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           Oslo 13.2.2017 

Til kretsene  
 

Tilskuddsmidler krets 2017 - søknadsfrist 15. mars! 

Under følger informasjon om tilskuddsområder, grunnlaget for tilskudd og søknadsprosedyrer.  
 
Informasjon om tilskuddsmidler via Norges Orienteringsforbund blir lagt ut på forbundets 
hjemmeside: http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/  
 
Alle kretser mottar kopi av tilskuddsbrev til klubbene slik at det er mulig å samordne.  
 
 
Følgende kriterier vil bli lagt til grunn for tilskudd til kretsene:  
 

 Tilskudd til kretsene skal være med på å stimulere til aktiviteter som bygger opp under 
klubbenes aktiviteter og rekrutteringsvirksomhet og bidra til å bygge opp kompetanse på 
klubbnivå.  
 

 Tiltaksplan for kretsens aktiviteter/prosjekt skal sendes til forbundet samtidig med 
elektronisk søknad. Bruk vedlagte mal for tiltaksplan der dere også finner et eksempel på 
utfylt kretsplan. 
    

 Tildeling til kompetansetiltak (kurs) skjer med bakgrunn i faktisk gjennomførte 
kompetansetiltak registrert i Idrettskurs.no (ny nettside 2017 – mer informasjon vil komme)  
 

 Tildeling til barne- og ungdomsaktivitet gjøres på bakgrunn av kretsens størrelse målt i aktive 
medlemmer totalt med spesielt vektlegging på aldersgruppen 6-25 år og en skjønnsmessig 
vurdering av kretsens aktivitet/tiltak (tiltaksplanen) 
 

 Kretsene bør også i den grad det er mulig tilrettelegge aktivitet slik at det muliggjør 
deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Dette kan skje i samarbeid med klubber 
som har aktuelle deltakere med spesielle behov.   
 

 
Kretsen kan for 2017 søke tilskudd til flg.: 
 

1. O-troll leire 8-12 år  

 Leir der sosialt fellesskap, varierte og morsomme aktiviteter i friluft, inkludert 
orientering, vektlegges.  
 

2. Hovedløpsprosjektet 13-16 år 

http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/
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 Tiltak for å beholde, utvikle og motivere kretsens ungdomsløpere for å fortsette 
med orientering og for deltakelse i HL/OLL.   
 

3. Kretsaktiviteter/samlinger (17-25 år) 

 Treningssamlinger med mål å beholde, motivere og utvikle kretsens løpere  
 
 

4. Kompetansetiltak.  

 Arrangere kurs etter en fastsatt kursmal: Trener-1 kurs, Ocad løypetegning, 
eTiming, synfaring og løypelegging. For spørsmål om kursmal og registrering av 
kurs i nye idrettskurs.no, ta kontakt.  

 

Oppstartmidler  
Kretsende kan søke om støtte til prosjekter for å utbre o-idretten i områder hvor det er liten eller 
ingen orienteringsaktivitet.  Det kan søkes om midler til f.eks: Lønnet koordineringsressurs, ekstra 
midler til kartproduksjon og instruktør. 
 

Jenteprosjekt 
Forbundet startet et landsdekkende jenteprosjekt høsten 2016 med hovedmål å beholde flere jenter 
i alder fra 17 år og eldre i o-idretten både som utøvere, trenere og ledere.  
Klubber og kretser gis mulighet til å søke lokale og regionale jenteprosjekt som bygger oppunder 
forbundets intensjoner i jenteprosjektet:  
 

 Målgruppe: Jenter 17-35 år som løper i orientering og som fortsatt ønsker å være med 
som utøver, trener eller leder.  

 Tiltak som motivere og engasjere jentene til å fortsette med orientering 

 Tiltak som bidrar til flere kvinnelige trenere og ledere i orientering  
 

Forenklingstiltak 
Forenkling er et av to strategiske satsingsområder for Norsk Orientering i inneværende periode. 
Kretsene gis mulighet til å søke midler til relevante regionale tiltak som forenkler deltagelse i 
aktiviteter knyttet til Norsk Orientering, og ved dette bidra til oppfyllelse av 1%-målet i 2020.  
 
Forenklingsutvalget i Norsk Orientering har satt i gang arbeide med følgende prosjekt:   
a) Turorienterere som medlemmer. Hensikten med prosjektet er å gjøre det enklere å bli medlem og 
å knytte turorientererne tettere til klubbmiljøene.  
b) Tiltak mot potensielle comebackere. Hensikten med dette prosjektet er å bruke sosiale medier til 
å lokke tidligere aktive tilbake i o-løypa. Det er opprettet en side som heter Comeback-klubben på 
Facebook. Det er ønskelig at dette prosjektet støttes opp lokalt og regionalt gjennom lokale 
comeback-sider og eventer. 
c) Flexoløp. Hensikten med Flexoløp er at det skal bli enklere å arrangere orienteringsløp og enklere 
å delta. Flexo er et løpskonsept hvor gode løsninger fra eksisterende løp i hele landet er forsøkt 
samlet.  For Flexoløp er det blant annet krav til et minimum av markedsføring slik at det skal bli 
enklere for flere å delta. Se mer info og kriterier på www.flexoløp.no, denne siden åpner 1. mars. Det 

http://www.flexoløp.no/
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vil bli en egen støtteordning for alle arrangører av Flexoløp gjennom løpsrapportering i Eventor.  
I tillegg kan klubber som arrangerer minst tre Flexoløp søke om støtte til utstyr, markedsføring eller 
utdanning av nytt arrangørpersonell.    
 
Kretsene kan søke midler til prosjekt som støtter opp om disse tiltakene eller egne nytenkende 
prosjekter. 
Mer informasjon om Forenklingsutvalgets prosjekter kan leses HER.  
 

Søknadsskjema, frist, utbetaling og rapportering 
Søknadsfristen er 15. mars 2017 

 Søknaden fylles ut i elektronisk skjema i questback: 

https://response.questback.com/norgesorienteringsforbund/soknad2017  

 

 Tiltaksplan (pdf) skal sendes separat på mail samtidig med den elektroniske søknaden. 

Sendes til lene.kinneberg@orientering.no   

 

 Både klubb og krets får vite tildelt beløp innen 20. april  

 

 Utbetaling av tilskuddsmidler til alle tiltaksområder skjer på grunnlag av rapportering. 

Nærmere info om rapportering kommer samtidig med tildelingen.  

 

Har dere spørsmål, ta kontakt med: 
Barn, ungdom, kompetanse  Lene.kinneberg@orientering.no 93264756 
Klubbutvikling, oppstartmidler     vigdis.hoboel@orientering.no     92492290  
 
 
Lykke til med planlegging og gjennomføring av gode og utviklende aktiviteter i 2017! 

 

 

Vennlig hilsen 

Norges Orienteringsforbund 

 

Lasse Arnesen          

generalsekretær  

http://www.orientering.no/laering/forenkling/
https://response.questback.com/norgesorienteringsforbund/soknad2017
mailto:lene.kinneberg@orientering.no
mailto:Lene.kinneberg@orientering.no
mailto:vigdis.hoboel@orientering.no

