
Norges Orienteringsforbund er det særbundet som organiserer 

desidert størst andel av samlet aktivitet for personer som ikke er 

medlemmer. 

På en side er dette prisverdig. Samtidig går Norsk Orientering 

glipp av titusenvis av medlemmer av o-familien, mister nærhet til 

og kunnskap om deltakerne, samt millioner i tilskudd lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Styret i Norges Orienteringsforbund ønsker 

å ta organiseringen av tur-o inn i moderne former. Med ny modell, 

får orienteringsidretten økt uttelling og tar tur-orientererne på 

alvor med basis i dagens idrettsbegrep, samtidig som vårt gode 

samfunnsarbeid består.

FREMTIDSRETTET ORGANISERING 
AV TURORIENTERINGEN VÅR



FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK

Turorientering blir et medlemsbasert tilbud fra sesongen 2019. Orienteringsgrupper i 
fleridrettslag som arrangerer turorientering, fritas fra kravet.

Eksisterende tur-o-avgift på 15% av salgsinntektene avvikles fra 2019

Det settes ned en arbeidsgruppe med et todelt mandat

 a) utforme de enkle og smidige løsningene for medlemsbasert turorientering, i tett samarbeid

 med foregangsklubber.

 b) anbefale en utvikling av mosjonskonseptene i Norsk Orientering.

Styret får i oppdrag å legge til rette for en god implementering av medlemsbasert
turorientering i klubbene.
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TVANG, NEDGANG OG OPPRØR… 
Dette er ikke noen god ide!

Det å tvinge turorienterere til å bli medlemmer 
vil ganske sikkert medføre sterk nedgang i antall 
deltakere.

…

Det blir opprør om dere prøver å gjennomføre 
dette.

…

Legg bort målet om 1 prosent.

Det er mye viktigere å konsentrere seg om å få 
til større aktivitet og få til større løpstilbud.

…

Hilsen [klubbleder]

Vi er en medlemsbasert organisasjon, 

med ansvar å organisere vår aktivitet 

gjennom norsk idrett
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NÅR MAN FØRST ER MEDLEM…
•Påvirkning og medvirkning på utviklingen av turorienteringen

•Enklere å kommunisere nyttig informasjon, tilbud om 
relevante kurs eller seminarer og ikke minst vise til 
mulighetene som finnes innen orientering! 
 Treninger, kurs og o-løp med direkte påmelding uten videre 

forpliktelser

•Medlemskap er et godt første steg for å gjøre det naturlig 
for flere turorienterere å ta i bruk orienterings-idrettens og 
klubbenes øvrige aktivitetstilbud. 

•For å lykkes med dette, må vi samtidig senke en del 
barrierer og tilby enkle aktivitetstilbud, inspirere med og 
ufarliggjøre konkurranseløp

•Kan vi løfte noen prosent av de som i dag er turorienter til å 
prøve seg i et enkelt o-løp lokalt, tilfredsstiller vi raskt vårt 
mål om å få rekruttert flere deltakere på o-løp. 



FORSIKRING FOR DE MINSTE

•Alle barn (under 13 år) som er medlemmer av 
idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund er dekket 
av Gjensidige barneidrettsforsikring ved deltakelse 
i organisert aktivitet i klubben/lagets regi

•Forsikringen dekker idrettsskader og ulykkesskader 

•I Norsk Orientering bør også våre yngste 
turorienterere være dekket av denne forsikringen 



FAKTURA OG VIPPS FREMFOR 
KJØP MED CASH
Overgang til en felles og moderne måte å 
håndtere transaksjonene knyttet til fysisk salg av 
medlemskap + tur-o, gjennom mal for registrering 
av medlemsopplysninger med faktura og 
mulighet til å betale med Vipps.

x



ØKONOMISKE FORDELER FOR ALLE 

•Vinn, vinn, vinn for medlemmer, klubber og forbund 

•Forbund og klubber får flere medlemmer, som bidrar til økte tilskudd hos alle for den 
medlemsbaserte aktiviteten som skapes 

• Turorienterere er nemlig like mye aktive i idretten som konkurranseorienterere

•Kutte tur-o-avgiften fra 2019

•Etter hvert kan vi kanskje også kutte løpsavgiften fra klubbene til NOF?

•Turorientererne får mer igjen som medlemmer fremfor kunder



MEN HVA MED…
…FLERIDRETTSLAGENE

•Orienteringsgrupper i fleridrettslag har begrenset 
mulighet til å påvirke nivå på medlemskontingenter

•Fleridrettslagene trenger tilpassede løsninger  -
denne modellen vil ikke være ideell 

•Orienteringsgrupper i fleridrettslag unntas derfor 
fra det generelle kravet om medlemsbasert
turorientering. Aktivitetsavgift for tur-o er et av flere 
forslag vi bør se nærmere på for fleridrettslagene

•Orienteringsgruppene bør arbeide aktivt for at 
medlemmer av fleridrettslagene som deltar på 
turorienteringen rapporteres som aktive i deres 
gruppe gjennom idrettsregistreringen

…ØNSKET OM Å FÅ INN FLERE SOM MEDLEMMER 
I EN FAMILIE ENN KUN ÉN? 

•Viktig at vi på en god måte tilrettelegger for at 
flere enn ett familiemedlem motiveres til å tegne 
medlemskap 

…DE SOM ALLEREDE ER MEDLEM I SAMME, ELLER EN 
ANNEN KLUBB?

•Du behøver kun å være medlem i én o-klubb samme hvor 
mange ulike tilbud du benytter. De som allerede er 
medlemmer en i klubb oppgir dette og betaler i stedet en 
tilsvarende eller rabattert tur-o-avgift for tur-o-tilbudet.

…TUR-O-ARRANGØRKLUBBER SOM HAR VELDIG HØY 
MEDLEMSKONTINGENT?

•På klubbens årsmøte kan man eventuelt endre til en lavere 
medlemskontingent komplettert av aktivitetsavgift(er). En 
slik modell er uansett i tråd med Norges Idrettsforbunds 
anbefalinger for kostnader forbundet med deltakelse i 
idretten.

…SALG TIL BEDRIFTER ETC? 

•Motivere til medlemskap, men forøvrig unntak



MEN ALT ER IKKE KLAPPET OG KLART…

•Arbeidsgruppe med todelt mandat, for 
blant annet å se på utvikling av 
mosjonskonseptene i Norsk Orientering

•Foreslår å innføre modellen først i 2019. 

• Klubber og arrangører får tid til å foreta 
nødvendige endringer, som tilpasninger av 
medlemskontingenter og aktivitetsavgifter

•Tid til å få på plass tekniske løsninger og 
detaljer

/ Gunhild Bredesen 



Inspirert av 1%-målet

Langt større betydning enn at vi skal nå et mål om 1%

Tur-orientering utgjør i antall deltakere størsteparten av Norsk Orienterings aktivitet 

Idrettslag skal administrere aktiviteter for sine medlemmer – ikke for kunder

Påvirkning, medvirkning og anseelse – turorienterings forankring i klubbenes aktivitet

Nærhet og kunnskap 

Uttelling som muliggjør en fremtidsrettet utvikling av et fantastisk tilbud


