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Forenklingsutvalget



VELKOMMEN



Forenklingsutvalget

• Sondre S Gullord (leder)

• Kjell Einar Andersen

• Jan Kocbach

• Ingvild Maalen Johansen

• Øyvind Enger

• Tor Lahlum

• Anders Tiltnes

• Vigdis Hobøl (fra administrasjonen) 

Fra Norsk Orienterings Strategi2020, strategiske veivalg 

2016-2018 

Norsk Orientering skal prioritere de handlinger som gir best 

resultateffekt med tanke på hovedmålet. Veivalgene 4: 

Forenkling og 7: Økt synlighet skal ha et spesielt fokus, og 

skal gjenspeiles i alle Norsk Orienterings aktiviteter, i perioden 

2016-2018. 

Mandat fra styret:

Forenklingsutvalget er en arena for innovasjon og nytenking.

Utvalget skal komme med forslag til og arbeide med tiltak som 

forenkler deltagelse i aktiviteter knyttet til Norges 

Orienteringsforbund, og ved dette bidra til oppfyllelse av 1%-

målet i 2020. …



Tema

0930 – 0940 Velkommen og presentasjon av dagen

0940 - 1100 Hvordan få flere på o-løpet ditt?

• Hvordan var det å være på o-løp for første gang? v/Ninni Jonsson

• Harry Lagert og OCC fyller en rolle. v/Søren Jonsson og Jon Petter Nielsen 

• Hva har vi gjort for å få folk med på o-løp i et område med få o-løpere fra før? 

v/Jens Olav Hessen 

1100 – 1130 Unge arrangører slippes til 

• Hvorfor valgte vi å støtte klubber som lar unge ta et arrangøransvar? 

• Hvordan var det å arrangere flexoløp? v/ Sondre Skytteren (17) og Henrik Å. 

Sørensen (16)

1130 – 1230 Lunsj

1230 – 1300 Flexoløp-erfaringer og videreføring av ordningen i 2018

1300 – 1330 Praktisk gjennomgang av rollene

1330 – 1430 Tidtaking på nærløp

• Hvorfor valgte vi å anbefale Brikkesys til Flexoløp? 

• Hvordan bruker du Brikkesys? v/ Jo Inge Fjellstad

1430 Slutt



HVORDAN FÅ FLERE PÅ 

O-LØPET DITT?
1. Ninni Jonsson

2. Søren Jonsson og Jon Petter Nielsen

3. Jens Olav Hessen 



PÅ O-LØP FOR FØRSTE GANG

v/ Ninni Jonsson



Mitt første o-løp

 Forståelse

 Service

 Opplevelse

Ta ikke 

for gitt 

at folk vet!



«Harry Lagerts» fyller en rolle

Kompetansehelgen 2017

Sören Jonsson
Jon Petter Nielsen

Nydalens SK Orientering



Bakgrunn

Hvordan vi gjør det ?

Utvikling 2000-2017

Finalen

Bonusløp

Litt statistikk

Suksessfaktorer

Innhold



Bakgrunn

Hvorfor har vi en orienteringsklubb ?



Bakgrunn

Hvorfor har vi en orienteringsklubb ?

Skap aktivitet !



År 2000:

 Kjedelig program på høsten etter NM

 Få nattløp

Konsept / idé :

Integrerende serieopplegg for «alle»

 Enkel gjennomføring 

 25 min vinnertid

 Jaktstart i finalen

 Lang finaleløype, for å flytte grenser

Bakgrunn



Hvordan gjør vi det ?



Hvordan gjør vi det ?

 Informasjon via egen Web-side

og på Facebook



Hvordan gjør vi det ?

 Forhåndspåmelding i Eventor, 

for dimensjonering av kart

 Print av alle kart

 Poster: Emit-stativ og refleks



På arena:

 Tre funksjonærer + løypelegger

 Enkel registrering ved oppmøte og 

etter målgang

 Køordning på start

Hvordan gjør vi det ?



 Kun MTR ved mål

 Manuell resultatservice på stedet

 Resultater i Eventor samme kveld

 Sammenlagtresultater inkl bonus-

sekunder

Hvordan gjør vi det ?



Utvikling 

o De første årene: Inntegning av løyper

o Nå: Printede kart

o Startopplegget er kritisk for 

gjennomføringen.

Utviklet på erfaringer

o Fra en til to løyper



Utvikling 

o Bonusløp

o Rekruttløype

o Unge løypeleggere

o GPS tracking i finalen

o Årlig evaluerings-øl



Finale

 Fredag kveld !

 Langdistanse : 15, 10 og 6 km

 Jaktstart pr klasse basert på

sammenlagt-resultater

 Terreng som ikke brukes ofte.

 Start langt unna - Logistikk...



Finale

 Bål-post med drikke

 GPS tracking:

For publikum og som sikkerhet

 Premieutdeling; sosial samling



Bonusløp

 Fast i uke 40

(= høstferien i Oslo)

 Skape kontinuitet

og dekke et behov

 Bra oppmøte !

 Utviklingsarena:

 Test av ‘nye konsepter’

 Fellestart

 Nye gaflingsmetoder



Løype

Østmarkssetra
20.9 2017

3.4 km A

Vinnertid 25.29

17 (av 209) over 60 min



Statistikk

Deltagerutvikling:

18 sesonger – 80 nattløp – 8000+ starter

2009: Bonusløp introdusert

2010: Over 100 løpere

2013 (og -15): 6 løp

2016: Over 200 løpere



Statistikk

‘Prestisje’          Mest for moro skyld ...)

Deltakertoppen    Mange har vært med siden starten

Bonustoppen        De fem beste i innledende løp får bonus-sekunder 



 Nattcupen fyller et hull i 

konkurranseprogrammet

 Midtuke:  Onsdager

 Fri starttid !

 Få klasser, uavhengig av 

kjønn og alder

 Like løyper for alle

Suksessfaktorer



 Kvalitet på løypene, «A-nivå» 

 25  min vinnertid :

 tilstrekkelig langt for de beste

 tilstrekkelig kort for de «langsomste»

 25 - 60 min løpstider

 Forutsigbart

 Uhøytidelig 

 Åpent for alle

 Kvalitet! Prestisje! Moro!

Suksessfaktorer



2018: Ny sesong !

 Oppstart første onsdag etter NM

 Fire innledende løp

 Finale fredag ETTER Blodslitet

Bli med !!

Følg med på Nydalens web-side

http://nydalen.idrett.n

o



Arrangert hver vår siden 1994 

Samarbeid :

Bækklaget, Lillomarka, 
Heming, Oppsal og Nydalens 
SK. 

NSK koordinerer; Første og 
siste løp rullerer.

Foto: Marita Hernandez



Enkle arrangement, med 3 løyper for 
alle klasser.

Start hvert 15. sekund i hver løype. 
Start gjennomføres på < 1 time.

Jaktstart i siste løp.

Treningsstipend i D/H 17-
Enkel premiering i øvrige klasser.

Rekruttløype,  med potensiale for større deltagelse.

Foto: Kondis v/Bjørn Hauge



«Touch Free» :

- Testet i enkelte løp i 2015 og 2016

- Benyttet i alle løp i 2017

Foto: Kondis v/Bjørn Hauge



Deltakerutvikling 2001-2017

Snitt på ca 500 deltagere pr løp de siste årene. 

Statistikken viser

De siste løpene hadde 
størst deltagelse tidligere

De første løpene har 
størst deltagelse de siste 
årene.



Suksessfaktorer:

• Heldig med beliggenhet

• Sprint som konkurranseform er etablert

• Dekker et behov ( midt-uke-tilbud )  

• Vår-yre o-løpere

• Gjenkjenbare, enkle, og gode arrangement



Velkommen til ny utgave i 2018 !!



Hva har vi gjort for å få folk med på o-løp i et område med 

få o-løpere fra før?

Fra 0 til 145 på 8 år
Erfaringer fra 8 års klubbutvikling i 

Vesterålen

Jens Olav Hessen, leder i Stokmarknes Orienteringslag



Stokmarknes – i hjertet av Lofoten og Vesterålen



Noen fakta

Stiftet i november 2009

Tilhold i Hadsel kommune 

med 8000 innbyggere 

hvorav 3500 i kommune-

senteret Stokmarknes 

Arrangert o-løp siden 2012

Ingen i klubben med 

større erfaring fra 

orienterings-sporten



Hvordan få folk interessert 

i orientering?

Bygge en merkevare 

Bygge eierskap 

Samarbeid

Ulike tilbud for ulike grupper

Utvikle våre løpsarrangementer



Bygge en 

merkevare

Målsetting: Flest mulig skal kjenne 
oss og orienteringssporten og ha 

positive assosiasjoner til o-laget

Brosjyre

Stand på torget ved sesongstart

Delta på ulike lokale arrangementer

Hjemmeside og Facebook

Aktivt samarbeid med lokale medier



Bygge eierskap

Målsetting: Få flest mulig av alle som 
deltar på o-løp og tur-orientering 
registrert som medlemmer

Aktivt oppfordre til å registrere seg 
som medlemmer/familiemedlemmer

Markedsføre tur-orientering som 
inkludert i medlemsskap



Samarbeid om aktivitet

Målsetting: Gjensidig dra fordel 

av andre for felles glede og nytte

Samarbeid med ski/fotball/håndball

Samarbeid med kommunen om 
folkehelsetiltak

Samarbeid med naboklubber om 
felles aktiviteter og terminliste



Ulike tilbud for ulike 

grupper

Målsetting: Ulike tilbud støtter opp om 
felles merkevare og vil forhåpentligvis 
gi flere interesse for 
orienteringssporten

Treningsløp hver torsdag

Tur-orientering

Finn Fram på Stokmarknes

Karttilbud for barnehager og skoler

Til Topps på Hadseløya



Hvordan gjøre våre 

treningsløp mer 

attraktive?

Målsetting: Få flere deltakere som kommer 
igjen – i sær barn og unge

Sosial ramme - gi et tilbud til ulike grupper i 
samme arrangement 

Treningsløp med egne barneansvarlige slik at 
barn kan delta uten foreldre

Legge trening til idrettsanlegg/skole for å 
legge til rette for at barn kan delta på o-løp i 
forbindelse med annen trening og i et kjent 
miljø

Gratis frukt

Premiering av barn ved sesongslutt



Karteksempel



Arrangere løp

Målsetting: Legge til rette for et 
løpstilbud også ut over egne 
treningsløp

Vesterålen todagers i samarbeid 
med Sortland Orienteringslag

Gi egne løpere erfaring og 
motivasjon for å delta på større løp 
utenfor eget nærområde

60 løpere startet på minst ett løp 
hvorav 22 på begge

Sosial ramme

Gratis servering

Trekkepremier



Hvordan evaluere om vi 

er på riktig vei?

145 medlemmer

Gjennomsnittlig 35 deltakere 
på treningsløp i 2017 

(Fra 9 til 69)

136 barn/unge deltatt på 
minst ett av 17 løp i 2017

(Opptil 50 barn på ett løp)



Spørsmål eller 

kommentarer?

Og takk for meg.



UNGE ARRANGØRER

Sondre Skytteren (17) og Henrik Å. Sørensen (16)







LUNSJ



FLEXOLØP: 
ERFARINGER OG VIDEREFØRING AV ORDNINGEN I 2018

Ingvild Maalen-Johansen og Sondre Sande Gullord 







Slik gikk det i 2017

• I alt 79 arrangement ble registrert som flexoløp i 2017. 

Ca halvparten av disse oppfyller en betydelig andel av 

flexoløp-kravene og får tildelt støtte.

• Det ble registrert flexoløp i 11 kretser

• Det er til sammen 13 karuseller som har registrert minst 

ett eller flere flexoløp. 11 enkeltløp har registrert seg som 

flexoløp. 

• 10 arrangørklubber har fått støtte til unge arrangører i 

nøkkelrollene 

• Utbetalt støtte i 2017 blir ca 60 000,-



Kan konseptet bidra til å få flere nære og fleksible 

orienteringsløp?

Er det sannsynlig at flexoløp medvirker til dette? 

• Ja fordi: 

– en enkelt tilgjengelig arrangørveileder er til hjelp

– gjennom flexoløp-konseptet viser forbundet en standard for 

hva som er et bra nok o-løp som ikke sliter ut alle klubbens 

arrangører

– erfaringene viser at nye og unge arrangører trekkes inn i 

arbeid med flexoløp

• Andre tiltak trengs også fordi

– enkelte arrangørmiljøer har fortsatt manglende teknisk 

kompetanse for å arrangere brukbare nærløp. Disse har 

trådt fram ifm dialog om flexoløp. Her trengs direkte 

opplæring av flere nøkkelpersoner. 



Kan konseptet bidra til at det blir enklere å bli med 

på orienteringsløp for nye?

Er det sannsynlig at flexoløp medvirker til dette? 

• Ja, fordi:

– fri starttid og frivillig forhåndspåmelding er enkelt for 

deltakerne

– bedre infoarbeid også utenfor egne rekker gjør det enklere 

for nye å delta på o-løp

• Andre tiltak trengs

– Infoarbeidet må være godt for at det skal gi uttelling. Det 

bør gis mer opplæring i infoarbeid.

– godt mottaksapparat for nye på o-løp 



Flexo-støtte i 2018

• Norges Orienteringsforbunds arrangementsstøtte for flexoløp 

videreføres i 2018

• Arrangører som innfrir flexo-kriterier fastsatt av Forenklingsutvalget 

i Norges Orienteringsforbund mottar følgende økonomiske støtte:

1. For hver deltaker født før 1998 (over 20 år): Kr 20,-

2. For hver deltaker født fra og med 1998 (under 20 år): Kr 40,-

3. For hver unge arrangør i nøkkelrolle definert av Forenklingsutvalget: 

Kr 500,-. Oppad begrenset til kr 5 000,- pr klubb per år

4. Redaksjonell omtale i avis, radio eller TV: Kr 500,-

per arrangement, oppad begrenset til kr 5 000,- pr 

klubb per år



Kriterier for deltakerstøtte flexoløp i 2018

Arrangementet:

1. Fri starttid for alle

2. Startkontingent: 50/90 kroner for alle deltakere (under/over 17 år)

3. Frivillig forhåndspåmelding gjennom Eventor (no show - no pay)

4. Flexokonseptets løypemal benyttes

Info/synlighet:

5. Opprett Flexoløpet i Eventor

• Med innbydelse (PDF), posisjon, link til Facebook-event eller egen /nettside

6. Opprett et Facebook-event eller egen nettside

• Enkel forhåndsomtale

• Bilder etter løpet

7.   Resultater legges ut i Eventor samme dag



PRAKTISK GJENNOMGANG 

AV ROLLENE
www.flexoløp.no

Ingvild Maalen-Johansen, Vigdis Hobøl og Sondre Sande Gullord 



TIDTAKING PÅ NÆRLØP
flexolop.no/brikkesys

Jo Inge Fjellstad

https://www.flexolop.no/brikkesys


Nærløp og treningsløp

Før løp, gjerne løpsdagen

Laste ned fra Eventor til Brikkesys

Løyper Legge inn postkoder i løypene

Legge inn Løypelengde

Lage løyper og koble klasser til løyper

Sette opp løp i Eventor (det eneste som 
skjer nokså lenge før løpet; ikke vist)

På løpskvelden

Koble på utstyr på PC

Påmeldingsenhet (= startenhet)

Avlesningsenhet (= målenhet)

Sette i gang online resultater Forutsetter nett, f.eks. via mobiltelefon

Ta i mot påmeldinger på arena Tips: om praktisk mulig så koble på ekstern 
skjerm vendt mot påmeldingskøa

Ta i mål løpere

Behandle vanlige feilsituasjoner

Løper med feil/ukjent brikke

Løper ikke påmeldt

Etter løp (men gjerne før man forlater arena)

Laste opp til Eventor (ikke vist)

Lagre Eventor-fil fra Brikkesys



/Nærløp og treningsløp


