
24. mars 2021

Startmøte – Sørreisa O-lag



Spilleregler for kvelden

• Vi har bilde på – også når vi ikke har ordet

• Vi har mikrofonen avslått når vi ikke prater 

• Bruk «rekk opp hånden»-funksjonen 

dersom:

– du vil be om ordet

– du har spørsmål

• Det er også mulig å bruke chat v/ innspill 

og/eller spørsmål



Presentasjon - Sigrid
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Sigrid Vehus Skjerve

Klubbveileder (21)



Presentasjon – Anna 
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Anna Sofie Hoff

Klubbveileder (22)



5

Så … hvem er dere?
Presenter navn, alder og tilknytning til klubben / Sørreisa



Hensikt med startmøtet
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• Bevisstgjøre dere på 

klubbens situasjon

• Vurdere hva som fungerer 

godt og hva klubben kan 

gjøre for å fungere bedre

• Få frem konkrete ideer som 

kan utvikle klubben, 

engasjere og ansvarliggjøre 

medlemmene i konkrete 

tiltak som klubben selv 

ønsker å gjøre

…

Vi veilederne er her for å veilede dere 

i prosessen og hjelpe dere med å 

sette i gang utviklingen. Vi har ikke 

svarene, men verktøyene som kan 

hjelpe dere med å finne svarene



Plan for kvelden

1. Start og innledning 15 min’

2. Beskrive klubbens situasjon 45 min

3. Vurdere forhold som kan bidra til å bedre 

klubbens situasjonen og foreslå tiltak 45 min

4. Prioritere foreslåtte forbedringstiltak 30 min

5. Lag plan for gjennomføring av tiltak på

valgte forbedringsområder 45 min

6. Oppsummering og avtale oppfølging 15 min

Pauser?
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Hva slags forventninger

har dere til kvelden?
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Hva er ditt beste 

idrettsminne?



>> Beskrive klubbens situasjon



Organisasjonshjulet
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Organisasjon Ledelse Trenere Anlegg Aktivitetstilbud Arrangement



Mentimeter



>> Foreslå hva som kan 

bedre klubbens situasjon



IGP-metoden
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Tid for å gå i grupper

Gruppeleder: den med kortest hår



>> Prioritere forslag
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Prioriterte forslag «Parkeringshus»



NOFs kurstilbud
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Aktivitet Trener Leder og organisasjon Arrangement og anlegg

Praktiske aktivitetskurs:

Skole – lærerkurs

Enkle o-aktiviteter i klubb

kurs/seminar:

Kart og kompass

Turorientering.no

TurO, Grønne turer

TurO, QR koder

Tilrettelegge for para-o

Aktivitetskonsepter:

Temamøter

FINN-FRAM dagen

Verdens o-dag

Trenerløypa kurs:

Trener-3

Trener-2

Trener-1

Trenerattesten (NIF)

EVU Seminar innen aktuelle 

tema :

Analyseverktøy (GPS, Livelox)

Skadeforebygging

Idrettsernæring, Sunn Idrett

Antidoping

Camp unge trenere (HL/OLL)

Kompetansehelga

Lederutdanning (NIF)

Klubbutvikling:

Klubbesøk – styret

Mini klubbutvikling

Startmøte

Oppfølgingsmøte

Klubbens virksomhetsplan

Kurs i IK, fellesidrettslig:

Klubbens styrearbeid i praksis

Økonomistyring

Møteledelse

Anlegg

Lederutdanning ungdom

Arrangørseminar ( 

store arrangement)

Kartmøtet ( for karttegnere)

Kurs / seminar:

Arrangement av «enkle o-

løp» www.enkleoløp.no

Løypelegging, nivå N-A

Løypetegning OCAD og 

Purple Pen

Tidtaking (eTime, Brikkesys)

TD-funksjon

Bruk av Eventor

Terminlistearbeid

Arrangere tur-orientering

Presisjons-orientering

Synfaring/karttegning

http://www.enkleoløp.no/


>> Fremdriftsplan på 

forbedringsområder
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Presentasjon av 

fremdriftsplaner



>> Oppsummering
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Avtale dato for 

oppfølgingsmøte



Takk for oss!




