
Sensitivity: Internal

• Tur-orientering er en bærebjelke for Norsk Orientering
– Folkehelse og opplæring i kart og kompass

– En introduksjon til orientering for mange og en rekrutteringsbase for klubbene

– Gir viktige inntekter som går til kartproduksjon og orienteringsaktivitet
(64 millioner kroner over siste 9 år)

• Foreningen Stolpejakten (FS) har utviklet Stolpejakten til en stor suksess og fått et stort antall 
deltakere

– Stolpejakten har vært et urbant lavterskeltilbud som har truffet et behov i befolkningen, men FS ønsker 
også å tilby stolpejakt i skog og mark

– Stolpejakt er gratis for deltakerne, og arrangørklubbene kan søke kostnadsstøtte fra det offentlige og 
stiftelser og skaffe sponsorer

– Flertallet av Stolpejaktarrangører er o-klubber (alene eller i samarbeid med andre)

• Hordaland o-krets har til KLM utfordret forbundet om hva vi mener om Stolpejakten.
En del klubber spør om det samme.

• Styret og administrasjonen har arbeidet med spørsmålstillingen siden midten av september 
og også fått innspill fra 5 klubber fra forskjellige deler av landet.

Vi ønsker tilbakemeldinger fra kretsene på hvordan vi bør ta dette videre
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Turorientering og stolpejakt



Sensitivity: Internal

• Hva er viktige muligheter og utfordringer for klubber og forbund 
i relasjon til Stolpejakten?

• Hva kan Norsk Orientering tilby Foreningen Stolpejakten i et samarbeid?

• Vi har stilt de 5 klubbene følgende spørsmål
1. Hvilke positive og negative effekter gir Stolpejakten for dere som o-klubb?

2. Konkurrerer Stolpejakten med Tur-o ?

3. Hvilke synergier gir fordeler for begge konsepter?

4. Hvordan er økonomien for hhv Stolpejakt og Tur-o? Hva tenker dere om dette i dag og 
fremover?

5. Burde det i fremtiden være et samarbeid mellom Foreningen Stolpejakten og Norsk 
Orientering om Stolpejakt og Tur-o?

6. Hvilke områder mener dere konseptene best kan samarbeide på?

7. Hvis ikke det er mulig å få til et samarbeid mellom Foreningen Stolpejakten og Norsk 
Orientering, hva bør Norges Orienteringsforbund gjøre?

 På bakgrunn av dette har vi forsøkt å oppsummere hva som er viktig for 
Norsk Orientering
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Temaer og problemstillinger



Sensitivity: Internal

 Å arrangere tur-o og stolpejakt gir et godt omdømme

 Stor oppslutning gir en rekrutteringsbase for o-klubber (stolpejakt  tur-o  klubbaktivitet) 
og medlemsbase for o-idretten (jfr. «Tur-o-klubben»)

 Tur-o og stolpejakt bør være på o-kart og gi en opplæring i kart og kompass

 En trygg og god inntektskilde som går tilbake til idretten og orienteringsaktivitet

 Tilby konseptene stolpejakt og tur-o i samme App med felles QR-koder og poeng-jakt

 Landsdekkende og under felles merkenavn – bred og god markedsføring

Er det riktig at dette er de viktige punktene for klubber og forbund?

Hva skjer hvis vi fortsetter som i dag?

Kan vi få til denne visjonen sammen med Foreningen Stolpejakten? På hvilken måte?

Eller skal Norsk Orientering gjøre det på egen hånd?
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Hva er viktig for norske o-klubber og forbundet?


