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Min motivasjon

Bidra til et o-miljø som er 
• godt å vokse opp i

• fint å høre til i som voksen

• hver enkelt bevisst

NOFs visjon: Idrettsglede for alle!



Bodø – Bjerkvik
333 km      5 t   27 min

Bodø – Mo i Rana 
229 km      3 t  10 min

Nordland o-krets



NOF/ VALSTADS ANALYSE 2013/14

TYPISK KLUBBMODELL – HVA MED REKRUTTERING?
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NOF/ VALSTADS MEDISIN

MEDLEMSTILGANG - KOORDINERT REKRUTTERING

Skole

Tur-o

Rekrutt-treninger

Finn Frem dag

Lokale løp

Den røde tråden…

Se ressurser og aktiviteter

i sammenheng



Vi må vite hvor VI er, for å vite hvor vi skal….



Motto: B&OI er OSS!



- hvem er vi?

Medlemmer

Aktive medlemmer

Av de 127 aktive er 

• 85 menn og 42 kvinner
• 48 stk. under 20 år

Stor andel «arrangører» blant B&OIs ca. 80 aktive over 16 år
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Gjøre B&OI synlig ved å 
• bygge et inkluderende klubbmiljø

• lage opplegg for treninger, turer, løp og samlinger 

• tilpasse aktiviteten best mulig til den enkelte utøver i aldersgruppa 10-12 
og 13-20  - 86 år

Hoved-
målet!



Tilbakeblikk 2014 Høy aktivitet / mange arrangøroppgaver 

Arrangør av lokale løp og kretsløp
• 17 nær-o-løp
• 3-dagers KM
• KM natt + langdistanseløp 

Rekruttopplegg 10-12
• Mandagstreninger
• Tirsdagsløp

O-tekniske treninger 13 år –
• Torsdager  + helger

Reiseledelse til nasjonale løp
• Minst 8 løp + vårsamling Trøndelag

Turorientering  + Finn-fram
• 1036 tur-o-poser

Kartforvaltning
• Skolekart Bodø kommune, NM 2016

Skole – o?

Personressursene          
er GULL verd
& sårbare



Idrettsutvalget +

rekruttutvalget  = Sant!
Elisabet Anders Marit Steve

Morten Terje Cato

Samordne 



Planlegge turer, samlinger, løp i dialog m/ løpere & foreldre 
 Reiseledere

 Aktuelle turer – hvem drar hvor??

Planlegge 



 Delmål 1: B&OI stiller med alle sine juniorer i eget NM 

 Delmål 2: KM/ Nordland 3-dagers som gjennomkjøring og reklame for NM2016

 Delmål 3: Nye «hender og føtter» med i arrangørstaben samme helg, og minst to 
«ferske» foreldre deltar i N- eller C-klasse

Måloppnåelse 2015

Mål-
settinger 
2015/16

√
41 B&OI’ere deltok!



 Delmål 4: Planlegge/gjennomføre sesongen sammen med utøvere og foreldre

 Delmål 5: Bidra til at utøverne i ungdomsgruppa (13-20 år) utvikler seg fysisk og 
opplever o-teknisk mestring

 Delmål 6: Full fart med kart for 10-12 åringene, som blir kjent med andre i klubben

 Delmål 7: Mobilisere ledere & løpere 13-20 år til kretsens vårsamling på Mo

 Delmål 8: 7 -10 stk. fra B&OI deltar på Hovedløp/ O-landsleir (HL/OLL) i august

 Delmål 9: Flest mulig B&OI’ere fra 10-80 år deltar på Nordnorsken i Alta 

 Delmål 10: Minst tre utøvere med plassering blant de 10 beste i et nasjonalt løp, 
og tre med premieplass i HL eller NM

 Delmål 11: B&OI stiller minst et lag under junior-NM i stafett i september

Måloppnåelse 2015 forts.

√

17 stk !

7 stk

2 lag 

2 + 9 stk√

√

√

√



Tirsdag er o-dag..!
Rekrutt

• Byttet dag
• Samkjørt med nærløp
• Synlig «base»
• En løypelegger 
• Råtass hvis mulig

NOF tente 
på ideen 

vår!



2016:  VIDEREUTVIKLE UNGDOMSGRUPPA!

• Alder 

• Kjønn 

• Ferdigheter

• Kjennskap/ vennskap

• Ambisjon/ motivasjon

HL-gjengen 2014



Sesongen 2016

Ressurser og aktiviteter i sammenheng!

• «Vanlig» aktivitetsnivå

• Inkludere/ beholde de som er svakest tilknyttet!

• Synlig  i bybildet - Bodø 200 år!

• Mobilisere ekstra mange hender og føtter!

• Ingen utslitte medarbeidere!

Velkommen!



www.bodo-orientering.no   

… i byen vårres

Takk for 

meg!

https://onm2016.wordpress.com/&


