
NOF’s rekrutteringsturne 

Resultat gruppearbeid i Raumar orientering 

Prioriterte områder med forslag til tiltak som kan bidra til økt 
medlemsantall og aktivitet i Raumar orientering  

 

Markedsføring (14 stemmer) 

- Gå fortsatt bredt ut med innbydelse til nybegynneropplæring 
- Være synlige i lokalavisene 
- Bedre markedsføring av aktivitetene våre (internt og eksternt) 
- Park-o eller sprintløp som er mer synlige i lokalsamfunnet 
- Stor ”plakat” i lokalavisa. (lett gjenkjennelig annonsering av våre aktiviteter) 
- Gratismateriale på nett 
- Mer reklame og annonsering i lokalavisene  

Aktivitetsledere og trenere (13 stemmer) 

- Få flere aktiv og foreldre til å ta trener og aktivitetslederkurs 
- Bruke ungdommene mer som trenere og forbilder 
- Engasjere og oppmuntre ungdommene til ta på seg treneroppgaver  
- Vi trenger flere engasjerte trenere og ledere 
- Tydeliggjøre kurstilbud og hva en god trener og aktivitetsleder skal kunne 

Skole (13 stemmer) 

- Mer opplegg i skolen 
- Vis GPS-tracking/simulering for skoleklasser 
- Synliggjøre orientering i skolen (ref. lærerplanen) 
- Opplæringstilbud for lærere 
- Lage ferdige opplæringspakker for skole og ta betalt for det 
- Tilby enkle kart og undervisningsmateriell til SFO 
- Hjelpe til med undervisning i orientering i skolen 
- Sørge for mer spennende o-aktiviteter i skolen (morsommere øvelser og bedre kvalitet 

på kart og undervisning) 
- Prioritere å lage skolenære kart og sprintkart  

Klubbmiljø og aktivitet (10 stemmer) 

- Økt fokus på miljø (BRAVO). Minst en aktivitet hver måned hele året for hele 
klubben 

- Flere felles overnattingsturer lokalt for de yngste (rekruttene) 
- Fornye Raumar-o-karusell 



- Egen ungdom-cup på Romerike 
- Oppmuntre til mer o-teknisk trening (premiere 1000 poster, 2000 poster,…) 
- Bevistgjøre og forberede utøverne på ”kritiske” overganger som HD11-12 til HD13-

14 (C til B-nivå), HD13-14 til HD15-16 (B til A-nivå) og overgang junior (lengre 
løyper krever mer trening) 

- Flere o-aktiviteter lokalt 
- Lokale arrangement der hvor folk er  

Rekruttering (8 stemmer) 

- Flere arrangører til o-skolen for å kunne variere opplegget fra år til år  
- Ha egne o-kurs for voksne 
- Ha o-kurs for voksne parallelt med rekruttopplæringen  
- Rekruttere fra skimiljøene  

Samarbeid og planlegging (7 stemmer) 

- Samordne tiltak i Raumar orientering og lokallagene  
- Bedre samarbeid med andre utholdenhetsidretter 
- O-løp som sommertrening for ski-løpere (langrenn/skiskyting) 
- Organisert treningssamarbeid med skigrupper (langrenn/skiskyting) 

 


