
VIRKSOMHETSPLAN
og handlingsplan 

Raumar orientering 2017 - 2020

                           
Visjon: 

Raumar orientering
et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Virksomhetsidé:

Raumar orientering er et samarbeid mellom de lokale 
orienteringslagene på Øvre Romerike

Vi skal synliggjøre og utvikle o-idretten på Øvre Romerike
Vi skal ha et godt trenings- og konkurransemiljø.

Verdigrunnlag:

Raumar orientering skal ha et bevisst forhold til sitt verdigrunnlag.

Våre medlemmer er inkluderende på alle områder.
Våre medlemmer er engasjerte, motiverte, glade og positive.
Våre medlemmer opptrer alltid åpent og ærlig.
Våre medlemmer bidrar alle til å skape et sosialt og trygt miljø, hvor alle
får mulighet til å utvikle seg.



HANDLINGSPLAN

Hovedmål for planperioden:

- Videreutvikle Raumar orientering som en av de ledende klubbene i Norge 
innen orientering på ungdoms og juniornivå og gi et tilpasset tilbud til 
seniorløpere.

- Bidra til å opprettholde og skape nye breddetiltak innen o-idretten på Øvre 
Romerike og øke oppslutningen om disse. 

Innsatsområder:

    - Økt sportslig satsing for våre ungdoms-, junior-, og seniorløpere
    - Økt rekruttering i lokallagene
    - Tilrettelegge for en strukturert og målrettet drift av o-laget  
    - Sikre sunn økonomi i Raumar orientering
    - Bidra til å videreutvikle løpstilbudet for orientering på Romerike
    - Bidra til at det finnes tilstrekkelig med kart av god kvalitet på Romerike
 

Delmålsområder:

- Organisasjon og ledelse
- Økonomi
- Informasjon
- Aktivitet
- Arrangement
- Kart/Anlegg
- Rekruttering



Målsetting organisasjon og ledelse – Styret :

- Profilere Raumar orientering lokalt og i landet forøverig
- Bidra til økt klubbfølelse og fornøyde medlemmer i Raumar orientering 
- Optimalisere organiseringen av Raumar orientering 
- Strukturert og målrettet arbeid i Raumar orientering og i lokallagene
- Kontinuerlig utvikle Raumar orientering til medlemmenes beste

Tiltak Hvordan Ansvar Når



Målsetting økonomi – Styret :

- Sørge for god økonomistyring i Raumar orientering
- Øke sponsorinntekter til minimum 50.000 årlig
- En ny årlig inntektskilde foruten sponsorinntekter og overføring fra lokallagene
- Definere hvordan sponsormidlene skal komme våre lokallag og utøvere til gode 

Tiltak Hvordan Ansvar Når



Målsetting informasjon – Informasjonskomiteen 

- Kontinuerlig utvikling av vår hjemmeside Raumar.net
- All nødvendig informasjon rask tilgjengelig på Raumar.net
- Raumar.net, klubbens ansikt utad, profilerer oss på en god måte 
- Aktiv bruk av facebooksiden(e)

Tiltak Hvordan Ansvar Når



Målsetting aktivitet – Sportslig utvalg og trenergruppa

Hovedmål: Raumar orientering skal tilby, utvikle og skape miljø for orientering på Romerike. 
Løpere på alle nivåer kan få veiledning og utfordringer av kompetente trenere.
Klubben skal ha fokus på viktige stafetter for ungdommer, damer og herrer. Vi skal støtter opp om 
våre eliteløpere og gi dem muligheter til å utvikle seg videre både individuelt og som stafettløpere.

- Hver treningsgruppe skal ha kvalifiserte og engasjerte trenere 
- Gi våre ungdomsløpere et godt og utfordrende treningstilbud, god veiledning og 

systematisk oppfølging på alle treninger og konkurranser
- Motivere våre ungdomsløpere til å delta på minimum 20-30 løp i sesongen og gi 

tilbakemeldinger til alle som ønsker det 
- Motivere alle våre ungdomsløpere til å delta på HL og o-landsleir, slik at vi alltid stiller 

minimum 10 løpere, hvorav det også er medaljekandidater.   
- Hevde oss i store ungdomsstafetter som Tiomila og KM
- Medalje i NM stafett for herrer. Damelag i NM hvor topp 15 er målet
- Topp 100 på Tio og Jukola for herrene
- Topp 150 på Tio og Jukola for damene
- Ha deltager(e) i VM junior og senior
- Tilby eliteløpere i Raumar orientering økonomisk støtte gjennom stipendordning og 

dekning av aktivitet/utstyr basert på resultater gitt i retningslinjene i Raumar orientering
- Utdanne og videreutvikle løpere som trenere, karttegnere og ledere
- Satse på 15-stafetten og 25-manna som sosiale, breddeskapende sportslige tiltak

Tiltak Hvordan Ansvar Når



Målsetting arrangement – Felles gruppe fra alle lokallagene

Hovedmål: Raumar orientering skal være i stand til å arrangere orienteringsløp med god kvalitet,
lokalt, på krets nivå og på nasjonalt nivå. Bidra til utvikling av mosjonsaktivitetene Tur-orientering 
og Stolpejakt.

 Hvert år etablere en felles Arrangementskomité med medlemmer fra hvert lokallag
 Utvikle Romerike o-weekend til Raumar orientering sitt årlige løp, med en fast helg og et 

fast konsept
 Videreutvikle Raumarkarusellen til et populært bredde-, rekrutterings- og treningstilbud på 

Romerike med et snitt på mer enn 100 deltagere pr. løp innen 2020 
 Arrangere et større løp i planperioden
 Samordne og utvikle tur-o-oppleggene, og bidra til at salget av tur-orientering øker med 

minimum 50 % totalt i våre lokallag innen 2020 
 Etablere Stolpejakt i alle kommunene på Øvre Romerike innen 2020 
 Lage et årlig tilbud for undervisning i orientering til alle barne- og ungdomsskolene 
 Lære opp minimum en ny løpsleder til hovedarrangement hvert år 
 Lære opp minimum en ny løypelegger til hovedarrangement hvert åt 
 Lære opp minimum en ny tidtageransvarlig til hovedarrangement hvert år
 Planmessig opplæring av Brikkesys-ansvarlige og løypeleggere på karusell-lop hvert år 
 Ha nødvendig arrangementsutstyr lett tilgjengelig i Raumar Orientering og/eller 

lokallagene 
 Inkludere ungdommer i klubbens arrangementer

Tiltak Hvordan Ansvar Når



Målsetting anlegg / orienteringskart – Felles gruppe fra alle lokallagene 

Hovedmål: Raumar orientering skal ha gode og oppdaterte kart til alle våre arrangementer. Det 
vil si karusell-løp, kretsløp og nasjonale løp, samt Tur-orientering og Stolpejakt. Jobbe for at alle 
tettbebyggelser på Øvre Romerike, med nærhet til egnet orienteringsterreng, skal ha et oppdatert 
nærkart. Alle barne- og ungdomsskoler på Øvre Romerike skal også ha et oppdatert nærkart 
og/eller sprintkart for undervisning i orientering. 

 Utgi minst et nytt/revidert orienteringskart ifbm. årlige krets og/eller nasjonale løp
 Utgi minimum tre nye/reviderte nærkart årlig inntil hovedmålet er nådd (se over). 
 Utgi minimum tre nye sprintkart årlig inntil hovedmålet er nådd (se over) 
 Prioritere revidering av gamle kart, og ha en felles målsetning om at ingen 

turorienteringskart skal være eldre enn 12 år 
 Synliggjøre kartbasen vår og utnytte inntektspotensialet den utgjør 
 Lære opp minimum en ny karttegner årlig som deltager på nærkart eller sprintkart prosjekt 
 Alle lokallagene skal årlig revidere sin kartplan og bygge opp under felles målsetting. 

Synliggjøres i en felles kartplan for Raumar Orientering 

Tiltak Hvordan Ansvar Når



Målsetting rekruttering – Rekrutteringskomite

Rekrutteringsansvarlig i Raumar orientering skal sammen med rekrutteringsansvarlige i 
lokalklubbene bidra til økt rekruttering til o-sporten på Øvre Romerike. 

Rekrutteringsansvarlig i Raumar orientering skal koordinere felles aktiviterer, mens lokallagene er
ansvarlige for gjennomføring av aktiviteter for rekrutter. Sørge for fellesarrangementer som gjør at 
rekrutter blir kjent på tvers av lokalklubbene.

Tiltak Hvordan Ansvar Når



Evaluering av planen:

- Handlingsplanen evalueres av styret ved sesongslutt hvert år. Revidert handlingsplan 
behandles av styret innen 31. desember hvert år og legges fram for årsmøtet. 

- Evalueringen inngår som en del av Raumar orientering’s årsmelding
- Ved første styremøte for nytt styre skal planen gjennomgås og danne grunnlag for 

fokusområder for kommende sesong
- Ny handlingsplan skal presenteres av styret for lokallagene innen utgangen av 

planperiodens nest siste år.


