Handlingsplan for Notodden orienteringslag
Vedtatt på årsmøte 25.01.2021 - siste rettinger lagt inn 7.6. 2022

Formålsparagrafen
Fra Lov for Notodden orienteringslag sist endret 28.01.2013.
§ 1 Formål
Notodden Orienteringslag skal gjennom samarbeid og vennskap fremme orienteringsidretten
i sunne og gode former.
(Vedtatt som formålsparagraf på stiftingsmøtet 31.10.1945.)
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF).
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

ADMINISTRATIVT/STYRE
MÅL
Innen 01.01.2023 etablere en digital løsning for å sikre en lett tilgjengelig og søkbar beskrivelse av vår
aktivitet og historie.

SPORTSLIG
MÅL
•
•
•

Gi løperne et sportslig tilbud der de kan utvikle seg etter eget ønske, og finne en glede ved
fysisk aktivitet
Utvikle et godt sosialt miljø.
Utvikle en sportslig bredde, både i forhold til nivå og alder.

OPPGAVER
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Kompetanse/utvikling
o Nybegynnerkurs for voksne i samarbeid med rekrutt
o Informere og koordinere påmelding til trenerkurs og andre kurs for medlemmene
o Evaluere og utvikle alle sportslige aktiviteter klubben driver med
Treningsløp og nattløp
o Sette opp og vurdere spesielle varianter som skal brukes (sprint, mellom, lang).
Terminliste, arrangører, innbydelse/informasjon.
o Støtte medlemmene i Ocad-bruk/Purplepen/o-teknisk/Eventor/Livelox
o Resultatservice
Stafetter/UK
o Sette opp stafetter klubben skal satse på
o Fungere som innpisker og UK
o Koordinere og organisere reiser for dette, der det er nødvendig
Støtte rekrutt administrativt ved sportslig leder
Sette opp klubbturer for klubben og organisere reiser for dette
Mandagstreninger for 13+
o Holde treninger
o Lage aktivitetsbank
o Vurdere behov for flere faste poster/annen utvikling av mandagstreninga
Junioroppfølging
Oppfølging av 13 - 16 gruppa
Avholde sesong kick-off
o Legge fram planene for sesongen
o Ta i mot og vurdere innspill fra medlemmene.

REKRUTT
MÅL
•

Jobbe med rekruttering til klubben i alderen 8 -12 år

•
•

Utvikle rekruttene og skape en læringsplass for mestring, og legge den nødvendige basis for å
ta steget videre når sportslig overtar (13+)
Skape et godt miljø for denne aldersgruppen

OPPGAVER
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekruttere nye løpere i alderen 8 -12 år inkludert markedsføring
Organisere aktiviteten rundt 100 meterskogen på mandagstreningene med et variert og
allsidig opplegg
Engasjere foreldrene
Skape sosiale arenaer ved siden av aktiviteten
Motivere rekruttene til å delta på treningsløp og uteløp
Ha ansvaret for organiseringa av årsavslutninga
Kommunisere behov og muligheter til sportslig ledelse for å få den nødvendige støtten derfra
Barneidrettsansvarlig

ARRANGEMENT
Alle lokale tiltak i regi av NOL, bortsett fra trening, treningsløp, Nattløp, Ribbeløp, samlinger og tiltak
som er nevnt under Sportslig.
TERMINFESTEDE LØP
•
•

NOL bør hvert år, sammen med Bø o-lag arrangere “Telemark 2-dagers".
NOL arrangerer også de kretsmesterskap som blir tildelt fra kretsen. Større arrangementer
bør vurderes, for eksempel Veteranmesterskapet i 2025 – NOL 80 årsjubileum.

ANDRE ARRANGEMENT
•

•

Tinfosløpet - et mosjonsløp i samarbeid med Tinfos, Hjartdalsbanken og Notodden Energi,
videreutvikles som et breddearrangement med lavbrukerterskel. For NOL er dette også en
viktig inntektsbringende dugnad.
Tinnemyra Rundt - et ukentlig trimarrangement rundt Tinnemyra.

TURORIENTERING
•

Turorientering videreføres som et breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og
rekrutteringsarenaer vurderes. Kombinere med “Stolpejakt”. Benytte Turorientering.no.

SAMARBEID
•

Skolesprinten er et samarbeid med Høgskolen. Skolesprinten videreføres som et årlig
arrangement i mai. Opplegget består av 3 undervisningsøkter for 5-7 klasse på alle skolene,
som avsluttes med Skolesprinten. NOL stiller med 4-5 resurspersoner ved gjennomføring av
skolesprinten. En studentgruppe på ca. 25 personer gjennomfører opplegget på skolene og
stiller som funksjonærer.

FESTLIGHETER
•
•

Årsfest for medlemmer over 18 år arrangeres som bankett etter klubbmesterskap ultralang
1.lørdag i november.
Julelunsj på klubbhytta i etterkant av Ribbeløpet 2.juledag.

MARKEDSFØRING
LOKAL MEDIADEKNING
•

Offisiell FB-side Notodden orienteringslag og dialog med Telen (lokalavis)

INFORMASJON
•
•

NOLs hjemmeside www.nolweb.org er den viktigste informasjonskanalen innen laget og mot
andre interessenter. Det er lagt inn kobling mot den offisiell FB-siden.
Facebook-grupper:
Notodden orienteringslag - åpen/offisiell informasjonskanal
Medlemmer av Notodden o-lag – en lukket gruppe for intern kommunikasjon og
informasjon.
Notodden o-lag ungdom og junior - lukket gruppe for informasjon og avtaler spesielt for
medlemmer fra13-20 år med foreldre.

ØKONOMI
GENERELT
•

Arbeide aktivt for å opprettholde og skaffe nye samarbeidspartnere for å finansiere økt
satsing på de yngre løperne i laget.
• Opprettholde og videreutvikle Tinfosløpet, turkartene og klubbhytta som viktige
inntektskilder.
• Ut over nødvendig kapital for sikring av en god likviditet i laget, bør overskudd avsettes til
konkrete formål.
• Revisjon av gamle, og skapning av nye O-kart skal ha høy prioritet.
REGNSKAP
For å muliggjøre god oversikt over økonomien føres alle bilag på prosjekt, i tillegg til konto. Vi bør
minst ha disse prosjektene:
• Drift (det som ikke faller naturlig innenfor et av de andre prosjektene).
• Hytta drift
• Hytta hybel
• Turkart
• O-kart
• Tur-O
Større arrangement (årlige eller enkeltarrangement) bør ha egne prosjekt. Spesielle tiltak/
satsingsområder bør også ha egne prosjekter. Spillemiddelfinansierte tiltak skal ha egne prosjekter.
Andre områder der man ønsker å synliggjøre tallene bedre, kan gis eget prosjekt.
Prosjektene settes ikke opp med balansekonto. Dvs. at overskudd/ underskudd på prosjektene
disponeres til drift-balansekontoen.
Unntak er følgende prosjekter, der utgiftene varierer mye fra år til år:
•
•

Spillemiddelprosjekter settes opp med balansekonto. Avsluttes i 0 når prosjektet er ferdig.
Hytta drift og hybel disponeres til en hytte-balansekonto (hyttefond).

•

Kartprosjektene disponeres til en kart-balansekonto (kartfond - til oppgradering av
eksisterende o-kart og nyproduksjon).
Årsmøtene kan overføre mellom balansekontoene. Dette bør i så fall begrunnes.
BUDSJETT
I budsjettet må det settes av tilstrekkelige midler til faste forpliktelser som;
• drift og investeringer klubbhytta
• drift og utvikling av kartbank
• nødvendig kontorhold, kommunale avgifter etc.
Dekning av startkontingenter, egenandeler etc. beregnes fortløpende ut fra lagets økonomi og/eller
at vi øker inntektene til øvrig drift, eller redusert drift.
Det skal utarbeides økonomiske 5-årsplaner. Den første planen opprettes i 2021 og skal bygge på
punktene over. Dette skal gjelde store framtidige utgifter som bygninger, o-kart, større arrangement
o.l.
DUGNADER
•
•
•
•

Driften av NOL som organisasjon er basert på omfattende dugnad.
Det samme gjelder arbeid knyttet til gjennomføring av lagets sportslige aktiviteter og
arrangementer.
Engasjement av betalte trenere må til enhver tid vurderes ut fra behov.
Behov for dugnader ut over normal driften av laget må vurderes fortløpende på bakgrunn av
behov.

ANLEGG, MATERIELL OG HYTTE
ORIENTERINGSKART
•

•

•
•

GENERELT
o Det settes av 5% av egenkapital til kartfond hvert år.
o Vi bør til ei hver tid ha orienteringskart over tilstrekkelige områder, av tilstrekkelig
god kvalitet.
o Orienteringskart er ferskvare. Årlig gjennomgang av kartbasen for å avdekke behov
for oppgraderinger.
o Sikre en forsvarlig lagring av NOL’s kartbaser.
o Sørge for at alle o-kart-prosjekter inngår i kommuneplanen.
o Arbeide for gode tilskudd til rehabilitering av orienteringskartene (NOL’s
idrettsanlegg).
TRENINGSKART
o Rehabilitere tilstrekkelig del av NOL’s digitale kartbase / o-kart for bruk til trening,
treningsløp og turorientering.
o Ved valg av terreng må det tas hensyn til parkering, gode samlingsplasser og
mulighet for nybegynnerløyper.
KONKURRANSEKART
o Nye konkurransekart utarbeides knyttet opp mot større arrangementer.
SKOLEKART

o

I nærheten av alle barneskoler i kommunen bør det være et instruksjonskart i
målestokk 1:5000 og et skolegårdskart i målestokk 1:2500.

TURKART / BYKART
•
•
•

Turkart/ bykart er ikke et prioritert formål i seg selv. Hvert prosjekt (revisjon eller
nyutgivelse) vurderes mot det inntektspotensialet det har.
Aktuelle finansieringsmodeller kan være: NOL som (med-)eier, salgsinntekter, sponsorstøtte,
andre interessenter (turlaget, kommunen, etc.).
Videreføre arbeidet med en rullerende kartplan for turkart/bykart.

MATERIELL
•

•

•

GENERELT
o NOL har mye materiell knyttet til arrangementer og øvrig drift av laget.
o Alt materiell skal lagres forsvarlig. Salg skal rapporteres til kasserer.
ARRANGEMENTUTSTYR
o Sørge for at alt nødvendig arrangementutstyr blir innkjøpt før hver sesong, og
eventuelt supplert.
KLUBBDRAKTER
o Løps- og overtrekkstøy bestilles fortløpende slik at lageret er minimalt.

KLUBBHYTTA
•

•

•

ØKONOMI
o Årsbudsjett for drift og vedlikehold av klubbhytta ligger inne i lagets budsjett og blir
behandlet på årsmøtet.
o Drift av hytta skjer på bakgrunn av godkjent budsjett.
o Hvert år settes de årlige inntektene tilsvarende hybelinntektene av til hyttefond. I
dag kr. 60000,-. Grensen på fondet settes oppad til kr. 300000,-. Det er i
utgangspunktet ikke nødvendig med større avsetninger.
UTLEIE
o Det må sikres leieinntekter som minimum dekker alle driftsutgifter og nødvendig
vedlikehold.
o Utleie av boenheten i 2.etasje må prioriteres i forhold til annen utleie.
o Lagets egen aktivitet må prioriteres i forhold til annen utleie.
o Det må ikke skje utleie som kommer i konflikt med lagets grunnverdier, jamfør Lov
for Notodden orienteringslag § 1.
VEDLIKEHOLD
o Vedlikehold av hytta bør i størst mulig grad skje i form av planlagte dugnader.
o Materialkostnader knyttet til vedlikeholdsoppgaver skal dekkes ved bruk av
driftsoverskudd og/eller hyttefondet.

