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Orienteringsgruppa 
 
 
1. Sammensetning i styre og utvalg 
 
Styret i o-gruppa består av leder, sekretær, kasserer, turorienteringskontakt og 1 varamedlem. 
Gruppa har p.t. ingen utvalg. 
 
2. Oppgaver og arb.fordeling 
 
Leder               
 
Organiserer og leder møter. Har ansvar for at det er aktivitet i gruppa, og for at de planlagte 
aktivitetene blir gjennomført. Fordeler arbeidsoppgaver. 
Administrerer o-gruppas side på  www.kolvereidil.no, og styrets lukkede 
facebookgruppe, samt legger ut relevant informasjon på den åpne Facebookgruppa 
«Orienteringsgruppa, Kolvereid IL». Møter på KIL hovedlagets møter. Ellers øvrige oppgaver 
i styret. 
Rapporterer aktivitet på  www.turorientering.no ved årsskiftet. 
Rapporterer aktivitet på  www.klubbadmin.no innen 31.4. 
 
Kasserer         Kassereroppgaver. Øvrige oppgaver i styret. 
 
Sekretær         Skriver referater og årsberetning. Øvrige oppgaver i styret. 
 
Turorienteringskontakt: 
Har hovedansvaret for arbeidet med tur-o-postene. Planlegging av hvor postene skal plasseres 
gjøres sammen med flere i/ utenfor styret. Tur-o- kontakten har kontakt med utsalgsstedene 
og følger opp at disse har tilstrekkelig med konvolutter, og står som kontaktperson for 
deltakerne i 
tur-orienteringa. Øvrige oppgaver i styret. 
 
Varamedlem: 
Møter i øvrige styremedlemmers fravær. Bistår med diverse oppgaver i  
styret. 
 
Alle unntatt leder velges som styremedlemmer. Konstituering på første styremøte etter 
årsmøte avgjør rollefordelinga. Leder velges for ett år, øvrige for 2 år. 
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3. Faste arrangement 
 
a.   Turorientering 
 
-     Sesong ca medio mai – medio oktober (avsluttes før elgjakta). 
-     Styrets oppgaver: 
o Avgjør hvor postene skal stå, og fordeler utsett og inntak av poster. 
o Møtes for å kopiere og pakke turorienteringskonvolutter (kart, kontrollkort og 
informasjonsskriv). 
-     Fellestur/ «kaffepost» ved sesongstart: 
o O-gruppa serverer kaffe og noe å bite i på en lett tilgjengelig o-post. 
o Salg av o-konvolutter fra utgangsstedet 
-     Fellestur/ «topptur» i løpet av sesongen: 
o Dette ble gjort sommeren 2016, og turen ble en stor suksess. 
- Ved sesongslutt: Utdeling av tur-o-merkene, og eventuelt trekking av gavepremie 
blant de som har levert inn o-kort. 
 
 
b.   Finn fram-dag 
 
 
Finn fram-dagen arrangeres av o-grupper over hele landet, og er Norges orienteringsforbunds 
«rekrutteringsarrangement» med fokus på friluftsliv, kart og kompass og andre 
friluftsaktiviteter. 
 
Arrangementet er spesielt egnet for barnefamilier! FINN FRAM-dagen gir gode muligheter 
for å friske opp eller lære å bruke kart og kompass. 
 
Orienteringsforbundet kan bidra med aktuelt materiell (flyers, natursti, små premier etc.), og 
gir også økonomisk støtte til arrangementet. 
 
O-gruppa har pleid å arrangere Finn fram-dag på Skihytta på Kolvereid, med utgangspunkt fra 
på Slåttamyra skistadion. Flere lag har bidratt til arrangementet, blant annet Røde Kors, 
Barnas Turlag Ytre Namdal og Jeger og fisk. 
 
c.   Orienteringsaktiviteter for barne- og ungdomsskoleelevene 
 
Skolene ønsker bistand til orienteringsopplegg for gymtimene på både barne- og 
ungdomsskolen, vår og/ eller høst. 
 
d.   Idrettsskolen (allidrett) 
 
O-gruppa har bidratt med 2 treninger med orientering for barna som er med på idrettsskolen, 
både i sentrum Kolvereid og ut fra Slåttamyra skistadion. 
Det er viktig å registrere antall deltakere (og alder) i de ulike aktivitetene, slik at vi kan 
synliggjøre aktiviteten overfor Idrettsforbundet/ o-forbundet og ellers.  
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«Års hjul»: 
 
Januar-februar            
Rapportering på  www.turorientering.no innen medio januar Årsmøte: I god tid før 
hovedlagets årsmøte. Se KILs vedtekter for innhold i årsmøtet. 
Planlegging av sesongens arrangement. Legges inni KILs 
aktivitetskalender. 
 
Mars-april                    
Årsmøte KIL hovedlaget 
Forberedelse til tur-o-sesongen: Planlegge utsett og lage konvoluttene. 
Evt. orientering for barne-/ ungdomsskolen 
Rapportering av fjorårets aktiviteter på  www.klubbadmin.no innen 
31.4. 
 
Mai                              
Utsett tur-o-poster 
Fordeling av tur-o-konvolutter på utsalgsstedene. Husk deltakerlister inkl tlf.nr. 
Oppstart tur-o-sesong med fellestur 
Kontakte utsalgsstedene i tilfelle behov for flere konvolutter/ kort 
 
Juni 
Fellestur til en tur-o-post. O-gruppa kan evt. arrangere felles skyss.  
 
August-september     
Finn fram-dagen (i månedsskillet). Kan også arrangeres på våren! 
Evt. orientering for barne-/ ungdomsskolen 
Evt. orientering for idrettsskolen (allidretten) 
 
Oktober                         
Avslutning av tur-o-seongen: Hente inn materiell fra utsalgsstedene. 
Utdeling av premier etter tur-o-sesongen. 
 
November                    
Julemiddag for styremedlemmer og hjelpere! 
 
4. Evt samarbeid om sosiale tiltak med andre grupper 
 
Se beskrivelsen av Finn fram-dagen og Idrettsskolen. 
 
5. Treningsavgift el andre avgifter 
 
Ingen treningsavgift eller øvrige avgifter 


