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Klubben i hjertet… 

… i byen vårres



Klubben er 
OSS!



B&OI er oss!

Du og 
jeg..



Mål for 2014

Overordnet mål: 

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



Alle med aktivitetsglede

Alle

Treningslyst  og/eller talent

Talent og/eller motiverte utøvere

Motiverte utøvere

Utøvere med sterk vilje og 
evne til å prioritere

Egenmotivasjon

B&OI bygger sitt arbeid på norsk orienterings utviklingstrapp

Medaljører i internasjonale mesterskap

Landslag/Toppløpere i NM (senior)

Premierte NM løpere/toppløpere blant juniorer

Gode ungdomsløpere/juniorer

Ungdomsløpere

Nybegynnere
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Vi ønsker mange løpere i alle aldre med aktivitetsglede og vi 
ønsker å gi dem som vil satse et best mulig grunnlag for detKo
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Utfordringene våre

Klubben er OSS – dvs. samspillet mellom utøvere – foreldre – trenere – ledere

Når flere deler på jobbene – får vi mer aktivitet

• Hender og føtter
Stort spenn i ungdomsgruppa er flott – og utfordrende:

• Alder
• Kjønn 
• Ferdigheter
• Kjennskap/ vennskap
• Ambisjon/ motivasjon

Klubbøkonomi og familiens 
idrettsbudsjett



 Delmål 1: Planlegge/gjennomføre sesongen sammen med utøvere og foreldre

 Delmål 2: Bidra til at utøverne når sine personlige mål for sesongen 2014

 Delmål 3: Feire B&OI orientering 50 år, og bidra til å nå ungdommenes mål for et 
godt klubbmiljø

 Delmål 4: Legge til rette for en god overgang inn i ungdomssgruppa (13-20 år), 
for 10-12 åringene

 Delmål 5: Mobilisere klubbens løpere mellom 13-20 til å delta på kretsens 
vårsamling i Trøndelag

 Delmål 6: Flest mulig B&OI’ere fra 10-85 år deltar på kretsmesterskap (KM) vår 
og høst, og Nordnorsk mesterskap (NNM) i august

 Delmål 7: Minst en «ny» forelder blir med på busstur til KM Helgeland og deltar i 
N- eller C-klasse 

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

 Delmål 9: Minst en utøver med plassering blant de 10 beste i et nasjonalt løp

 Delmål 10: B&OI stiller minst et lag under junior-NM i stafett i september
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Terminlista - tirsdager og noen viktige helger

Se hjemmesiden www.bodo-orientering.no



Treninger 2014

• Rekrutt 10‐12

• 13‐20 + + +



10‐12 FART MED KART

• Fem mandager
• April – mai
• På ulike skoler

• Tirsdagsløp oppfølging
• Noen torsdager



Tenke på tvers av klubbens utvalg for å få mer rekruttering…

…info om tirsdagsløp til 10‐12 og i tur‐o‐posen



Torsdagstreninger

Se liste over 
sted, tid og 
opplegg på 
hjemmesiden



Turer, samlinger og løp – i og utenfor kretsen

Se oversikt/ liste på hjemmesiden
 Reiseledere
 Aktuelle turer
 Reisestøtte


