
RAMMEVERK for sesongplanleggingen        10.04.2014 

Idretts- og rekruttutvalget i B&OI sine målsettinger for 2014   
Overordnet mål:  
Gjøre B&OI synlig ved å bygge et inkluderende klubbmiljø, og lage opplegg for treninger, turer, løp og 
samlinger som er best mulig tilpasset den enkelte utøver i aldersgruppa 10-12 og 13-20-86 år 

 Delmål 1:   Planlegge og gjennomføre sesongopplegget 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 10-86 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 

Utfordringene våre – kort oppsummert 
 Klubben er OSS – dvs. samspillet mellom utøvere – foreldre – trenere – ledere                                    

Det er ARTIGst med orientering – når vi opplever mestringsfølelse og når klubbmiljøet er bra!  
o Vi i B&OI ønsker oss høy aktivitet og varierte opplegg – da trenger vi hender og føtter!  
o B&OI mangler (per 1.2.) nok folk til å organisere ukentlige treningsopplegg 10-12 åringene 
o Klubben må tenke smart, og samarbeide om et godt tilbud til både dem som er med i gruppa 

13-20 år, og til dem som er yngre. Vi trenger stadig forsyning av rekrutter når de eldste drar 
 Når flere deler på jobbene – får vi mer aktivitet 

O-sporten er unik med sin aldersblanding. Det er gøy at utøvere fra 10-85 på alle nivå kan gjøre det 
samme. Det store aldersspennet gjør det også arbeidskrevende å legge til rette for alle med sine 
forskjellige nivå og ambisjoner. 

o «Nye» foreldre har neppe erfaring til ting som å lage kart og legge løyper. Men alle kan bidra i 
form av kjøring til trening/ løp, tidtaking, steke vafler, organisere tur (overnatting, buss, mat), 
jogge & snakke på tirsdager. Idrettsutvalget vil utfordre dere på å gjøre praktiske ting.  

o Vi håper at veldig mange foreldre TAR SJANSEN på å delta selv. På trening og tirsdagsløp kan DU 
«knekke orienteringskoden» - litt etter litt. Artig egentrening faktisk ! Idrettsutvalget tror også 
at det gir et mer robust klubbmiljø, og at ferske ungdommer lettere blir integrert i gruppa  

o Vi kommer til å engasjere de eldre ungdommene på løypelegging - treningsopplegg – 
oppfølging av de yngre 

 Stort spenn i ungdomsgruppa er flott – og utfordrende: 
o alder – rekrutter fra 10-12, og ungdommer fra 13 til 20 
o kjønn – det er bra miks av gutter og jenter. «Tynt» i noen aldersklasser! Flere jenter – ja takk!  
o ferdigheter – noen er nokså «ferske», andre er mer «drevne» selv helt ned i 13-års alder 
o kjennskap/vennskap – mange kjenner hverandre godt, noen er nye og skal bli del av gruppa 
o ambisjon/motivasjon – noen har klare personlige mål knyttet til å få økte ferdigheter eller til 

prestasjon. Andre er med fordi det er gøy, fordi familien er med, fordi vennene er med 
 Klubbøkonomi og familiens idrettsbudsjett: B&OI har solid økonomi. Idrettsutvalget kan innenfor en 

gitt ramme bidra med reisestøtte til å dekke utgifter til billetter/ overnatting ved turer ut av egen krets. 
Alle startkontingenter dekkes. Utøvers egenandel for turer til nasjonale løp/ Norgescup (NC) har hittil 
vært 1000 kr, 1500 kr til Hovedløp/ O-landsleir. Klubben gir også reisestøtte til kretssamling, nord-
norsken (NNM) og kretsmesterskap (kjøring/kanskje buss?). Matutgifter dekker utøver normalt selv. 


