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Klubbhåndbok

Klubbinformasjon

Klubbnavn: Os Orienteringsklubb (OS OK)
Stiftet: 11. desember 2014
Idrett(er): Orientering
E-postadresse: leder@osok.no
Internettadresse: www.osok.no
Organisasjonsnummer: 914617812
Medlem av:

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
Vestland idrettskrets
Norges orienteringsforbund (NOF)
Hordaland orienteringskrets (HOK)

Innledning

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva
som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i
klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer,
utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er,
hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Klubbens historie

Os Orienteringsklubb ble stiftet 11. desember 2014 på Os Ungdomsskule.

http://www.osok.no/
https://www.idrettsforbundet.no/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/
http://www.orientering.no/
http://www.orientering.no/kretser/hordaland/
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Det var ingen idrettslag i Os med orienteringsgruppe da OS Ok ble etablert. Det var likevel omkring
30 o-løpere på ulike nivåer i kommunen.

Initiativtaker Geir Rognsvåg fikk med seg Marie Pontoppidan, Ole Håkon Sælen og Tommy Sævareid i
klubbens aller første styre. I januar 2015 var alle formelle krav til klubben på plass og vi startet Os-
Serien, en serie med treningsløp i Os kommune.

Verdier

OS OK sine verdier er idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet:

Orientering fremmer aktiv bruk av naturen.
Orientering utvikler selvstendighet og økt livskvalitet for deltagerne.
Orientering fremmer likestilling av kvinner og menn.
Orientering er en inkluderende idrett.
Orientering gir et tilbud til hele familien.

Visjon

Visjon for OS OK: Idrettsglede og god helse for alle.

Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal
strekke oss etter og skape sammen.

Virksomhetsidé

OS OK skal medvirke til gode og helsebringende idrettsopplevelser i og nær naturen for alle
aldersgrupper og alle funksjonsnivå.
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OS OK er idrettslaget for deg som liker å løpe i skog og mark. Vi ønsker oss mange medlemmer på
alle nivå. Om du vil gå på tur, bidra i et sosialt miljø eller om du vil bli så god som du kan, vi har plass
til deg. Vi har treninger for nybegynnere og viderekommende. Om du er ute etter å presse deg til det
maksimale eller om du vil være med som en mosjonist så har vi tilpasset treningsøkter til ulike nivåer.

Hovedmål

Vår virksomhetsidè og våre verdier vil gi gjensidig nytte og samspill mellom bredde og topp. Våre
tiltak med «Idrettsglede og god helse for alle» vil også gi nyttig effekt som økt kunnskap om kart og
kompassbruk i Os Kommune. Vi skal:

Gi våre medlemmer og samarbeidspartnere et tilbud i toppklasse innen orienteringssporten i
Norge gjennom en kvalitetsorientert og målbevisst satsing. Dette omfatter også å tilrettelegge
for orienteringsaktivitet for eldre og for bevegelseshemmede.

Drive økonomisk forsvarlig, fremme det sportslige nivået, bidra til økte orienteringsopplevelser
for medlemmene.

Virksomhetsplanen fra 2015 sier mer om klubbens mål og er tilgjengelig for alle på klubbens
nettsider.

Organisasjon

I denne delen av håndboka beskriver vi hvordan klubben er organisert og er tilgjengelig på klubbens
nettsider. Deler av organisasjonen er pålagt fra Norges Idrettsforbund, andre deler av organisasjonen
er valgt av klubben.

Klubbens lov

Klubbens lov beskriver hvordan klubbens viktigste funksjoner skal organiseres og driftes. Den er et
nyttig oppslagsverk i tvilstilfeller.

http://www.osok.no/wp-content/uploads/2016/01/Virksomhetsplan.pdf
http://www.osok.no/wp-content/uploads/2020/01/lov2020_vedtatt.pdf
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Organisasjonsplan

Organisasjonsplanen til OS OK viser alle verv i klubben. Mesteparten av aktiviteten skjer gjennom de
tre komiteene kart, turo og sport. Denne oppdelingen går igjen i både nettside og regnskap. Styret
binder sammen klubben. Nedenfor vil hver komite og verv forklares kort.

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i februar. Årsmøtet legger grunnlaget
for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben
skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én
måned og ha betalt kontingent. Innkalling til årsmøtet blir sendt til alle stemmeberettigete via e-post.

Det skrives protokoll fra årsmøtet. Denne sendes ut til medlemmene, og arkiveres på klubbens
hjemmeside.

Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og har ansvar for at klubben følger vedtak
fattet på årsmøtet og at retningslinjer i klubben og høyere organisasjonsledd etterleves. Styret består
av fire personer som til sammen fyller rollene som leder, nestleder, sekretær og kasserer. Det er også
en vara til styret som stepper inn dersom et person må steppe ut av sitt verv i løpet av året. Det er
like viktig med kompetanse på styring av klubb som på orientering i styret. Styret er ansvarlig for
klubbens økonomistyring og representerer også klubben utad.

Følgende er typisk fast arbeidsfordeling i styret

Leder: Lede styret på møtene og mellom møtene, representere klubben utad og i overordnede
organer, godkjenne utbetalinger
Nestleder: Stedfortreder for leder, godkjenne utbetalinger til styreleder og administrasjon av
klubbens IKT-systemer.
Sekretær: Føre referater, følge opp medlemsregisteret og sende informasjon fra styret til
medlemmene og nettsiden.
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Kasserer: Føre regnskap og rapportere økonomisk status, foreta utbetalinger etter
godkjenning, fakturere for salg og medlems- og startkontingenter.
Vara: Holder seg oppdatert på det som skjer i styret og stiller på styremøtene ved frafall for at
møtet skal være vedtaksdyktig. Ved varig frafall fra styret trer vara inn som fast styremedlem.

Til å hjelpe seg kan styret benytte komiteene og vervene i organisasjonen eller opprette komiteer
eller utnevne personer for spesielle oppgaver, for eksempel arrangementer (orienteringsløp). Det
gjelder også faste oppgaver som politiattestansvarlig og barneidrettsansvarlig. Styret innstiller også
valgkomite for årsmøtet.

Styret er også ansvarlig for klubbens forberedelser til årsmøtet, blant annet gjennom innkalling samt
ferdigstillelse av årsberetning og årsregnskap.

Styremøtene avholdes fortrinnsvis som fysisk møte, men som fjernmøte dersom det ikke er mulig
eller hensiktsmessig å avholde på annen måte. Saker behandles også fortløpende på e-post etter
behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Det føres
protokoll fra styremøtene.

Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder også dersom styret
er i tvil om hvordan klubben bør behandle saker.

Komiteer og verv

Klubben har tre komiteer. Disse består av 3 medlemmer hver og som henter inn avlastning ved
behov.

Kart

Kartkomiteen står for klubbens kartarbeid og støtter de to andre komiteene med kart. Det vil si å
jevnlig oppdatere klubbens kartplan basert på behov og muligheter og utarbeide og oppdatere
klubbens kart basert på kartplanen. Kartkomiteen har også ansvar for klubbens lisenser på kart- og
løypetegningsprogramvare og klubbens kartskriver.

Leder av kartkomiteen er også klubbens kartansvarlig, og en av medlemmene er også klubbens
kontakt for vilt, dyreliv og grunneiere (VDG). Begge rollene er pålagt å ha fra Norges
Orienteringforbund. Forbundet og Hordaland Orienteringskrets utgir regler og veiledning for både
kartarbeid og VDG.

Alle medlemmene i klubben er velkommen til å være med å synfare og rentegne kart. Det er god
trening. Deltakelse i kartkomiteen passer for de som er interessert i kart, er systematiske og liker å
tenke langsiktig. Men det er ikke et krav at deltakerne i kartkomiteen skal lage kartene selv.
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Turorientering

Turorienteringskomiteen (tur-o) arrangerer turorientering i nedslagsområdet til klubben.

Planleggingen av turorienteringen innebærer koordinering med kartkomiteen om tilgjengelige
områder og kart, planlegging av postplasseringer og koordinering med grunneiere gjennom VDG-
kontakt i god tid.

Gjennomføringen innebærer innlegging av kart, poster og informasjon på www.turorientering.no/osok,
utplassering og jevnlig kontroll av poster, etablering og salg av konvolutter i butikk og evt.
arrangement for å promotere turorienteringen lokalt.

Etter sesongen er avsluttet koordineres innsamling av poster, utdeling av merker og plaketter til
deltakere samt rapportering til Norges Orienteringsforbund.

Leder av tur-o er også klubbens tur-o kontakt, en rolle pålagt klubben å ha fra Norges
Orienteringsforbund. Forbundet utgir regler og veiledning for turorientering.

Deltakelse i tur-o-komiteen passer for alle, men egner seg godt for de som er eventyrlystne og liker å
få folk ut på tur.

Sport

Sportskomiteen står for trenings- og konkurranseaktiviteten i klubben. Hovedoppgaven er å utarbeide

http://www.turorientering.no/osok
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og følge klubbens aktivitetsplan gjennom året. Den inneholder lokale treninger i klubben,
konkurranser som klubben spesielt anbefaler å delta i, sosiale sammenkomster og andre relevante
aktiviteter, for eksempel i regi av tur-o-komiteen eller styret. Komiteen tar også ut og setter sammen
klubbens lag i stafetter.

Alle medlemmene i klubben er velkommen til å være med å arrangere treninger og lignende i
klubben, deltaker sportskomiteen eller ikke. Det er god trening og deltakerne i sportskomiteen
trenger ofte hjelp. Deltakelse i sportskomiteen passer for de som liker arrangere aktiviteter og
motivere andre til trening.

Både Norges Orienteringsforbund og Norges Idrettsforbund utgir regler og veiledning (for eksempel
kurs) for trening og konkurranser, spesielt for barn og unge.

Skolekontakt

Skolekontakten er et fast og kjent kontaktpunkt for skolene i kommunen hos OS OK og bringer ønsker
fra skolene videre innad i klubben. Det er en fordel, men ikke et krav, at skolekontakten vet hvaslags
behov skolene har, for eksempel ved selv å være lærer.

Materialforvalter

Materialforvalteren lagrer og passer på klubbens utstyr for både arrangementer og salg til
medlemmer. Det er en fordel at materialforvalteren har god oversikt og plass. Når det begynner å bli
tomt for typer utstyr eller noe er ødelagt, sier forvalteren i fra til styre eller komite slik at mer kan
anskaffes eller fikses.

Valgkomite

Valgkomiteen foreslår kandidater til klubbens verv til årsmøtet.

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget fører påser at klubbens virksomhet drives i samsvar med klubbens, kretsens og
forbundenes regelverk og vedtak på oppdrag fra årsmøtet og reviderer klubbens regnskap.
Medlemmer av kontrollutvalget kan ikke samtidig har ledende verv i klubben, for eksempel
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styremedlem, komiteleder eller medlem av valgkomite.

Medlemskap

Norges idrettsforbund krever at alle idrettslag benytter seg av digitalt medlemsregister. Vi ønsker
derfor at nye medlemmer selv oppretter sin personlige profil på Min Idrett. Ved innmelding skal
medlemmene registreres med navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
Medlemmene kan melde seg inn fra klubbens medlemssystem minidrett.nif.no, eller ved å sende en
e-post til styret. Lenker ligger også på hjemmesiden til Os Orienteringsklubb.

Medlemskontingent

Medlemskontingent vedtatt på siste årsmøte og gjelder for 2022:

Barn (D/H-17) 300kr
Voksen (D/H/18-) 600kr
Familie (to voksne og barn) 1200kr
Turmedlem 200kr

Medlemskontingenten må være betalt for å kunne møte på årsmøtet samme år. Halv kontingent ved
innmelding etter 1.juli i kalenderåret. Klubben har for tiden ingen treningsavgift.

Klubben har følgende policy for å redusere økonomiske barrierer for barn/unge:

Helt i orden å prøve orienteringsidretten uten å være medlem
Lav medlemskontingent, treningsavgift og egenandel
Låneutstyr og rabattert klubbutstyr tilgjengelig
Det holder at foreldre gir lyd til styret dersom de har betalingsproblemer og så finner en
ordning for utsettelse eller rabatt.

Medlemsfordeler

Os Orienteringsklubb har inngått avtaler som gir medlemmene disse fordelene:

Gratis treninger i klubben for alle medlemmer
Barn betaler ingen startkontingent i konkurranser (untatt ferieløp)
Voksne betaler halv startkontingent i nærløp i Bergensområdet
Klubben dekker normalt startkontingent i klubbstafetter og norgesmesterkskap
Alle utøvere er forsikret ved deltakelse på våre arrangementer.
15-25% rabatt på Falk Sport på Amfi Os og i Bergen.
Gratis treninger med Opptur Motbakkeklubb.
Rabatt på klubbtøy og annet personlig utstyr
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Startkontingenter – deltakeravgifter

Startavgifter er angitt i det enkelte løp, og finnes ved påmelding på Eventor. For øvrig gjelder regler
under medlemsfordeler.

Forsikringer

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til
den datoen de fyller 13 år. I tillegg tegner NOF en kollektiv idrettsskade- og ulykkesforsikring for alle
utøvere over 13 år med fornyelse hvert år. Alle våre medlemmer er kollektivt forsikret ved deltakelse
på våre arrangementer gjennom egen forsikringsavtale i IF.

Sikkerhet

Orientering er en av to livreddende idretter (den andre er svømming). Orienteringsferdigheter kan
hjelpe deg å finne frem og unngå å gå deg vill. Mange nye er redd for å gå seg vill på tur, trening og
konkurranse. På organiserte aktiviteter har arrangøren oversikt over de som deltar og passer på at
alle har kommet tilbake fra skogen. Dersom det mangler noen, vil ansvarlig med hjelp av de andre
deltakerne som er igjen undersøke og eventuelt gå ut og lete. Si derfor alltid i fra eller registrer deg
på annen måte dersom du forlater en aktivitet eller et arrangement. På større arrangementer er det
også eget opplegg for førstehjelp og klubben har en beredskapsplan.

Les også om klubbens sikkerhetsarbeid, politiattester og personvern senere i klubbhåndboka.

Klubbens aktivitetstilbud

Treninger

Klubben lager en halvårlig aktivitetsplan som legges på www.osok.no. Aktivitetsplanen inneholder alle
klubbaktivitetene og er merket med følgende fargekoder NOFs løypenivå:

● Grønn for nybegynnere (N) på sammenhengende og tydelige ledelinjer

http://www.osok.no/wiki/doku.php?id=adm:hms:beredskap
http://www.osok.no/
https://eventor.orientering.no/Documents/Event/31312/1/Forklaring-l-ypeniv-
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● Blå for avanserte nybegynnere (C) langs ledelinjer som ikke alltid er sammenhengende

● Rød for den kompetente o-løper (B) som også behersker høydekurver

● Sort for den dyktige o-løper og eksperten (A) som søker de villeste og råeste utfordringene

Alle kan delta på trening, løp og konkurranse uavhengig av alder, o-teknisk nivå og kondisjon. For å
bli med på trening, kan man møte opp på treningssted angitt i aktivitetsplanen. Det er ofte merket
med en postskjerm til samlingsstedet. Treningene er utendørs. Det er ingen påmelding på treninger,
bare å møte opp.

Dersom noen trenger opplæring eller følge gjennom løypene, så er det lagt til rette for at man kan få
med deg noen som har mer erfaring (skygging). Nybegynnere bør starte på N eller C – nivå. Foreldre
kan gjerne være med barna på trening for å lære orientering og trene selv.

Konkurranser

Pokalkamp, Sprintcup og Nattcup er populære nær-o-løp i Bergensområdet, disse blir arrangert på
tirsdager og onsdager. I pokalkampen (7 løpstirsdager) konkurrerer orienteringsklubbane mot
hverandre. I alle konkurranser er det normalt løyper for alle nivåene N, C, B og A. Det gjør at
orienteringsløp passer for hele familien.

Andre populære løp er kretsløp, kretsmesterskap, Kristornløpet på Stord og Odda 2-dagers, helgeløp.
Os orienteringsklubb har tradisjon for å stille lag til Kompisstafetten som er årets høydepunkt og
arrangeres av Samnanger I.L. Her løper N, C, B og A løpere sammen på samme stafettlag.

For deltakelse i konkurranser er det forhåndspåmelding på https://eventor.orientering.no, men i de
fleste løp er det også mulighet med etteranmelding eller direkteanmelding på arena løpsdagen. For
deltakelse i konkurranser er det behov for en tidtakerbrikke. Klubben har noen brikker til både utlån
og salg.

På kretsløp er det også tilbud om barnepass for de minste mens de voksne løper og egen merket
løype kalt Småtroll.

https://eventor.orientering.no
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Turorientering

I sommerhalvåret legges det ut kart med turorienteringsposter som kan oppsøkes når en ønsker og i
det tempo og omfang en ønsker. Ofte er postene plassert på steder med kulturhistorie. Kartene kan
kjøpes i enkelte butikker eller på nettet, og inneholder løyper av forskjellig vanskelighetsgrad. Noen
av turene er tilrettelagt for bevegelseshemmede rullestol, barnevogn og sykkel.

Se mer på www.turorientering.no/osok.

Barne- og ungdomsidrett

Klubben ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig!

Barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og
bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene
i retningslinjene og bestemmelsene. Dette innebærer at

aktiviteten skjer på barnas premisser
barna har det trygt
barna har venner og trives

http://www.turorientering.no/osok
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barna opplever mestring
barna får påvirke egen aktivitet
barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Les mer hos NIF.

Ungdomsidrett

Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben
og trenerne skal sørge for

at ungdom kan bli så gode som de selv vil
å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
at ungdom får bidra med det de kan
at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
at treningsavgiften er overkommelig for ungdom

Les mer hos NIF.

Utøvere med en funksjonsnedsettelse

Utøvere med funksjonsnedsettelse har en naturlig plass i klubben. Klubben lager grønne
turorienteringsturer hvert år som er mulig å ta gjennomføre med rullestol. Presisjonsorientering (Pre-
O) er en gren av orienteringsidretten spesielt tilpasset bevegelseshemmede, men som er morsomt for
alle.

Les mer hos NIF.

Klubbdrift

I denne delen av klubbhåndboka beskriver klubben hvordan de arbeider for å oppnå en velfungerende
drift av klubben.

Årshjul

For medlemmene, styret og komiteene er det laget et årshjul som viser hovedaktiviteten de ulike
månedene gjennom året.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/
http://orientering.no/om-idretten/presisjonsorientering/
https://www.idrettsforbundet.no/paraidrett/
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Måned Medlem Styre Kart Turo Sport

Januar
Årsmøte

Nattløp og
trening

Avslutte regnskap

Lage årsrapport

Foreslå budsjett

Foreslå tiltaksplan

Kartplan og -
arbeid

Arrangere
treninger

Februar Nattløp og
trening

Årsmøte

Oppstartsmøte nytt
styre

Kartplan og -
arbeid

Klargjøre
turorientering

Arrangere
treninger

Mars Nattløp og
trening

Søknadsfrister for
støtte

Bistå Turo med
karttrykking

Arrangere
treninger

April Vårløp og trening Daglig drift Kartplan og -
arbeid

Turorientering
legges ut til
salg

Arrangere
TuroFinn fram
dag

Arrangere
treninger

Mai Vårløp og trening Daglig drift Kartplan og -
arbeid

Arrangere
treninger og
Verdens
orienteringsdag

Juni
Vårløp og trening

Kompisstafetten

Daglig drift

Gi innspill til
aktivitetsplanen

Kartplan og -
arbeid

Gi innspill til
aktivitetsplanen

Lage
aktivitetsplan
for høsten

Laguttak
Kompisstafetten

Juli Ferieløp

August
Hovedløp og O-
landsleir for
ungdom

Daglig drift Kartplan og -
arbeid

Planlegge
turorientering
til neste år

Arrangere
treninger

September Høstløp og
trening

Søke løp for neste
sesong

Grunneierkontakt
for løp og turo
neste sesong

Arrangere
treninger

Oktober Høstløp og
trening Daglig drift Kartplan og -

arbeid
Avslutte
turorientering
og rapportere

Arrangere
treninger

November
Klubbmesterskap
og
sesongavslutning

Rapporterings-frister
for støtte

Starte arbeidet i
valgkomiteen

Kartplan og -
arbeid

Arrangere
treninger
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Måned Medlem Styre Kart Turo Sport

Desember Nattløp og
trening

Forberede årsmøte

Fakturere
medlemskontingent
neste år

Gi innspill til
aktivitetsplanen

Gi innspill til
årsrapport og
tiltaksplan

Gi innspill til
årsrapport og
tiltaksplan

Gi innspill til
aktivitetsplanen

Arrangere
treninger

Lage
aktivitetsplan
for vinter og vår

Gi innspill til
årsrapport og
tiltaksplan

Opplæring, kurs og utdanning

Opplæring i utøvelse av orienteringsidretten gis på klubbens treninger, både gjennom forklaring,
øvelser og skygging i skogen for de som har behov for det.

For å bli flere som kan arrangere treninger, prøver en å sette opp ansvaret for hver trening med en
orienteringskyndig person sammen med en person under opplæring.

Klubben oppfordrer medlemmene til å lære mer om idrett generelt og orientering spesielt. Det er
gode muligheter for kurs fra blant annet Norges Orienteringsforbund og Hordaland Idrettskrets. Styret
følger kursinvitasjonene løpende og informerer aktuelle medlemmer og verv. De fleste kursene er i
utgangspunktet gratis. I noen tilfeller kan også klubben dekke utgifter som følger med kursene.

Medlemshåndtering

Os Orienteringsklubb vil aktivt arbeide for å øke antall medlemmer og beholde eksisterende
medlemmer.

Økt rekrutteringen av yngre løpere med lokal tilhørighet skal ha spesiell oppmerksomhet ved å
holde nybegynnerkurs og tilby skolene hjelp i orienteringsaktiviteter.
Sikre deltagelse av medlemmene i våre aktiviteter ved å tilby opplæring/kursing.
Arbeide med å utvikle et inkluderende og sosialt miljø rundt klubben

Dugnad og frivillig arbeid

Idrettslaget drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller
opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og
blir et godt sted å være. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode,
kalles «dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet.
Din innsats blir satt stor pris på!

Dugnadsarbeid i OS OK er i stor grad å legge til rette for orienteringsaktiviteter, for eksempel
komiteverv eller arrangere trening eller løp. De fleste oppgavene er orienteringsrelatert, er gøy og gir
god trening. Klubben har en egen veileder for gjennomføring av treninger slik at terskelen for å ta på
seg en slik oppgave blir lav. Det viktigste med treningen er at deltakerne har lyst til å komme på
neste trening. Konkurranser arrangeres etter malene som er beskrevet i fra Norges
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Orienteringsforbund, for eksempel https://www.enkleoløp.no/ og arrangørveiledning.

Men det er også muligheter for de som har begrensede orienteringsferdigheter til å bidra, for
eksempel gjennom administrative verv eller enklere arrangementsoppgaver. Det er sjelden
tradisjonell dugnad som loddsalg osv.

Husk også at de som legger ned mye frivillig arbeid i å arrangere treninger og løp setter stor pris på
at medlemmene deltar på dette. Da gir all arbeidsinnsatsen mening.

Politiattester

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:
Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag. Norsk idrett skal være et
trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Klubbens antidopingarbeid

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben tar aktivt
avstand fra all bruk av dopingmidler.

Kommunikasjon

Klubben har følgende informasjonskanaler:

Epost til medlemmene med offisiell informasjon
www.osok.no med statisk offisiell informasjon og generell informasjon om aktiviteten i klubben
Facebook/os.oklubb er åpen uten krav om innlogging eller bruker og gir oppdatert detaljert
tilleggsinformasjon om aktiviteten i klubben
Bjørnafjorden.friskus.com som er kommunens oversikt over åpne aktiviteter

https://www.enkleoløp.no/
http://www.orientering.no/laering/arrangorveileder/
http://www.osok.no
https://www.facebook.com/groups/os.oklubb/
https://bjornafjorden.friskus.com/
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Sikkerhetsarbeid (HMS)

Os Orienteringsklubb er et idrettslag og er derfor underlagt Forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Forskriften stiller krav om systematisk
arbeid slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS) oppnås. Det er styret i klubben
som er ansvarlig for dette arbeidet og deler av arbeidet skal dokumenteres.

Følgende aktiviteter i klubben har innvirkning på HMS:

Aktiviteter som kan påvirke dyre- og plantelivet.
Aktiviteter i eller nær trafikken.
Aktiviteter for barn, ungdom og personer med utviklingshemming.
Aktiviteter i ukjent og ulendt terreng, i mørke og steder der folk sjelden ferdes.

Personvern

Klubben behandler personopplysninger, men prøver å begrense det til et minimum. Følgende
systemer for personopplysninger benyttes:

Klubbadmin fra NIF som medlemsregister for å oppfylle NIFs forskrift om idrettens medlems- og
organisasjonsregister
Eventor fra NOF for å håndtere deltakere i arrangementer og oversikt over historiske resultater.
Klubbwiki som klubbens administrative system, men som ikke skal lagre oversikter over
personopplysninger utover navn for å identifisere ansvarlige.
Digitalt kartarkiv som tilbud til klubbens medlemmer for å publisere kart med sporing fra
orienteringsaktivitet.
Conta Faktura for fakturering ved salg for å oppfylle bokføringsforskriften.
Sparebanken Vest som bankforbindelse med nettbank.
Vipps som mottaker av betaling til klubben.

Styrende dokumenter

For å styre klubben og dens aktiviteter riktig finnes det både interne og eksterne styrende
dokumenter.

Følgende lover og forskrifter gjelder for virksomheten og finnes på lovdata.no:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) sist endret 2014-12-05
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) sist endret 2015-01-01
Lov om friluftslivet (friluftsloven) sist endret 2015-01-01.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov sist endret 2015-06-07.
Norges idrettsforbund - Regnskaps- og revisjonsbestemmelser sist endret 2016-06-03.
Norges Idrettsforbund - Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister sist endret
2014-01-01.

Følgende eksterne kravsamlinger gjelder:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
https://ka.nif.no/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-idrettens-medlems--og-organisasjonsregister/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-idrettens-medlems--og-organisasjonsregister/
https://eventor.orientering.no/Home/About
http://www.osok.no/wiki/doku.php
https://osok.no/doma/users.php
https://hjelp.conta.no/conta-og-gdpr/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-01-1558/KAPITTEL_5-1#%C2%A75-1-1
https://www.spv.no/personvern
https://vipps.no/vilkar/cookie-og-personvern/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16
https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1
https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2015-11-23-1
https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2013-02-14-1
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Lover og bestemmelser i Norges idrettsforbund
Retningslinjer i Norges idrettsforbund om publisering av film og bilder av barn, alkohol, røyk og
snus, dugnad, seksuell trakassering og overgrep, markedsføring overfor mindreårige,
databehandling og personvern, lege og sanitet og etisk handel.
Lover og regler i Norges orienteringsforbund om konkurranse, barne- og
ungdomsarrangementer, ferdsel i utmark, kartarbeid, VDG og turorientering inklusive oversikt
over relevante paragrafer i lover og forskrifter.

Følgende interne dokumenter gjelder:

Lov for Os Orienteringsklubb
Økonomirutiner
Beredskap ved arrangementer

Anlegg og utstyr

Orienteringsidrettens anlegg er først og fremst orienteringskart. Klubben har

Skolegårdskart rundt alle grunnskolene i Os (gamle Os kommune) på
https://skoleorientering.no/
Skogskart for trening, turorientering og konkurranser

For å arrangere orienteringsaktiviteter har klubben

orienteringsposter (skjermer, reflekser, kvitteringsløsninger)
tidtakingsutstyr
enkelt arena utstyr
førstehjelpskoffert

Til salg til medlemmene har klubben

orienteringstøy i klubbens farger og med klubbens logo
begynnerutstyr (tidtakingsbrikke og kompass)

https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/
http://orientering.no/forbund/lover-og-regler/
http://www.osok.no/wiki/doku.php?id=adm:hms:okonomi
http://www.osok.no/wiki/doku.php?id=adm:hms:beredskap
https://skoleorientering.no/
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