VIRKSOMHETSPLAN
Os Orienteringsklubb
2015 - 2019

1. Innledning
Virksomhetsplan for Os Orienteringsklubb (Os Ok) ble første gang utarbeidet ved oppstart av
klubben i årsskiftet 2014/2015 og godkjent i styret 11. feb. 2015. Planen skal være et sentralt
styringsredskap og den skal revideres årlig. Vi skaper eierskap til dokumentet ved aktiv
medvirkning fra medlemmene i utarbeidelsen og revidering av planen.
Planen bygger på Norsk Orientering sitt «rammeverk», i form av lover, regler og planer. Norsk
Orientering er en felles merkevare for all orienteringsaktivitet i Norge. Norsk Orientering består
av Norges Orienteringsforbund med underliggende orienteringskretser og klubber.
Vedlegg:
1. Organisasjonsplan for Os Ok.
2. Årlig budsjett for Os Ok.
3. Årlig handlingsplan for Os Ok.

2. Visjon for Os Ok


«Idrettsglede og god helse for alle»

3. Virksomhetsidé


Os Ok skal medvirke til gode og helsebringende idrettsopplevelser i og nær naturen for alle
aldersgrupper og alle funksjonsnivå.

4. Verdier i Os Ok






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.

5. Målsettinger og satsingsområder
Vår «Virksomhetsidè» og våre «Verdier» vil gi gjensidig nytt 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.
Våre målsettinger og tiltak er delt inn i følgende områder:

5.1.






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.
Norges Orienteringsforbunds mål om 1% orienteringsløpere i Norge innen 2020 skulle tilsi
rundt 200 aktive i Os Kommune i 2020.
Sikre deltagelse av medlemmene i våre aktiviteter ved å tilby opplæring/kursing.
Arbeide med å utvikle et inkluderende og sosialt miljø rundt klubben

5.2.







Sportslig satsing

Målsetting og strategi for den sportslige satsing skal jevnlig oppdateres.
Vi skal fremstå som attraktiv for løpere fra kommunen med sportslige ambisjoner og kunne
tilby gode trenings- og utviklings- muligheter
Sørge for et godt treningstilbudet for medlemmer gjennom hele sesongen, også om vinteren.
Fokus/oppmerksomheten om de yngre og deres foreldre – trening/utvikling.
Arbeide for økt tilgjengelighet av trenere.
Utarbeide strategi for ønskede arrangement for perioden 2015-2019, herunder arrangere et
kretsløp, en pokalkamp og ett bedriftsløp hvert år

5.3.


Medlemmer

Anlegg

Orienteringsidrettens anlegg er først og fremst orienteringskart, vi skal utvikle egne:
o Instruksjonskart rundt alle skoler beliggende i Os kommune.
o Nærkart for lokale mindre områder i kommunen.
o Sprintkart i urbant område egnet for sprintløp.
o Ordinære kart over større skogs- og fjellområder i Os kommune til bruk ved større
orienteringsløp
o Spesialkart for ulike aktiviteter som sykkelorientering, kanoorientering og
presisjonsorientering.





Inngå avtale om levering av tidttakerbrikker, kompass, klær og skotøy til orienteringsløperne.
Kjøpe inn teknisk utstyr som kreves for å arrangere løp.
Klubben ønsker å på sikt å planlegge for bygging / kjøp av et egnet klubbhus.

5.4.






Sørge for at klubben har en sunn økonomi med et årsbudsjett som det styrende dokument for
årets aktivitet.
Det skal i prinsippet budsjetteres med overskudd og budsjettet skal dekke alle aktiviteter
(driftsutgifter og investeringsmidler).
Forslag til ny aktivitet som ikke er dekket av budsjettet skal ha forslag til finansiering og skal
behandles av styret før eventuell iverksettelse.
Identifisere og iverksette tiltak som kan øke inntektene, herunder også være orientert om og
søke om offentlige tilskudd og tilskudd fra fond/legater.
Klubbens regnskapsføring skal møte alle offentlige krav, her og eventuell søknad om
spillemidler og momsrefusjon.

5.5.




Samarbeidspartnere

Vi skal være en fortrukken samarbeidspartner innen idrettene i distriktet, i forhold til
bedrifter, Os kommune og relevante idrettslag.
Skape et miljø hvor deltakerne utvider sitt nettverk og fremmer aktiviteter som gir
helsefordeler for ansatte i bedrifter.
Vi vil satse på et godt forhold til de andre klubbene i regionen og samarbeide om trening og
arrangementsutstyr som krever forberedelser i form av løypelegging etc.

5.6.





Økonomi

Informasjon

Fremstå med klar profil og gode kommunikasjonskanaler overfor publikum.
Gi god informasjon til medlemmer, samarbeidspartnere og offentlighet.
En brukervennlig nettside skal være hovedbærer av informasjon.
Aktiv markedsføring av Os Orienteringsklubb

6. Suksesskriterier
For at klubben skal kunne nå sine mål er det viktig at følgende elementer er på plass:







Alle skal oppleve at de er velkomne og viktige for klubben.
Klubbfølelse og klubbtilhørighet gir aktive og motiverte medlemmer klar til innsats for
klubben.
Godt samarbeid, åpenhet og god informasjonsflyt mellom styremedlemmene og mellom
styret og medlemmene.
Kvalitet og intensitet i informasjon fra klubben bidrar sterkt til hvilket omdømme klubben
oppnår.
Klubben etablerer en årlig tiltaksplan med bakgrunn i satsingsområdene og følger opp
tiltakene kontinuerlig.
Hvert tiltak i Tiltaksplanen skal tidsfastsettes og angi hvem som er ansvarlig for
gjennomføring.

7. Prioriterte tiltak i 2015







Arbeidet i klubben vil i 2015 bli styrt av følgende prioriteringer;
Anlegg: Ferdiggjøre samtlige instruksjonskart og sprintkartet i Os Sentrum
Ferdiggjøre kartene Hattvik – Bjånes og Øvredal nord og Øvredal sør.
Innkjøp av nødvendigutstyr for arrangement samt løpeutstyr for videresalg til medlemmene.
Sportsleg satsing, arrangere bedriftsløp 26. aug. 2015.
Medlemmer, aktivt arbeide med rekruttering gjennom Os og Nore Neset skuler og ved å tilby
nybegynnerkurs.

