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Om arrangementet og prosjektets forankring 

Prosjektet hadde meget god forankring i hele organisasjonen i Norsk Orientering både 

sentralt, regionalt og lokalt. Norges Orienteringsforbund (NOF) fikk tildelt VM i orientering 

2019. Arrangementet ble lagt til Østfold og det var orienteringskretsen med tilhørende 

klubber i Østfold som arrangerte VM i perioden 12.-17. august 2019. Det ble etablert en egen 

VM organisasjon med styre og ansatt daglig leder (Per Bergerud). Det har vært et nært og 

tett samarbeid om UNG frivillig prosjektet mellom Norges Orienteringsforbund 

sentraladministrasjon og styre og VM organisasjonen med de lokale arrangørklubbene fram 

mot og under hele arrangementet. Det var et sterkt ønske og målsetting i strategiplaner å 

engasjere og involvere unge frivillig på best mulig måte i VM arrangementet, noe resultatet 

viser at vi har fått til.    

 

Overordnet mål med prosjektet 

Et av målene for VM- arrangementet var å øke frivilligbasen med fokus på ungdom. Målet 

var å rekruttere 75 unge frivillige mellom 16 og 26 år til «Ung frivillig i VM 2019». Etter 6 

måneder er målet at 70 % av deltagerne i programmet «Ung frivillig i VM 2019» fortsatt skal 

være i verv i eget idrettslag. Etter 2 år er målet 35 %.  

NOF ser et stort potensial i et slikt arrangement til å rekruttere ungdom inn til en god 

læringsarena for utvikling av arrangør- og lederkompetanse.  

Et VM vil være en attraktiv arena for ungdom der de kan få bidra som ressurs, få mulighet til 

å øke og utvikle sin kompetanse innenfor ulike områder i et stort arrangement, være en del 

av et større frivillig nettverk og ikke minst bli en fremtidig ressurs for idretten. Målsettingen 

om oppfølging og rekruttering av de unge i videre arbeid innenfor idretten blir et viktig punkt i 

kommende strategidokument og arbeid i NOF.   

 

 

Kort beskrivelse av hvordan prosjektet ble til og organisert     
 

1. Prosjektstyring 

Her følger en oversiktlig og enkel skissering av hvordan prosjektet #UNGfrivillig19 ble startet 

og organisert. Etter tildeling av prosjektmidler fra NIF i mai 2018 ble Svend Sondre Frøshaug 

engasjert som leder av prosjektet med ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering 

av prosjektet. Svend var på samme tid frivilligansvarlig i VM i orientering. Det ble i juni 2018 

avholdt et oppstartmøte der rammer, ansvar, roller og forventninger til prosjektet ble avklart. 

Det ble opprettet en styringsgruppe for prosjektet som i tillegg til prosjektleder bestod av 

Lasse Arnesen (generalsekretær NOF), Lene Kinneberg (fagkonsulent kompetanse og 

bredde i NOF) Per Bergerud (daglig leder VM i orientering AS). Det ble avholdt møter i denne 

gruppen ca. en gang i måneden i perioden aug. 2018 til okt. 2019.  

 

Før prosjektet var i gang utarbeidet styringsgruppen en rammeplan for prosjektet som ble et 

styringsverktøy der frister, viktige datoer og prosjektets gang sto nedfelt. Se rammeplan i 

vedlegg 1.  
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2. Innhold - hovedtiltak 

Prosjektet besto fortrinnsvis av tre samlinger for de UNGE frivillige samt arrangement av VM 

i orientering. Nedenfor følger en kort beskrivelse av disse tiltakene.  

 
- Samling 1: 22.03-24.03.2019 på Stenbæk Misjonssenter, Sarpsborg. Mål med 

samlingen: Bli kjent, ungt lederskap, informasjon om VM i orientering, valg av 
arbeidsoppgaver som UNG frivillig. 

- Samling 2: 11.08-12.08.2019 på Kruseløkka skole, Sarpsborg. Mål med samlingen: 
Sosialt, siste informasjon, hvordan opptre som frivillig, møter med seksjoner og 
arbeidsgrupper.  

- VM i orientering: 12.08-17.08. Mål: Gjennomføre arrangementsoppgavene med gode og 
lærerike opplevelser og erfaringer.   

- Samling 3: 08.11-09.11 på Quality hotell Gardermoen i forbindelse med 
kompetansehelgen til Norsk orientering. Mål: Sosialt, Evaluering av VM og prosjektet, 
veien videre.  

 

 

Mellom samling 1 og 2 skulle gruppeledere / 

seksjonsledere i VM settes i kontakt med de 

UNGE frivillige og gi de ytterligere informasjon 

om arbeidsoppgaver samt relevant opplæring 

og informasjon om møter, oppmøtetider osv… 

Programmet og fullstendig innhold på samtlige 

samlinger kan leses i vedlegg 2-4.  

  

 

 

 

3. Beskrivelse av gjennomførte tiltak  

 

a. Rekruttering 

Vi begynte med rekruttering til prosjektet 1. november 2018.  Påmelding til prosjektet 

#UNGfrivillig19 åpnet den 17.11 på kompetansehelgen til Norsk orientering. Alle frivillige til 

VM, således også de UNGE frivillige måtte melde seg på i frivilligportalen «Mobilise». Dette 

gjorde man digitalt ved å trykke på en link for deretter å fylle ut et skjema på nett. Alle unge 

frivillige ble bedt om å melde seg i en egen kategori i dette skjemaet, ved navn 

«UNGfrivillig19».  

 

Rekrutteringen til prosjektet har i all hovedsak foregått online gjennom Norsk orientering sine 

nettsider og i sosiale medier. Disse sakene er videre delt på nett gjennom idrettskretser, 

sekrerteser, magasiner og kommuner som har funnet interesse i prosjektet. På nett delte vi 

informasjon om prosjektet, program, nyheter samt filmer med informasjon om prosjektet. I 

evaluering av prosjektet var det uten tvil disse filmene på Facebook og Instagram, samt  
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andre saker i sosiale medier som førte til at flesteparten av de UNGE ble bevisst på 

prosjektet og valgte å melde seg på.  

 

Andre rekrutteringsaktiviteter som var rettet mot ungdom som bedriver andre idretter enn 

orientering har vært diverse presentasjoner på videregående skoler og idrettslag i Østfold. 

Disse aktivitetene hjalp oss lite i rekruttering av ungdom til prosjektet.  

 

 

 

b. Opplæring 

Alle deltagere har fått tilbud om å 

være med på et felles program for 

opplæring i lederskap, 

arrangement og vertskap som 

frivillige. Ut over dette felles 

programmet har opplæringen av 

de UNGE frivillige vært noe 

varierende. Det er to årsaker til 

dette: En av årsakene er at påmeldingen til prosjektet var åpen helt frem til VM. Dette fordi 

VM organisasjonen hadde et utømmelig behov for frivillige. De som meldte seg etter april, 

fikk dermed ikke vært med på «samling 1». Den andre årsaken er at deltagerne hadde veldig 

varierende arbeidsoppgaver, noe som krevde ulik opplæring. Denne spesifikke 

opplæringen/innføringen ble gitt direkte fra leder av dette området. Noen har opplevd å få 

mye spesifikk opplæring på sitt felt, mens andre har hatt mindre opplæring.  

 

Basert på erfaringene fra VM i sykkel i Bergen, bestemte vi oss for å tilby lederkurs for 

ungdom (LFU), som er et allerede eksisterende kurs i NIF, til alle deltagerne i UNGfrivillig19. 

LFU ble avholdt i forbindelse med «Samling 1». 56 UNGE frivillige deltok på denne 

samlingen. Fire kursholdere ble engasjert for å gjennomføre lederkurset i løpet av 

samlingens to første dager. Vi gjennomførte her Modul 1-6 av LFU, se vedlegg 5. Modul 7 og 

8 som vanligvis er en del av LFU ble byttet ut med relevant informasjon og diskusjoner om 

VM i orientering. I sistnevnte del ble det holdt presentasjoner av styreleder i VM, noen 

seksjonsledere, samt noen daværende landslagsløpere for Norge. I tillegg satte vi av tid til 

gruppearbeid der de UNGE frivillige skulle komme med forslag til hva vi burde/kunne gjøre 

for å skape tidenes beste VM. Innspillene ble samlet i dokumentet «UNGDOMMENS innspill 

til WOC2019» som ble presentert for organisasjonskomiteen i VM.  

Se mer om programmet på samling 1 i vedlegg 3 og 4.  

 

På «Samling 2» ble noen av problemstillingene fra LFU fulgt opp. Deltagerne ble utfordret på 

deres egne målsetninger, som de laget på første samling, i tillegg til hvordan de kunne bidra 

som ressurs i VM og for at hele gruppen med UNGE frivillige skulle få en fin opplevelse. 

Daglig leder i VM, Per Bergerud og prosjektleder, Svend Sondre Frøshaug, hadde opplæring 

i hva det innebærer å være et godt vertskap, gjennomgang av sikkerhet og beredskap, 

innsikt i VM sin medieoppbygging, samt en oppdatering på forventninger til frivillige.  
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c. Gjennomføring av arrangementet (blant annet hvilke oppgaver som ble løst 

av de unge) 

 

Logistikk: 

Alle UNGE frivillige fikk tilbud om felles overnatting under VM uka på Kruseløkka skole i 

Sarpsborg. Det var til slutt 72 deltagere som sa ja til dette. Alle deltagere som bodde på 

skolen fikk servert frokost og middag på Sarpsborg stadion, eller et annet sted når det av 

ulike årsaker var nødvendig. Vi betalte Skjeberg turn for å lage og servere all mat. I tillegg til 

dette fikk alle frivillige mat i frivilligteltet på arena hver dag. For deltagerne som bodde på 

skolen satte vi opp 3 skyttelbusser på morgenen og 3 tilbake på kvelden slik at alle kom seg 

til og fra VM arenaene. Tre av de UNGE frivillige fikk ansvar som «UNG frivillig 

koordinatorer». Disse holdt styr på overnattingssted og vakthold der, transport, mat og all 

tilrettelegging underveis.  

 

Arbeidsoppgaver i VM arrangementet:  

Alle deltagere fikk være med på å bestemme hva de ville hjelpe til med som frivillige. Første 

gang deltagere ble presentert for de ulike arbeidsoppgavene var på slutten av samling 1. 

Prosjektleder hadde da laget en lang liste med oversikt over arbeidsoppgaver som kunne 

være spesielt interessante for målgruppen. På listen sto navn og nummer på oppgaven, hva 

den gikk ut på og hvor mange vi trengte til hver oppgave. Vi gjennomgikk listen i plenum før 

deltagerne kunne gå rundt og stille spørsmål til seksjonsledere som da var til stede eller 

prosjektleder. Alle deltagere kunne rangere hvilke tre oppgaver de hadde mest lyst til å jobbe 

med, og sende inn dette. Prosjektleder fordelte deretter arbeidsoppgaver.  

 

Kommunikasjon:  

Prosjektleder distribuerte all informasjon omhandlende prosjektet #UNGfrivillig19, men 

informasjon om arbeidsoppgaver, oppmøtetidspunkt og forberedelser til oppgaven var det 

gruppeledere og/eller seksjonsledere i VM, som kommuniserte. Kommunikasjonen foregikk 

hovedsakelig gjennom frivilligportalen Mobilise, som også gir påminnelser og informasjon 

videre til e-post. Vi opplevde en utfordring i kommunikasjonen da flere av ungdommen var 

dårlig på å få med seg informasjon på e-post. Vi måtte derfor belage oss på at mye av 

informasjonen som skulle gå fra gruppe/seksjonsledere, endte med å gå igjennom 

prosjektleder som kunne sende SMS i systemet. Under selve gjennomføring besluttet de tre 

koordinatorene å opprette en Facebook side for intern kommunikasjon. Dette fungerte fint i 

gjennomføringsfasen.  

 

d. Evaluering og erfaringsutveksling 

 

Post woc2019 på «Samling 3» ble siste del av LFU, gjennomført med fokus på evaluering av 

selve VM, av prosjektet og avslutningsvis med fokus på «veien videre». Samlingen foregikk 

fra fredag kveld til lørdag ettermiddag, og vi fant tidlig ut at vi ville få dårlig tid til å 

gjennomføre alt vi ønsket å rekke. Løsningen ble at alle deltagere i forkant av samlingen 

måtte besvare en e-læring med fokus på evaluering av prosjektet og VM. Dette ble 
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gjennomført i frivilligportalen Mobilise. På denne måten kunne prosjektleder allerede før 

samlingen sette seg inn i hva deltagerne tenkte og mente. På samlingen ble det gjennomført 

diverse øvelser der deltagere skulle bevege seg rundt på hotellet for å besvare 

spørsmål/diskutere/evaluere ulike deler av prosjektet og VM. Resultatene fra disse øvelsene 

ble så diskutert i plenum.  

 

Siste del av samlingen benyttet vi til å diskutere hva de UNGE frivillige kan bidra med i tiden 

fremover i idretten. Flere presentasjoner ble holdt der de UNGE frivillige fikk presentert ulike 

muligheter for å engasjere seg i idretten. Temaet ble deretter diskutert i grupper. I sistnevnte 

øvelse besto gruppene både av UNGE frivillige og øvrige deltagere på kompetansehelgen til 

Norsk orientering slik at det ble en fin erfaringsutveksling og muligheter for å gi klubbene et 

innblikk i betydningen av ungt engasjement.    

 

e. Mentorordning 

 

Så å si alle de unge er medlem i et idrettslag og de aller fleste er knyttet til orientering som 

mer eller mindre aktive o-løpere. En god del hadde allerede hatt oppgaver i klubb som f.esk. 

barne- og ungdomstrener, lederoppgaver på leire, funksjonær på arrangement mm. Noen 

måneder før VM sendte vi ut et informasjonsskriv til leder i alle klubber med deltakere i 

prosjektet og fortalte om prosjektet og hvordan klubben kunne vise interesse for deres 

deltaker(e) ved å f.eks. invitere ungdommen til styremøter for å fortelle litt om prosjektet, gi 

de ansvarsoppgaver i forbindelse med løpsarrangement lokalt, karttegning, løypelegging, 

treninger, samlinger mm. Vi oppfordret klubbene til å sende inn navn på person i styret som 

kunne være ungdommens kontaktperson. Ikke så mange av klubbene fulgte denne 

oppfordringen. Men kontakten er opprettholdt med flere av klubbene og mange av 

ungdommene har fått god backing i egen klubb underveis. NOF vil sørge for å opprettholde 

kontakt med og mellom de unge og deres klubber videre framover i 2020 og kommende år 

og også lage en sentral plan for oppfølging av de unge og gi de muligheter for å delta i ulike 

tiltak, arrangement, oppgaver og kompetansetiltak.       

I og med at de unge ble knyttet opp mot en erfarende frivillig seksjonsleder eller gruppeleder 

i perioden før og under VM, så fungerte det som en god læring og overføring av kunnskap. 

Noen vil fortsatt opprettholde kontakten med sin gruppeleder.  

 

        

4. Måloppnåelse: 
a. Antall deltakere: 98 (målet var 75)  

Kjønnsfordeling: Jenter - 57, Gutter - 41. 
Antall deltagere som ikke var o-løpere: 4 
Deltagerne kom fra ulike steder i landet. 26 personer kom fra Østfold, hvorav 
24 av disse var medlemmer av en av klubbene som eier VM i orientering AS. 
De 72 andre kom fra andre steder i landet. Spesielt godt representert var 
byene: Drammen (14), Trondheim (12), Oslo (11), Porsgrunn (4).  
Det vil være riktig å si at majoriteten av de UNGE frivillige kom fra Sør-Øst i 
landet. Aldersmessig var de fleste deltakerne født i 2003 – 2000 (16-19 år).   
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5. Vurdere nytte og effekten av de beskrevne tiltakene 

 

Spesielt vellykket:  
- «Høyre hånd assistent» Arbeidsoppgaver der 

flere av de unge frivillige fikk være «Høyre 
hånd»/assistent for seksjonsledere. Dette 
fungerte meget bra og de unge som fikk sjansen 
til å bidra i en slik rolle fikk mye tillit og innsikt i 
arrangementet. 

-  
3 stk. UNGfrivillig koordinatorer. Disse var 
uvurderlige i arrangementets gjennomføring.  
 

- Lederutdanning for unge (LFU): Dette var definitivt den rette måten å gjennomføre 
opplæring av de unge frivillige med en del LFU og en del arrangementsspesifikk 
informasjon. Vi kunne imidlertid gjerne tenkt oss å ha en enda tidligere 
forventningsavklaring mellom arrangør og kursholdere, noe vi også tar på vår kappe. 
Grensesnittet mellom hvor deres ansvar startet og hvor vårt ansvar sluttet var ikke godt 
nok avtalt i dialog frem mot samling #1. Tilbakemeldingen fra deltagere var at dagene ble 
for lange og tunge rent faglig. De ønsket større frihet til å være sosiale.  

 
- Synliggjøring av #UNG frivillig fra «start til mål». Dette bidro til stor motivasjon og 

engasjementet hos de unge. De ble lagt merke til og deres arbeid under VM fikk meget 
gode tilbakemeldinger, noe som vil være meget positivt for videre ungt engasjement i 
Norsk Orientering.      
 

Forlag til forbedringer:  
- Tidlig forventningsavklaring LFU: Tydeligere beskrivelse av ansvar og oppgaver 

mellom oppdragsgiver og kursholdere i LFU. Som førstegangsarrangør av LFU ble 
det stilt mange krav og forventninger fra kursholdere som ikke sto i stil med våre 
forventninger som arrangør. Det var «vanlig» å gjøre det på denne måten, men som 
ny arrangør var dette ukjent. Det vil være formålstjenlig med en tidligere 
forventningsavklaring til et slikt kurs i forkant av LFU.  
 

- Kvalitet/Kvantitet: Vi fikk veldig mange deltagere i prosjektet. Dette var en stor 
suksess, men tanken har streifet, om det ville være bedre å sette en endelig strek for 
påmelding til prosjektet før største samling, med en tydelig forventning/krav om at alle 
må være med på alt. På denne måten har alle til enhver tid fått samme opplæring og 
en kan gå god for at alle har en viss kunnskap om temaene det har vært gjennomført 
opplæring i. 
  

- Stillingsprosent: I et prosjekt som dette med 98 deltagere, er det ikke mulig å 
arbeide i en 25 % stilling om resultatene skal bli gode og ansvarlig ikke skal arbeide 
på dugnad.  
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- Tid til sosialt samvær: Vi fikk tydelig tilbakemelding på at sosialt samvær og tid til å 
være sammen på samlinger var viktig for deltagerne. Erfaringen var at LFU fungerte 
utrolig bra, men at ungdommen ønsket mye mer tid til sosial aktivitet utenfor 
programmet.  
 

- Aldersgruppen: 16-26 år er et stort aldersspenn. Interessen var stor fra de mellom 
16-19 år, men det var få deltagere over 21 år og de som var med ga uttrykk for at de 
ønsket å «kjøre sitt eget løp». Prosjektleders vurdering er at de eldste sitter på mye 
mer erfaring og kompetanse enn de yngste i gruppen. Det gjør at det blir krevende å 
få de med som «likestilt» i diskusjoner, sosialt og i utførelsen av oppgaver. Her bør 
det imidlertid være mulig å finne gode løsninger med tidlig forventningsavklaringer, 
evt. grupperinger, oppgave og ansvarsfordelinger ved stort alderssprik.    

 

  
6. Videre plan for oppfølging av de unge frivillige 

Etter prosjektets slutt (Prosjektleder avsluttet 1. desember) tar Norges Orienteringsforbund 

over den videre oppfølging av Ung Frivillig gruppen og Lene Kinneberg vil fungere som 

kontaktperson i første omgang. Vi vil også sluttføre konkrete gjenstående tiltak i første kvartal 

2020.   

 

 Foreløpige planer er:  
- Det vil i januar 2020 bli sendt ut informasjon til de unge med spørsmål om deres 

ønsker for videre oppfølging, mulighet for aktuelle oppdrag og oppgaver, kurs- og 
kompetansetiltak mm. Vi vil avklare om de fortsatt ønsker å stå på en sentral 
kontaktliste. 

- Tilsvarende vil deres klubber bli kontaktet med informasjon og oppfordring til 
oppfølging. 

- Enkelte av de unge frivillige er allerede blitt forespurt om sentrale oppdrag og vil bli 
fulgt opp i forhold til dette. Flere har oppdrag i arrangement i vinter.  

- I samarbeid med ungdomskomiteen i Norsk Orientering så blir det arrangert en 

samling der Ung frivillig deltakere spesielt inviteres (Kick off 2020»i slutten av mars. * 
Det blir bl.a. workshops, sosiale aktiviteter, deltakelse i o- arrangement mm.  

- Ungt frivillig engasjement og involvering av unge i trener, leder og 
arrangementsoppgaver blir et sentralt oppfølgingspunkt i ny strategiplan som skal 
vedtas på forbundstinget i mars 2020. Konkret planer for oppfølging vil dermed 
diskuteres og legges i samarbeid med NOFs styre og administrasjon, ungdomskomite 
og i samråd med kretser og klubber.  

- Kompetansehelgen for Norsk Orientering i nov. 2020 vil være en aktuell arena for å 
samle nettverket med unge frivillige til aktuelle tema, workshops og utveksling av 
erfaringer etter et år.   

- NOF vil etter 1 år etter prosjektets slutt rapportere til NIF andelen av de unge frivillige 
i prosjektet som fortsatt er aktive i verv og oppgaver i eget idrettslag.  
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7. Regnskap for prosjektet (ikke hele arrangementet) som viser inntekter og utgifter. 
Budsjettet vises i samme dokument.  

  

Norges Idrettsforbund (NIF) tildelte den 8. juni 2018 Norges Orienteringsforbund (NOF) kr 

846.000,- i midler fra Ung-Frivillig Fond (UFF) til prosjekt «UNG FRIVILLIG VM 2019». 

Søknaden var utformet i samarbeid med VM organisasjonen WOC 2019.    

 

På neste side vises regnskapet for prosjektet satt opp mot budsjett. Budsjettet som ble sendt 

inn med prosjektsøknaden viste også en budsjettkolonne for hele frivillig-prosjektet. Dette for 

å vise/tydeliggjøre hvilken andel som spesifikt var satt av til Ung Frivillig prosjektet. Svend 

Sondre Frøshaug har som tidligere nevnt i rapporten også jobbet som ansvarlig for den totale 

frivilligshetsportalen. 

WOC organisasjonen ved ansatt daglig leder, Per Bergerud, fikk overført et akontobeløp fra 

Norges Orienteringsforbund og førte eget prosjektregnskap i perioden fram til september.  

Deretter har resterende utbetalinger blir foretatt fra Norges Orienteringsforbund.  

Enkelte budsjettposter har gått over budsjett og noen har gått under. En vesentlig endring er 

at det var helt nødvendig å få på plass felles transport til og fra felles overnattingssted til 

arenaene. Dette var ikke tatt høyde for i budsjettet på forhånd. Vi klarte imidlertid å holde oss 

omtrent til totalbudsjettet med god økonomistyring.    

Prosjektet viser pr 31.12.2019 er lite overskudd på kr 16.513,-. Det er imidlertid et par 

gjenstående oppfølgingstiltak, «Kick off» samling i mars 2020 og et filmtiltak med de unge 

frivillige (tatt opp under VM - vise nytte og betydning av ungt frivillig engasjement), som ikke 

blir ferdigstilt før første kvartal i 2020. De gjenstående midlene pr 31.12.2019 vil bli brukt til 

dette. * 

Regnskapsoversikt følger på neste side. Regnskap for bruk av resterende beløp i første 

kvartal 2020 er tatt inn nederst i oversikten *. Detaljert regnskap kan oversendes på 

forespørsel.  

Notat 1.04.2020 for punktene merket med stjerne *:  
- Filmen UNG frivillig VM 2019 ferdigstilt medio februar 2020.  

Lik til YouTube-kanalen Norsk Orientering : https://www.youtube.com/watch?v=41Itrz-zunM. Den 
ble også delt på NIFs side for Ung frivillig – fond for inspirasjon: 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/. 

 
- «Kick off samling 2020» for unge frivillig var planlagt gjennomført 27.-29. mars i Fredrikstad. Pga. 

koronasituasjonen så er denne samlingen avlyst, evt. vurderes ny samling til høsten.  

 

Ullevål, 23. januar 2020   / * 01.april 2020.  

          

Norges Orienteringsforbund  

 
Lasse Arnesen  Lene Kinneberg   Svend Sondre Frøshaug 

Generalsekretær   Fagkonsulent kompetanse   Prosjektleder 

 

https://www.youtube.com/watch?v=41Itrz-zunM
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/
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Prosjektregnskap UNG Frivillig VM 2019    
 

 BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP 

Kostnader i prosjektet Beskrivelse  
Kostnader 
perioden 
t.o.m.VM  

UNG-
Frivillig 
Fond 

UNG-Frivillig 
Fond 

Prosjektledelse - 15% stilling i 9 måneder + 
25% stilling i 9 mnd. 

770.000 pr år inkl sosiale 
kostnader – 100 % stilling 

231.000 231000 

266973 
Driftsutgifter; nett, lisenser, hjemmeside, 
kjøreutgifter 

2500 pr måned 45.000 45000 

Innkjøp for prosjektledelse; pc, printer, tlf.   50.000     

Frivilligportalen Mobilise Etableringskostnad – tilpasning 
av systemet til VM Orientering 

26.000     

Frivilligportalen Mobilise 
Lisenskostnad 6.900 kroner pr 
måned i 20 måneder 

138.000     

Kick off frivillige juni 2018 og mars 2019 – 
motivasjonssamlinger for å bli ung frivillig 

Alle kanaler i Østfold + NOF skal 
brukes i markedsføringen 80.000 110000 62364 

Rekrutteringsaktiviteter frivillige 
 (klubber, Østfold IK, høyskoler og Vgs) 

  
75000 40000 34992 

Opplæring av unge frivillige (basiskunnskap 
om orientering, service, mathygiene, 
førstehjelp, god sjåfør adferd) 

Kjøp av eksterne tjenester + 
avholdelse av 7 
opplæringssamlinger 

50.000 30000 44578 

Utvikling av e-læring i basiskunnskap om 
orientering 

Bistand fra leverandør av 
frivilligportal i utviklingen 

25.000 25000 6761 

Fagsamlinger innen hver seksjon 
15 fagsamlinger -
søknadsbeløpet relaterer seg til 
unge frivillige 

75.000 15000 2833 

Frivilligantrekk 700 antrekk a 500 kroner 350.000     

Utvikling og trykking av beredskapskort 700 beredskapskort 10.000     

Transport frivillige under VM    20.000     

Mat frivillige under gjennomføring   150.000     

Fag -Samling Ung frivillig, før VM Dekke opphold kost og losji ett 
døgn, faglig program , 
reisestøtte for75 personer. 

150.000 50000 57790 

Samling Ung frivillig, etter VM 
Dekke opphold kost og losji ett 
døgn, faglig program,  
reisestøtte for75 personer. 

150.000 150000 102423 

Losji unge frivillige under VM 
Overnatting skole og mat under 
VM uka +    

50.000 150000 179597 

Felles transport unge frivillig under VM 
Buss-transport til og fra VM-
arena/skole, Ung frivillig 

    71176 

Totalt    1.675.000 846000 829487 

Resultat 31.12.2019    -16513 

Film, UNG-frivillig fra VM 2019 Inspirasjon og promotering ungt engasjement   11125 

Kick off samling 27.-29. mars 2020  Sosial samling med fagtema og workshop  Avlyst pga korona. 

Planlegges gjennomført til høsten. Budsjett 18000 

 

Resultat 01.04.2020  - 5388 

 


