
 
Til klubbenes kontaktpersoner i prosjektet «Orientering – kart i skole og fritid» 
 
Håper sommeren har gitt dere gode opplevelser og overskudd til å holde trykket oppe i vårt prosjekt! 
 
Under følger noen påminnelser, nyheter og oppfordringer: 
 

1. Minner om rapporteringsfrist, runde 2 - 20. august. For detaljert info se mail sendt ut 1. juli. 
Link til rapportering finner du her, men det anbefales å lese forrige mail før du setter i 
gang.  Siste rapporteringsfrist, runde 3,  er 20. november. Dersom kartene allerede er klare, 
er det lurt å rapportere i runde 2, slik at dere får bestilt materiell (koder får dere av 
undertegnede) og ikke minst: legg kartene i portalen www.skoleorientering.no slik at de blir 
tatt i bruk!  
 

2. Det er nå mulig å få solide klistremerker med punktskrift/blindeskrift spesielt produsert for 
«Faste postmarkeringer». Kontakt undertegnede for mer info. 
 

3. Materiell «kjeglepakke for orienteringsleker» tilpasset flere av aktivitetene i «O-skole-
sekken» kan kjøpes i Idrettsbutikken, les mer her.  
 

4. Det er fortsatt ledige plasser på årets to siste kurs «Synfaring og tegning av skolegårdskart». 
Som kursene før sommerferien vil også disse gjennomføres på nett. For mer info se her. Det 
første kurset har påmeldingsfrist allerede tirsdag 18. august. 

 
5. Under webinaret 2. juni kom det opp ønske om å ha undervisningsmateriell tilgjengelig for 

de klubber som selv ønsker å kurse elever og lærere på lokale skoler. I løpet av august vil 
undertegnede laste opp en PDF-fil som kan brukes her.   

 
6. Samarbeidet med Friluftsskolene i skoleferien har vært en suksess. 19 unge 

orienteringsløpere har stilt opp som instruktører på til sammen 30 ulike friluftsskoler rundt 
om i landet – og de har fått mye skryt for gjennomføringen! Dessuten har 7 Friluftsskoler fått 
nye kart over aktuelle områder.  

 
7. Husk www.o-skolen.no under fanen «prosjekt»; der finner dere viktige dokumenter og annen 

info rundt vårt prosjekt. 
 

8. Hva med å kontakte lokale medier så de kan skrive om vårt prosjekt? Få ideer fra ulike 
lokalaviser (de fleste krever abonnement): bygdeposten,  Bømlo-nytt, Budstikka og 
Nordstrands Blad. 
 

9. Prosjektet vil være tema i to av seminarene under Kompetansehelgen - så sett av datoene og 
les mer her. Håper mange klubber stiller opp, slik at vi sammen kan se tilbake på prosjektets 
første år og legge planer for de to kommende årene. 
 

10. Sparebankstiftelsen DNB deler ut midler til lokale prosjekter, hovedsakelig på 
Østlandsområdet. Mange orienteringsklubber har fått støtte fra dem. Neste søknadsfrist er 

https://response.questback.com/norgesorienteringsforbund/prosjektrapport2
http://www.skoleorientering.no/
https://www.idrettsbutikken.no/klubben/238390/kjeglepakke-for-orienteringsleker-brukes-i-2-av-lekene-i-o-skole-sekken
https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2
http://www.o-skolen.no/orientering-kart-i-skole-og-fritid/dokumenter/
http://www.o-skolen.no/
https://www.bygdeposten.no/o-laget-lager-kart-over-skolegardene/s/5-10-292545
https://www.bomlo-nytt.no/nyhende/arranger-ditt-eige-orienteringslop/
https://www.budstikka.no/orientering/verdens-beste-sommerjobb-for-orienteringslopere/595756!/
https://www.noblad.no/jonas-14-markus-13-og-aksel-13-tegner-kart-for-bekkelaget-ekeberg-og-karlsrud-skole-det-er-sommerens-drommejobb/s/5-56-272083
http://orientering.no/nyheter/kompetansehelg-7-8-november-pa-gardermoen/


1. september. Les mer her. Det finnes mange ulike støtteordninger – hvilke muligheter finnes 
der dere holder til? Få ideer fra en tidligere nyhetssak her.  
 

11. Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om prosjektet – jeg vil 
gjerne bli bedre kjent med hva som skjer i alle klubbene som er med på «Orientering – Kart i 
skole og fritid»! 

 
 
Vennlig hilsen 
Henning Bratland Carlsen 
 
Prosjektleder Orientering i skolen 
Norges Orienteringsforbund 
HenningBratland.Carlsen@orientering.no 
+47 452 93 210 
www.orientering.no   
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