
Årets søknadsrunde 
Nyttig informasjon og søknadsskjema finnes HER. Alle 
klubber og kretser kan søke, uavhengig om de har fått 
midler gjennom skoleprosjektet tidligere. Søknadsfrist er 
13. februar 2022. 
 

Informasjonsbrev 
Brevet som ble publisert i desember ser dere HER. 
 

Webinar 17. januar 
Presentasjonen som ble gjennomgått da vi hadde webinar 
17. januar er tilgjengelig HER. Spørsmål som dukket opp 
underveis finner dere svar på i de to siste bildene. 
 

Få hjelp til å tegne kart 
Håkon Gjerde og Per Fosser hjelper gjerne klubber som ikke 
har ressurser til å tegne kart selv. Ta kontakt! 
Håkon Gjerde: o-kartet.no  
Per Fosser: tlf. 911 41 117 / ressof@online.no  
 

Skoleorientering.no 
Det er over 900 kart fritt tilgjengelig på skoleorientering.no. 
Mange skolegårdskart, en god del sprint- og nærkart. Ta en 
titt og bli inspirert! 
 

Søke midler 
Det finnes mange nasjonale og regionale ordninger klubber 
kan få støtte fra til større og mindre prosjekter. En god del 
av disse ser dere HER. Siden vil bli oppdatert i februar. 
 

Få besøk av Kasper Fosser 
En klubb og en skole som er med i prosjektet vinner et 
besøk av Kasper Fosser høsten 2022. Greier noen å slå 
Kasper i VM-labyrinten? 
 

 

Verdens orienteringsdag 
Verdens orienteringsdag (WOD) er vår feiring av 
Frivillighetens år. Vi oppfordrer alle klubber til å lage ett 
eller flere arrangementer i perioden 10. -17 mai. Ta i bruk 
skolegårdskartene! Årets første infoskriv finnes HER. 
 
 
 
 
 
 

Bestilling av materiell 
Det er tomt for O-skole-sekken i Idrettsbutikken! Klubber 
som fikk kampanjekoder i 2021 for bestilling av «O-skole-
sekken» og «Faste postmarkeringer» men som ennå ikke 
har brukt disse, bes vente til slutten av februar med sine 
bestillinger. Da vil materiell igjen være på lager. 
 

Nytt nettkurs for barn 
Vi skal fornye vårt nettkurs for barn/skoleelever. I den for-
bindelse inviteres det til innspillmøte 31. januar, se HER. 
 

Orienteringsinstruktører til Friluftsskolen 
I samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT) og 
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) tilbyr vi 
orienteringsinstruktører til deres Friluftsskoler. I løpet av 
februar vil arrangører av Friluftsskoler melde inn sine 
ønsker. Deretter får unge orienteringsløpere anledning til å 
gjøre avtaler om jobboppdrag i sommer- og høstferien! 
 

Nettkurs - karttegning 
Årets første kurs i «Synfaring og tegning av skolegårdskart» 
arrangeres på nett den 26.2.-27.2. + 2.3. Les mer og meld 
deg på HER. 
 

Kurs for skoler i 2022 
Ta gjerne kontakt med undertegnede for å gjøre avtaler om 
kurs for lærere og undervisning av elever ved skoler som 
har skolegårdskart. Les mer om tilbudet HER. 
 

Innspill-Spørsmål-Kontakt 
Henning Bratland Carlsen 
HenningBratland.Carlsen@orientering.no 
+47 452 93 210 
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