Verdens Orienteringsdag 19. mai 2021

Info nr. 1, januar 2021

Arrangementsperiode 19.-25. mai
Verdens Orienteringsdag (WOD) ble etablert som et verdensomspennende arrangement i 2016. Hovedintensjonen
er å gi flest mulig barn og unge i hele verden inspirerende orienteringsopplevelser og gjøre idretten kjent for flere.
I 2020 ble WOD avlyst internasjonalt på grunn av koronapandemien, men allikevel fikk ca. 40 norske klubber
gjennomført lokale arrangementer med over 7 000 deltakere. I 2021 håper vi igjen på å nå målet om minst 40 000
registrerte deltakere og 250 arrangementer i Norge.

Norsk Orientering bidrar ved at:
➢ Klubber legger til rette for aktiviteter som skolene kan gjennomføre på egenhånd
➢ Klubber samarbeider med skoler om gjennomføring av aktiviteter i skoletiden
➢ Klubber arrangerer egne lavterskelaktiviteter på ettermiddagstid, som et
frittstående arrangement eller som et tillegg til eksisterende aktivitet
➢ Arrangementene er lett tilgjengelige og tilrettelagt for alle
➢ Arrangementene markedsføres godt og bredt

Enkle aktiviteter, mange deltakere
Legg til rette for aktiviteter som:
➢ er enkle å forstå
➢ krever lite forarbeid
➢ kan gjennomføres i løpet av +/- 30 minutter
➢ mange kan gjøre samtidig
➢ gjør det enkelt å følge gjeldende smittevernregler
➢ er morsomme for deltakere og gjør dem nysgjerrige på vår flotte idrett

Informasjon til skoler - kontakt med klubb - aktuelle aktiviteter
I starten av mars vil mange lærere ved landets grunnskoler motta et eget nyhetsbrev med informasjon om WOD.
Nyhetsbrevet vil du finne HER.
Klubber oppfordres til å ta direkte kontakt med skolene for å arrangere eller tilrettelegge for orienteringsaktivitet i
skolen på dagtid. Informer gjerne skolene om www.o-skolen.no, vår nettside for orientering i skolen. Dersom
restriksjoner i forbindelse med koronapandemien gjør det vanskelig for klubbenene å være til stede i skoletiden,
oppfordrer vi på det sterkeste til å planlegge aktiviteter som skolen greier å gjennomføre på egenhånd. Her er
ideer til koronavennlige aktiviteter:
➢ Lag en kort, enkel løype der dere bruker tur-O-poster eller stolper som allerede er satt ut.
➢ Bruk mulighetene på skoleorientering.no.
➢ Bruk materiellet «O-skole-sekken» og «Faste postmarkeringer» dersom klubben har bestilt det gjennom
deltakelse i prosjektet «Orientering - Kart i skole og fritid».
➢ Gjennomfør noen av aktivitetene fra Aktivitetsbanken.no, f.eks. «Revejakten», «Skattejakten» eller «Capsstafett».
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➢ Lag sløyfer med 4 poster på hver. 5 ulike sløyfer, hver på inntil 500 meter, vil gi ulike utfordringer med tanke
på vanskelighetsgrad, lengde og veivalgsmuligheter.
➢ Synliggjør arrangementet. Bruk plakater, beachflagg og banner.
➢ Det er spennende med elektronisk tidtaking!
➢ Engasjer klubbens ungdom og voksne til å veilede og ta seg av deltakerne.
➢ Tilpass aktivitetene slik at også personer med nedsatt funksjonsevne har mulighet til å delta. Ta hensyn til
underlag, framkommelighet, stigning og lengde.

Skoleorientering.no
Alle klubber som har skolegårdskart på www.skoleorientering.no oppfordres til å lage ett opplegg per kart. Bruk
funksjonen «lagre løype» slik at skolen kan skrive ut kart, gjøre i stand og gjennomføre aktiviteten på egenhånd.

Registrer planlagte arrangement allerede nå!
Alle arrangører av lokale WOD-arrangementer må registrere aktiviteten sin. Allerede nå kan planlagte
arrangementer registreres og etter at arrangementet er gjennomført legges antall deltakere inn. Registrer
her: www.worldorienteeringday.com/index.php/auth Viktig å avklare om det er klubben eller skolen som skal
registrere arrangementet og deltakelsen.

Materiell
IOF tilbyr maler for diplom, startnummer, startkort, plakater og logoer, samt arrangørguide og promoteringsfilm til
fri bruk HER.

Synlighet - rekruttering
Sørg for å informere om klubbens øvrige aktiviteter (treninger, Tur-O, stolpejakt, treningsløp, mm.) Trykk opp
informasjonen på baksiden av kartet og la alle deltakerne få kartet med hjem.

Søke tilskudd til arrangement
Klubber får mulighet til å søke aktivitetstilskudd til Verdens Orienteringsdag. Nærmere informasjon kommer medio
februar. Dersom koronapandemien vedvarer vil det som i fjor være mulig å endre planene som blir lagt. Det vil si
at tilskudd utbetales selv om omfang, innhold og tidspunkt for WOD-arrangementer endres.

Premiering
Det vil bli trukket ut utstyrspremier blant arrangørklubber som registrerer sitt arrangement og deltakelse. Årets
hovedpremie er et Selftiming sett fra Emit.

Spørsmål? Kontakt:
HenningBratland.Carlsen@orientering.no

Lykke til med planleggingen av WOD 2021!
Vår informasjonsside for Verdens O-dag:
http://www.orientering.no/laering/verdens-o-dag/
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