Verdens Orienteringsdag 10.-17. mai 2022

Info nr. 2, april 2022

Verdens Orienteringsdag (WOD) er et verdensomspennende arrangement, der hovedintensjonen er å gi flest mulig
barn og unge inspirerende orienteringsopplevelser og gjøre idretten kjent for flere. Til tross for koronapandemien
hadde vi over 10 000 deltakere under fjorårets arrangementsperioder. I 2022 håper vi igjen på å nå målet om minst
40 000 registrerte deltakere og 250 arrangementer i Norge.

Norsk Orientering bidrar ved at:

Søke tilskudd til arrangement - Frivillighetens år

➢ klubber legger til rette for aktiviteter i
samarbeid med skoler
➢ klubber arrangerer aktiviteter på
ettermiddagstid, alene eller i samarbeid med
andre organisasjoner
➢ arrangementene er lett tilgjengelige og
tilrettelagt for alle. Tilpass aktivitetene slik at
også personer med nedsatt funksjonsevne har
mulighet til å delta
➢ arrangementene markedsføres godt

Verdens orienteringsdag er vår feiring av
Frivillighetens år! Det er mulig å søke om
midler fra Norsk Friluftsliv. Les mer: sammenpåtur.no
Det er mange muligheter for å få støtte fra lokale og
regionale ordninger, se tips her.

Enkle aktiviteter - mange deltakere
Legg til rette for aktiviteter som:
➢ krever lite forarbeid
➢ kan gjennomføres i løpet av 30-60 minutter
➢ er enkle å forstå og som mange kan gjøre
samtidig
➢ gjør det enkelt å følge gjeldende
smittevernregler
➢ er morsomme for deltakere og gjør dem
nysgjerrige på vår flotte idrett

Registrer planlagte arrangement allerede nå
Allerede nå kan planlagte arrangementer registreres.
Etter at arrangementet er gjennomført legges antall
deltakere inn. Registrer her:
www.worldorienteeringday.com/index.php/auth
Avklar om det er klubben eller skolen som skal
registrere arrangementet og deltakelsen.
Legg gjerne inn en invitasjon med info og
illustrasjoner som forteller om deres aktivitet. Dette
er spesielt viktig dersom dere skal ha et åpent
arrangement.
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Samarbeid
Klubber oppfordres til å:
➢ ta kontakt med skoler for å arrangere eller
tilrettelegge for orienteringsaktivitet i skolen.
Dersom klubben ikke har anledning til å være
til stede i skoletiden, oppfordres det til å
planlegge aktiviteter som skolen greier å
gjennomføre på egenhånd
➢ planlegge arrangementer på ettermiddagstid,
gjerne i samarbeid med andre lokale
idrettslag/foreninger/ organisasjoner, eller
samarbeid med skoler/andre offentlige
aktører
➢ tilrettelegge aktivitet med en annen lokal
organisasjons medlemmer som gjester, f.eks.
noen som arbeider målrettet mot personer
med innvandrerbakgrunn eller
interesseorganisasjoner for
funksjonshemmede

Skoleorientering.no

Orientering på 1-2-3

Alle klubber som mottar støtte gjennom prosjektet
«Orientering – Kart i skole og fritid» og alle klubber
som har skolegårdskart på skoleorientering.no
oppfordres til å lage ett opplegg per kart og benytte
dette som en Verdens orienteringsdag-aktivitet.

Dette er en hendig folder som gir en kjapp innføring i
det grunnleggende i orientering og litt info
om Verdens Orienteringsdag. Perfekt for
opplæring! Lastes ned her:
http://www.orientering.no/laering/verdens-o-dag

Aktuelle aktiviteter

Veivalg

➢ Lag en kort, enkel løype/tur der dere bruker
tur-O-poster eller stolper som allerede er satt
ut.
➢ Bruk mulighetene på skoleorientering.no og
o-skolen.no.
➢ Bruk materiellet «O-skole-sekken» og «Faste
postmarkeringer».
➢ Gjennomfør noen av aktivitetene fra
aktivitetsbanken.no,
f.eks. «Revejakten», «Skattejakten»,
«Stjerneorientering» eller «Caps-stafett».
➢ Det er spennende med elektronisk tidtaking!
➢ Synliggjør arrangementet. Bruk plakater,
beachflagg og banner.
➢ Engasjer klubbens ungdom og voksne til å
veilede og ta seg av deltakerne.

I april-utgaven av veivalg kan du lese om WOD og bli
inspirert!

Spørsmål? Kontakt:
HenningBratland.Carlsen@orientering.no

Lykke til med planleggingen av
WOD 2022!

Materiell
Materiell fra Det internasjonale orienteringsforbundet
finner dere 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.

Premiering
Det vil bli trukket ut utstyrspremier blant
arrangørklubber som registrerer sitt arrangement og
deltakelse. Årets hovedpremie er et Selftiming sett fra
Emit.
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Vår informasjonsside for Verdens O-dag:
http://www.orientering.no/laering/verdens-o-dag/

