
Aktiviteter – orientere seg uten orienteringskart

Caps-stafett

aktivitetsbanken.no/orientering/

ovelser/caps-stafett/

Troll-leken

aktivitetsbanken.no/orientering/

ovelser/nybegynner-troll-leken/

Labyrint-orientering

aktivitetsbanken.no/orientering/

ovelser/labyrint-orientering/

http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/caps-stafett/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/nybegynner-troll-leken/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/labyrint-orientering/


Aktiviteter - kartkunnskap

Fargeleken

aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/nybegynner-fargeleken/

Karttegnstafett

aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/for-alle-karttegnstafett/

Karttegns-Bingo

aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/Karttegns-Bingo/

http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/nybegynner-fargeleken/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/for-alle-karttegnstafett/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/Karttegns-Bingo/


Aktiviteter - med orienteringskart

Linje-orientering

aktivitetsbanken.no/orientering/

ovelser/for-alle-linje-orientering/

Skattejakten

aktivitetsbanken.no/orientering/

ovelser/nybegynnerskattejak

ten/

Bingo-Orientering

http://aktivitetsbanken.no/

orientering/ovelser/bingo-o/

(materiell for utskrift på www.o-skolen.no under fanen prosjekt/dokumenter)

http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/for-alle-linje-orientering/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/nybegynnerskattejakten/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/nybegynnerskattejakten/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/bingo-o/
http://www.o-skolen.no/


Aktiviteter - med orienteringskart

Stjerne-orientering

aktivitetsbanken.no/orientering/

ovelser/for-alle-linje-orientering/

«Vanlig» orienteringsløype

http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/for-alle-linje-orientering/


Filmer – www.o-skolen.no
Flere filmer i høyre marg og i linkene til aktivitetsbanken under «læreplanmål».

http://www.o-skolen.no/


Filmer – www.aktivitetsbanken.no/orientering
Nesten 30 aktiviteter har kort film som forklarer leken.

http://www.aktivitetsbanken.no/orientering


Filmer – Norsk Orientering på YouTube
Presentasjonsfilmer og instruksjonsfilmer.



Gratis materiell – www.o-skolen.no

http://www.o-skolen.no/


Gratis materiell – www.aktivitetsbanken.no/orientering

http://www.aktivitetsbanken.no/orientering


Kjøpe materiell

www.idrettsbutikken.no/orienteringsforbundet

www.idrettsbutikken.no/silva/2380017016/kompass-ranger-klassesett-28-

stk-28-stk

www.idrettsbutikken.no/annet/2380061035/skolepakke-til-orientering

https://www.idrettsbutikken.no/silva/2380070016/

postskjerm-trening-10-15-x-15-cm

https://www.idrettsbutikken.no/trygg-i-naturen/

2380017011/karttegnstafett-3

http://www.idrettsbutikken.no/orienteringsforbundet
https://www.idrettsbutikken.no/silva/2380017016/kompass-ranger-klassesett-28-stk-28-stk
http://www.idrettsbutikken.no/annet/2380061035/skolepakke-til-orientering
https://www.idrettsbutikken.no/silva/2380070016/postskjerm-trening-10-15-x-15-cm
https://www.idrettsbutikken.no/trygg-i-naturen/2380017011/karttegnstafett-3


Friluftsskolene - Instruktører

• 22 arrangører har meldt inn ønsker om orienteringsinstruktør. Publisert på 

orientering.no, Facebook og Instagram.

• Interesserte instruktører kontakter arrangører innen 22. juni for å gjøre avtaler.

Må fylle ut questback for å bekrefte avtale og gi info for å få utbetalt honorar.

• Honorar: kr. 1 000,- for en arbeidsdag.

• Oppfordrer unge 18-26 år om å søke på jobbene. 15-17åringer kan også være 

instruktør.

• Instruktøren bør være med å planlegge, gjøre i stand til aktivitet, 

instruere/gjennomføre aktivitet med barnegruppa og 

rydde opp til slutt.



Lykke til og takk for nå!

Presentasjonen/referat publiseres på www.o-skolen.no under fanen 

prosjekt/dokumenter.

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt meg!

Henning Bratland Carlsen

Norges Orienteringsforbund

Tlf. 45293210

E-post henningbratland.carlsen@orientering.no

http://www.o-skolen.no/
mailto:henningbratland.carlsen@orientering.no


Spørsmål som ble stilt underveis, og svar på disse:

Skal instruktørene stille med alt utstyr som trengs eller skal arrangør av 

Friluftsskolen skaffe det? Svar: Instruktører og arrangører av Friluftsskolen må 

sammen bli enige om hvem som stiller med utstyret som kreves. Orienteringsledere 

har ofte tilgang til utstyr i den lokale klubben som kan brukes. Tenk kreativt – bruk 

annet materiell som gjør samme nytte. Kontakt undertegnede dersom dette blir en 

utfordring – kanskje jeg kan hjelpe til.

Hvem dekker utgifter instruktørene har for å komme seg til Friluftsskolen? Svar: 

Det må instruktøren dekke selv. Ingen midler til dette gjennom NOF sitt prosjekt. Hør 

ev. med arrangør av Friluftsskolen om de kan bidra her, f.eks. kjøre sammen...

Hvilket nivå er barnegruppa på orienteringsmessig; hvilket nivå bør man 

planlegge for? Svar: Planlegg enkle, lekbetonte aktiviteter som kan

tilpasses ulike barn, ulikt terreng og med mulighet for å gi «de flinkeste» 

utfordringer. Hør med arrangør hva de har gjort før, eller om de 

kjenner til barnegruppa. 



Spørsmål som ble stilt underveis, og svar på disse:

Hva skriver instruktører i questbacken dersom man ikke har avtalt nøyaktig dato 

ennå? Svar: Rapporter så nøye du kan, ukenummer må i alle fall være på plass. 

Undertegnede trenger å vite når jobben er gjort, for så å kontakte arrangør for å forsikre 

seg om at jobben er gjort, før honorar utbetales.

Finnes det en oversikt over tilgjengelige instruktører og hvor de befinner seg i 

landet? Svar: Nei, det finnes bare oversikt over arrangører som ønsker seg 

instruktører. Potensielle instruktører må selv ta initiativ og kontakte aktuelle arrangører.

Jeg har bare en time til rådighet for orienteringsaktivitet. Hvor mye tid bør brukes 

på kart/kompass? Svar: Bruk mest eller all tid på kart, snakk med arrangør om å bruke 

hele timen på kart. Evt. enkle kompassaktiviteter, som skattejakt –

der deltakerne ser på kompasset, blir instruert i hvor mange skritt/meter

de skal gå i de ulike himmelretningene, og til slutt ender opp ved 

«skatten» du har plassert ut. En del kartkunnskap bør være på 

plass for å få utbytte av mer kompliserte kompassaktiviteter, som 

for eksempel å ta kompasskurs.


