
Aktiviteter - med orienteringskart

Bingo-Orientering

aktivitetsbanken.no/

orientering/ovelser/bingo-o/

Stjerne-orientering

aktivitetsbanken.no/orientering/

ovelser/for-alle-linje-orientering/

«Vanlig» orienteringsløype
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http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/bingo-o/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/for-alle-linje-orientering/


Aktiviteter – Zippygo.no

På https://zippygo.no kan man lage et 

arrangement og deltakerne bruker så 

mobilen for å finne frem.
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https://zippygo.no/


Filmer - o-skolen.no 

Flere filmer på www.o-skolen.no

i høyre marg og i linkene til 

aktivitetsbanken under 

«læreplanmål».
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http://www.o-skolen.no/


Filmer - aktivitetsbanken.no

Nesten 30 aktiviteter i www.aktivitetsbanken.no/orientering

har kort film som forklarer leken.
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http://www.aktivitetsbanken.no/orientering


Filmer - Norsk Orientering på YouTube

Presentasjonsfilmer og instruksjonsfilmer på www.youtube.com/NorskOrientering1
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http://www.youtube.com/NorskOrientering1


Gratis materiell - o-skolen.no
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På www.o-skolen.no finner du gratis 

digitalt materiell samt arbeidsark ol. som 

kan skrives ut.

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


Gratis materiell – aktivitetsbanken.no/orientering
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På www.aktivitetsbanken.no/orientering

er det mange aktiviteter med vedlegg som 

kan skrives ut.

http://www.aktivitetsbanken.no/orientering


Kjøpe materiell 
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www.idrettsbutikken.no/orienteringsforbundet

• O-skole-sekken

https://www.idrettsbutikken.no/opplæringspakker/238172/o-skole-

sekken-orientering--kart-i-skole-og-fritid
(Instruksjonsheftet: https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Instruksjonshefte-oskolesekken-A4-20-sider.pdf) 

• Kjeglepakke

https://www.idrettsbutikken.no/klubben/238390/kjeglepakke-for-

orienteringsleker-brukes-i-flere-av-lekene-i-o-skolesekken

• Faste postmarkeringer

https://www.idrettsbutikken.no/opplæringspakker/238173/faste-

postmarkeringer-orientering--kart-i-skole-og-fritid

http://www.idrettsbutikken.no/orienteringsforbundet
https://www.idrettsbutikken.no/opplæringspakker/238172/o-skole-sekken-orientering--kart-i-skole-og-fritid
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Instruksjonshefte-oskolesekken-A4-20-sider.pdf
https://www.idrettsbutikken.no/klubben/238390/kjeglepakke-for-orienteringsleker-brukes-i-flere-av-lekene-i-o-skolesekken
https://www.idrettsbutikken.no/opplæringspakker/238173/faste-postmarkeringer-orientering--kart-i-skole-og-fritid


Kjøpe materiell 
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• Kompass

www.idrettsbutikken.no/silva/2380017016/kompass-

ranger-klassesett-28-stk-28-stk

• Tidtakerutstyr

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

orientering

• Postskjermer

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

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

• Karttegnstafett 

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

2380017011/karttegnstafett-3

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


Orienteringsinstruktører
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• Instruktøren lønnes av Norges Orienteringsforbund, kr. 1 000,- per oppdrag, enten det 

varer et par timer eller tar en hel dag. Honoraret dekker også forberedelsestid og 

reiseutgifter. Mail om hvordan skrive «reiseregning» kommer fra IRK/NOF.

• Instruktøren skal i samarbeid med arrangør planlegge, gjøre avklaringer rundt 

utstyrsbehov/praktiske forberedelser og gjennomføre gode aktiviteter knyttet opp mot 

Friluftsskolens obligatoriske tema «kartforståelse».".

• Spør den lokale orienteringsklubben om de kan låne ut materiell. Tenk kreativt – bruk 

gjerne annet materiell enn det jeg har presentert i dag, som gjør samme nytte. 

• Om mulig: bli kjent med området på forhånd. Tilpass aktivitetene til terrenget og 

barnegruppa slik at alle får mulighet til å oppleve mestring og blir gitt utfordringer.

• Arrangører og instruktører må forholde seg til reiserestriksjoner og andre gjeldende 

retningslinjer fra myndighetene i forbindelse med koronapandemien.

• forståelse


