Verdens orienteringsdag 24. mai 2017
Informasjon 18. mai 2017
Lag orienteringsfest for alle!
Verdens Orienterings Dag (WOD) ble en suksess i fjor med over 250000 registrerte
deltakere fra 81 land. I Norge ble det registrert o-aktivitet på 142 steder med drøyt
20000 deltakere. I år satser vi på at enda flere barn og unge får oppleve
orienteringsglede.
Målet med Verdens orienterings dag
Gi flest mulig barn og unge i hele verden spennende og inspirerende
orienteringsopplevelser og å gjøre idretten kjent for flere.

Stort engasjement for Verdens o-dag
En uke før Verdens o-dag, er det stort engasjement for arrangementet over hele verden med
påmeldte fra over 75 land fra alle verdens kontinenter og 1500 forhåndsregistrerte arrangører. Også i
Norge er entusiasmen stor og mange klubber og skoler rundt omkring i landet gleder seg til å bidra
med artige orienteringsaktiviteter.
Alt fra tradisjonelle o-løp og sprintløp via Stolpejakt og turorientering til kjappe enkle EKT-runder og oleker er varianter som brukes. Det viktigste er å gi alle en mulighet til gode orienteringsopplevelser.

Registrer planlagte arrangement og vis at dere er med!
Alle arrangører av WOD oppfordres til å registrere sine arrangement, skole og/eller kvelds o-løp, i
forkant. Etter arrangementet registreres antall deltakere (barn, ungdom, voksne).
Alt gjøres her: http://worldorienteeringday.com/

Vinn fine premier ved å registrere arrangementet på WOD siden og ta bilder
Emit AS sponser verdens o-dag med gavekort på kr 5000,- i fritt valgt utstyr fra Emit. Premien blir
trukket ut blant klubbarrangører som har registrert deltakelse på WOD-siden.
I tillegg trekker vi ut et antall kompass og fine WOD-løpstrøyer blant de registrerte klubbarrangørene.
Vi legger også opp til en fotokonkurranse på sosiale medier der det trekkes ut premier blant de som
har lagt ut bilder den 24. mai og tagget med #viltvakkertrått og #worldorienteeringday.

Få mest mulig ut av ditt arrangement – være synlig og husk å informere lokalpresse
Norges Orienteringsforbund vil delta med representanter fra styret og administrasjonen på Verdens
o-dag, og ønsker å bidra til at arrangementet skal bli kjent nasjonalt.
Verdens Orienteringsdag er en god anledning til å få omtale lokalt: Verdensrekordforsøk, dvs mer
enn 250 000 deltakere over hele verden og mange i fysisk aktivitet utendørs,
kan være gode momenter ved innsalg til presse og media. Et utvalg arrangementer vil også få omtale
på orientering.no.
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Sosiale medier: #worldorienteeringday er den offisielle emneknaggen (hashtaggen) for dagen. Bruk
gjerne også #viltvakkertrått og #norskorientering. Vi gleder oss til mange artige innslag med bilder.
Lokalpresse: Skriv en enkel forhåndsomtale, legg gjerne ved et o-bilde og logo av verdens o-dag som
kan sendes til lokalpresse, legges ut på nett og sosiale medier og ditt arrangement blir synlig. Inviter
presse og lokal TV til arrangementet.
Bruk av WOD logo og annet materiell: Synliggjør at dere markerer verdens o-dag ved å bruke logoen
aktivt på f.eks. klubbens nettsider og sosiale medier, innbydelser, kart, omtaler og oppslag i media
etc. Se tips om materiell, maler og logo på WOD siden.

Kontakt og oppfølging i O-forbundet
Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no
Vigdis Hobøl, vigdis.hoboel@orientering.no
Lone K. Brochmann, lonekarin.brochmann@orientering.no

Informasjon om Verdens o-dag :
Norsk Orientering: http://www.orientering.no/laering/verdens-o-dag/
WOD siden : http://worldorienteeringday.com/
.

Vi ønsker alle klubbarrangører lykke til med siste forberedelser og gjennomføring av verdens o-dag!
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