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 Info nr.3, 14. mai 2018/LK      

Verdens orienteringsdag 23. mai 2018 
Arrangementsperiode 23.-30.mai   
 

Lag orienteringsfest for alle 
Verdens orienteringsdag nærmer seg og målet er at O-Norge samler 35000 
registrerte deltakere i 200 arrangement. Vi skal være i toppen på verdens 
statistikken!  Vis at din klubb er med og bidrar til at mange blir med og 
orienterer på selve verdens o-dag og i påfølgende uke.  
 
 

Det viktigste klubben gjør for å synliggjøre arrangement:  

• Registrer planlagte arrangement på forhånd: http://worldorienteeringday.com/  

• Registrer også klubbens arrangement i Eventor, markert med WOD 

• Bruk WOD logo på innbydelser, alle oppslag og på kart  

• Markedsfør på klubbens hjemmeside, andre aktuelle nettsider, sosiale medier 

• Informer og inviter presse i forkant (se info lenger ned) 

• Bruk WODs flotte diplom som deltakerpremie til barn: diplom 

• HUSK å registrere deltakere rett etter arrangementet (-12 år , 13-16, 17-23 og 23 +) 
 

Logo, guidelines, diplom, startkort, flyver, annet materiell finnes på denne siden: 
http://worldorienteeringday.com/#organise-an-event   

 
Stort engasjement for Verdens o-dag  
10 dager før Verdens o-dag er det med påmeldte fra 75 land fra alle verdens kontinenter og ca 1000 
forhåndsregistrerte arrangementssteder.  Ta en titt på verdenskartet ( WOD-siden) og klikk deg fram 
til forhåndsregistrerte arrangement i Norge.  
Alt fra tradisjonelle o-løp og sprintløp via Stolpejakt og turorientering til kjappe enkle EKT-runder og 
o-leker er varianter som brukes. Det viktigste er å gi alle en mulighet til gode orienteringsopplevelser.  

 

 
Premiering fra Emit og Silva 
Emit AS sponser også i år arrangementet med gavekort på kr 5000,- i fritt valgt 
utstyr fra Emit. Premien blir trukket ut blant klubb-arrangører som har registrert 
deltakelse på WOD-siden.  Emit tilbyr også rabatt på ny skolepakke, se HER.  
I tillegg trekker Orienteringsforbundet ut et antall Silva kompass blant de 
registrerte klubbarrangørene.  
 
 

Foto og omtale av arrangement  
Fotokonkurranse på sosiale medier der det trekkes ut premier blant de som har lagt ut bilder den 23. 
mai og tagget med #viltvakkertrått , #norskorientering og #worldorienteeringday. 

http://worldorienteeringday.com/
http://eventor.orientering.no/
http://worldorienteeringday.com/wp-content/uploads/2018/04/WOD-diploma-a4-2018-formular.pdf
http://worldorienteeringday.com/#organise-an-event
https://www.idrettsbutikken.no/annet/2380061035/skolepakke-til-orientering
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Orientering på 1-2-3 – ny folder!  
Ny hendig folder som gir en kjapp innføring i det grunnleggende i orientering og litt info 
om verdens o-dag. Perfekt for opplæring ! 
Kan bestilles fra www.idrettsbutikken.no  (25 i pakke/maks 100 pr klubb, gratis). Kan 
også lastes ned i pdf format  HER . 
 
 

Få mest mulig ut av ditt arrangement – være synlig og husk å 
informere lokalpresse 
 
Verdens Orienteringsdag er en flott anledning til å få omtale i lokalpresse/TV/media 
 
Lokalpresse: Skriv en enkel forhåndsomtale, få med fakta om ditt arrangement.  legg gjerne ved et o-
bilde og logo av verdens o-dag. Legg ut nett og sosiale medier og ditt arrangement blir synlig. 
Send info og inviter presse og lokal TV til arrangementet.  
 
Gode momenter for innsalg presse og media kan være: 

• Global aktivitet – mer enn 288000 deltakere fra 79 land i alle verdensdeler deltok i 2017. Mål 
i Norge i 2018 er 35000 deltakere i 200 arrangement.  

• Lavterskel aktivitet for alle, i nærmiljøet. 

• Viktig bidrag i folkehelsearbeidet til mer fysisk aktivitet, utendørs 

• Et bidrag til å den flotte aktiviteten og idretten mer kjent.    
 
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. 
 
 
Norges Orienteringsforbund vil delta med representanter fra styret og administrasjonen på Verdens 
o-dag 23. mai, og ønsker å bidra til at arrangementet skal bli kjent nasjonalt. 
Et utvalg arrangement vil få omtale på orientering.no  
 
 
Kontakt og oppfølging av verdens O-dag i Norges Orienteringsforbund:     
Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no  
 
Informasjon om Verdens o-dag: 
Norsk Orientering: http://www.orientering.no/laering/verdens-o-dag/ 
Direkte til WOD siden: http://worldorienteeringday.com/ 
 
 

Lykke til med de siste forberedelser og gjennomføring av verdens o-dag 2018!  
 

http://www.idrettsbutikken.no/
http://www.orientering.no/laering/verdens-o-dag/
mailto:lene.kinneberg@orientering.no
http://www.orientering.no/laering/verdens-o-dag/
http://worldorienteeringday.com/

