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Norsk Orientering inviterer til en helg med inspirasjon, erfaringsutveksling og faglig påfyll innen aktuelle tema for å styrke vårt felles mål i
strategi 2020 om økt rekruttering og utvikling innen orientering.
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Forenkling, synliggjøring, innovasjon og utvikling er den røde tråden i kompetansehelgen.

Program
SE OVERSIKT
PÅ DE NESTE
SIDENE.

Påmelding
og info
KLIKK HER!

• Parallelle seminar og kurs med tema innenfor bredde og mosjon,
trening og utvikling, arrangementsutvikling, løypelegging mm.
• Felles seminarer om bruk av sosiale medier og om VM 2019.
• Kretsledermøtet gjennomføres 17. november, samme sted.
• Trener-1 kurs, del 1, arrangeres 18.-19. november, samme sted.

• Påmeldingsperiode fra 1.–15. oktober.
• Deltakere som ikke har egen bruker i Eventor, kan enkelt opprette dette selv.
• Husk å oppgi din e-post adresse. (Sjekk at du ligger inne med riktig e-post
da vi bruker den til å sende ut informasjon).
• Alle påmeldte vil motta mail med bekreftelse i god tid før kompetansehelgen.

Sted/overnatting
Målgruppe

Målgruppe
• Ungdom og voksne
• Nye og erfarne som er glad i orientering, ønsker kompetanseheving og erfaringsutveksling
og vil være med å påvirke og diskutere framtid
og utvikling.

Comfort Hotel RunWay, Gardermoen:
Lør–søn, enkeltrom kr 1300,-, dobbeltrom
kr 1200 pr. pers. Ungdomspris kr 1000,- pr.
pers. (enkelt- eller dobbeltrom). Inkl. seminar,
frokost, lunsj og middag for 1 døgn. 1 dagpakke
siste dag kommer i tillegg.

Priser
Dagpakke: Kr 550,- som inkl. seminarer, lunsj,
pausebuffet pr. dag. (Kr 450,- for deltaker opp til
og med 25 år)

Trener-1 kurs
Del 1, kr 1000,- i kursavgift som inkluderer dagpakke lørdag og søndag. Kurslitteratur, reise og
evt. overnatting kommer i tillegg. Se mer informasjon om trener-1 kurset i egen innbydelse på
påmeldingssiden.
SPØRSMÅL OM KOMPETANSEHELGEN?
Kontakt lene.kinneberg@orientering.no, 932 64 756
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PROGRAM 18. nov 2017

09.30–10.30

ÅPNING, FELLES-SEMINAR
Hvordan øke interessen for orientering i sosiale medier?
– Oppnå best mulig effekt og nå et publikum.
v/ Ståle Lindblad, rådgiver sosiale medier

Parallelle seminarer 10.45–15.45 (lunsj 12.45–13.45 Comfort Hotell Runway)
SEMINAR A

SEMINAR B

SEMINAR C

Orientering
– Lavterskeltilbud for alle

Flere og bedre jenter i Norsk Orientering

Løypetegning – Grunnkurs i OCAD
og Purple Pen

• Trender, utfordringer og muligheter

Med blikk for jenter

• Potensialet i Stolpejakt, Tur-o og andre
mosjonsaktiviteter – hvordan få til i et
godt samarbeid for å nå flere?

• Grundig innføring i OCADs funksjoner
for å tegne løyper

• Innledning – Jenteprosjektet, hvordan
dra i samme retning?
v/ Birgitte Huseby

v/ Kjersti Rønning Huber,
Hedmark fylkeskommune
v/ Arnfinn Pedersen,
Foreningen stolpejakten
v/ Morten Dåsnes,
Friluftsrådenes landsforbund
v/ Norges Orienteringsforbund

• Selvtillit, kropp og prestasjon
v/ Anne Margrethe Hausken Nordberg
• Erfaringer lokalt og regionalt
jenteprosjekt
v/ regionskontakt, Isa Heggedal

• Tegnetriks for raskere bruk av
OCAD-løypetegning og alternativer til
bruk av OCAD til løypetegning
• Innføring i bruk av Purple Pen
• Lærerike oppgaver
v/ Ida Vår Kierulf Dirdal

Tur-orientering

Å trene unge jenter i en utviklingsfase

• Muligheter og framtid for
turorientering.no og tur-o appen

• Betydningen av et helhetlig og langsiktig perspektiv
v/ Sunn Idrett

• Erfaringer og inspirasjon fra lokal
arrangør

• Oppstart av nytt løypetegningsprosjekt

• Hvordan legge en grønn-, blå-, rød- og
svart tur. Vanskegrad/ulike graderinger

• Erfaringer i treningsarbeidet med jenter
v/ kvinnelig og mannlig trener, Jorun
Ruud, Asker SK og Tomas Eidsmo,
Freidig Spkl.

• Erfaringer fra tur-o medlemsprosjektet

• Gruppediskusjoner

Deltakere må ha med PC med OCAD
installert (versjon 12)

v/ Eleksir (Frode Danielsen), designe,
utvikler og drifting av turorientering.no
v/ Tur-o arrangør
v/ Norges Orienteringsforbund

16.00–17.00
17.30–18.30
19.15

VM Orientering 2019 – hvordan gjøre dette til en suksess sammen?
v/Per Bergerud, Director WOC 2019
Flexoløp, for alle
– utendørs fra hotellet (nytt sprintkart, husk lykt!)
Middag
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PROGRAM 19. nov 2017
Seminar 09.30–14.30 (lunsj 11.30–1230, Clarion Hotell)

SEMINAR D

SEMINAR E

SEMINAR F

Rekruttere, beholde og utvikle barn
og ungdom
– Gode modeller i orientering

Arrangementsutvikling
– Få flere med på o-løpet ditt

Løypelegging
– Hvordan legge gode o-løyper i praksis

Å starte ny o-gruppe og nå nye mennesker

• Hvordan få flere deltakere på o-løpet
ditt

• Løypeleggerens oppgaver og ansvar

• Erfaringer, gleder og utfordringer
v/ Pernille Ibsen Lervåg, Velledalen IL
o-gruppe

• Flexoløp – et godt redskap for å få flere
og bedre nærløp

• Om oppstartstiltak
v/ Norges Orienteringsforbund, Vigdis
Hobøl

Norges største o-klubb
• Erfaringer, gleder og utfordringer
v/ Jon Ivar Bakken , Nydalens SK
• Rekrutteringsmodeller og anbefalinger
v/ Norges Orienteringsforbund, Lene
Kinneberg

Verdens o-dag (WOD)
• «Å være en del av noe større»,
markedsføringsverdien
v/ Malin Fuhr, leder kommunikasjon og
global utvikling i IOF

• Erfaring fra Flexoløp. Intervju med
unge arrangører
• Gjennomgang av retningslinjer og
arrangementsstøtte for Flexoløp 2018
• Praktisk gjennomgang av de tre rollene
i arrangørstaben i et Flexoløp

• Hva avgjør om det er en god løype?
• Vanskelighetsgrad / nivåer N, C, B og A
• Særtrekk ved ulike distanser
• Praktiske løypeeksempler og løypelegging ( fokus N,C,B)
• Printing av kart/løyper
v/ Dag Ausen, Porsgrunn OL

• Tidtaking på nærløp – praktiske tips for
bruk av Brikkesys
v/ Forenklingsutvalget
Norsk Orientering m.fl

• WOD på Ringerike. Erfaringer fra våre
arrangement
v/ Morten Dåsnes, Ringerike O-lag.

VM 2019
• Rekruttering, skole, synlighetstiltak
med FinnFram i Østfold
v/ Østfold Orienteringskrets
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