
Norsk Orientering inviterer til en helg med inspirasjon, erfaringsutveksling og 
faglig påfyll med aktuelle tema for å styrke vårt felles mål i strategi 2020 om økt 
rekruttering og utvikling innen orientering. 

Forenkling og synliggjøring vil være den røde tråden i kompetansehelgen i år.

PÅMELDING
I Eventor/forbundsaktiviteter. Se link på forsiden av orientering.no.  
Påmeldingsperiode fra 30. august til 25. september.  
 
• 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 informasjon).  
• Alle påmeldte vil motta mail med bekreftelse i god tid før kompetansehelgen.  
• I Eventor/forbundsaktivitet finner du oppdatert info i perioden før kompetansehelgen.

KOMPETANSEHELG  
19.–20. november 2016 

1% 
i 2020

HOVEDMÅLSETTING

1 prosent av Norges befolkning skal være 

o-løpere i 2020

STED
Comfort Hotel runway, Gardermoen  

MÅLGRUPPE
Ungdom og voksne

Både nye og erfarne som er glad i orientering, 
ønsker kompetanseheving innenfor de temaene vi 
tilbyr og vil være med å diskutere O-Norges fram-
tid knyttet til strategi 2020.

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

Overnatting

Lør–søn, enkeltrom kr 1300,-, dobbeltrom kr 1200 
pr. pers. Ungdomspris kr 1000,- pr. pers. (enkelt- 
eller dobbeltrom). 

Inkl. frokost, lunsj og middag for 1 døgn. 1 dagpakke 
siste dag kommer i tillegg. 

HAR DU SPØRSMÅL OM KOMPETANSEHELGEN?  
Kontakt lene.kinneberg@orientering.no,  
tlf. 932 64 756

 

Vel møtt til en  
inspirerende helg  
– vi gleder oss til å  

møte dere!

http://www.nordicchoicehotels.no/comfort/comfort-hotel-runway/om-hotellet/


10.00–15.00

SEMINAR A SEMINAR B SEMINAR C SEMINAR D SEMINAR E

Stolpejakt og Tur-O  
– mosjonsaktivitet  
for alle  

Riktige løyper  
– positive opplevelser

Treningsfilosofi  
i orientering 
 – trening av unge

Å være synlig på en 
god og enkel måte

Orienteringskartet 
– et verktøy som 
bidrar eller stopper 
aktivitet? 

•	Hvordan	kan	klub-
bene	benytte	Stol-
pejakt	og	Tur-O	i	et	
bedre	samspill	med	
øvrige	klubb-	
aktiviteter?

v/	Terje	Linløkken	og	
June	Herredsvela,	
Østmarka OK 

•	Løypeleggerens	opp-
gaver	og	ansvar.

•	Hva	avgjør	om	det	er	
en	god	løype?

•	Vanskelighetsgrad	/	
nivåer	N,	C,	B

•	Særtrekk	ved	ulike	
distanser	

•	Praktiske	løypeek-
sempler	og	løypeleg-
ging.

v/	Dag	Ausen	og	
Thore	Kornmo,	
erfarende løypelegge-
re og arrangører fra 
Porsgrunn OL

•	Tilpasset	trening	for	
unge	utøvere	i	vekst	
og	utvikling

 
v/	Erlend	Slokvik,	
Olympiatoppen	inn-
landet

Synliggjøring i lokale 
medier

•	hvordan	kan	din	
lokale	aktivitet/ar-
rangement	synlig-
gjøres	på	en	enkel	og	
effektiv	måte.	

v/	Jens	Olav	Kløvrud
Sportsjef i Dagbladet 
og redaktør i bladet 
Veivalg 

•	Gjør	vi	kartene	for	
vanskelige?	

•	Hvordan	lage	kart	
som	passer	for	ulike	
nivå?

•	Kartopplæring	–	
svikter	den	i	klub-
bene?	

v/	Anders	Fossøy,	
m.fl.,	karttegner

•	Stolpejakt	og	Tur-O	i	
folkehelsearbeidet

v/	Ane	Bjørnsgaard,	
Lillehammer OK og 
folkehelsekoordinator 
Oppland fylkeskom-
mune

•	Fysisk	trening	i	
orientering	(16–23	år)

v/Eivind	Tonna,	talent- 
utvikler Orientering

Synlighet i nasjonale 
medier 

•	Mitt	syn	på	o-idret-
ten	og	dens	mulig-
heter	i	dagens	og	
fremtidens	medie-
bilde.	

v/Johann	Kaggestad,	
ekspertkommentator 
TV 2, trener og fore-
dragsholder 

Hvordan inkludere 
funksjonshemmede 

•	Tips	og	erfaringer	
med	enkle	tilrette-
legginger	

•	Tur-O	for	funksjons-
hemmede

v/	Lone	Brochmann	
m.fl., fagkonsulent 
inkludering 

•	Nivåstigen	o-teknikk,	
fornyelse	

•	Hvordan	arbeide	sys-
tematisk	med	o-tek-
nikk	og	forenkling.		

v/	Eskil	S.	Gullord	
mfl.,	masterstudent 
NIH, o-trener WANG 
toppidrett.  

15.30–18.00  FELLES-SEMINAR F

Strategi 2020 – Enkelt, synlig og attraktivt  
Hvordan	blir	Norsk	orientering	framtidens	idrett	gennom	strategien	”Enkelt,	synlig	och	attraktivt”

v/	Tomas	Stenström,	Svenske	orienteringsförbundet.	Prosjektleder for «Orientera – flera og mera».

Etter	innledning,	gruppediskusjoner	med	aktuelle	problemstillinger	og	presentasjoner.

18.15–19.00  Basistreningsøkt,	innendørs	v/Lone	Brochmann

19.30 Middag

PROGRAM
Lørdag
Kort oversikt over innhold i hvert seminar. Forbehold om programendringer.  
Flere detaljer oppdateres i Eventor/forbundsaktivitet



09.30–14.30

SEMINAR G SEMINAR H SEMINAR I SEMINAR J

Ung og engasjert i  
orientering

Ulike verktøy i kart- 
framstilling 

Gode og attraktive O-løp 
– TD funksjonen

Sunn Idrett

•	Hvordan	er	det	å	være	ung	
trener	i	orientering	og	hva	
gjør	vi	for	å	få	flere	unge	
trenere	og	ledere?

v/	Sondre	Ruud	Bråten,		
ungdomstrener i Nydalens SK 

Open Orienteering Mapper, 
PurplePenn og Ocad  

•	Innføring	i	programmer	
for	enkel	karttegning	og	
løypelegging.	

•	Funksjoner,	tegnetriks,	
løypetegning	mm	

v/Agnar	Renolen,	Wing OK, 
karttegner og kartprodusent
Ida	Vår	Dirdal,	Larvik OK, 
kursholder i Ocad

•	Kvalitetssikring	av	løps-	
arrangement	

•	Teknisk	delegert	(TD)		
til	hjelp	eller	bry?		

•	Lokal	og	regional	opp-
læring	i	arrangement	
funksjoner	

v/	Ivar	Maalen,	Ås-UMB  
erfaren TD og arrange-
mentsleder

•	Prestasjonsernæring	og	
vektregulering

v/	Morten	Mørland,	
ernæringsfysiolog,	tidligere	
toppsyklist	og	fagkonsulent		
i	Sunn	Idrett

•	Hvordan	hindre	frafall	og	
styrke	aktivitetstilbudet?		
	
v/Norges	Idrettsforbund

•	Erfaringer	som	aktiv	utøver	

v/	Carl	Godager	Kaas,	
ambassadør for Sunn Idrett 
og landslagsløper oriente-
ring  

•	Hvordan	lage	attraktive	
trenings-	og	mosjons-
miljøer	for	unge	voksne	og	
rekruttere	nye?

v/	Simen	Eid	Nilsen,	NTNUI 
student og engasjert o-løper

Skadeforebygging 

•	Gode	råd	for	å	forebygge	
sykdom	og	belastnings-	
skader	i	orientering	hos	
unge	utøvere.

•	Helsesertifisering	i		
orientering

v/	helsefaglig	team	
orientering

PROGRAM
Søndag
Kort oversikt over innhold i hvert seminar. Forbehold om programendringer.  
Flere detaljer oppdateres i Eventor/forbundsaktivitet


