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Tips til morsomme og lærerike øvelser i Aktivitetsbanken  
 

Anbefalinger i en uforutsigbar tid 

Alle barn har behov for fysisk aktivitet og mange venter på å komme i gang med felles 

orienteringsaktiviteter. Nå som det ikke er organiserte klubbtreninger eller gym på skolen, så finnes 

det likevel gode muligheter til å gjennomføre morsomme og enkle orienteringsaktiviteter på egenhånd, 

sammen med familien eller i små grupper på inntil 5 personer, anbefalt ledet av en voksen.  

Husk alltid å følge de anbefalinger som Helsemyndighetene gir og retningslinjer fra NIF og Norges 

Orienteringsforbund som har utarbeidet koronavettregler. Dette kan lese fra denne siden HER. 

 

Øvelsene i tabellen er hentet fra Aktivitetsbanken. Vi har satt inn noen enkle tips for trygg 

gjennomføring i henhold til koronavettreglene.  Organiser gjerne øvelsene som stasjoner der en kan 

rullere slik at det er få deltakere om gangen pr øvelse.    

 

 

 

Øvelse  

 

Bilde / video med lenke Anbefalinger 

organisering 

Forenklet 

utstyr 

 

Bingo-O 

 

Deltaker har egen penn for 

avkryssing på bingo-bong. 

 

Merkebånd o.l. 

kan erstatte 

postskjerm 

 

Kjegle-løype 

 

Egne kart/løyper til hver 

deltaker. 

Foten toucher markør. 

Klesklyper, 

farget papir o.l. 

kan erstatte 

markører. 

 

Caps-stafett 

 Individuelt i stedet for i par. 

Alt. parvis uten å legge ut /ta 

inn en ting. Kan i stedet ha  

kode på hver post som 

deltaker notere på sin lapp.  

 

http://orientering.no/nyheter/aktivitetsinfo-til-klubbene-i-disse-smittevern-tider/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/bingo-o/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/kjegleloype/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/caps-stafett/
https://youtu.be/wWfwiRSPEPQ
https://youtu.be/B_v7MPSFZkE
https://youtu.be/Q1obTNTT7rM?list=PL7C93CBAE549EB4DE
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labyrint - 

orientering 

 La foten touche markør.  

1-2 deltakere om gangen i 

labyrinten.  

 

 

Merkebånd, 

tau 

  

 

Troll-leken 

 

Gjennomføres uten fanger. 

Lag f.eks. et hinder i midten.  

Post-tall må være synlig uten 

berøring. 1-4 delt. pr bane.   

Erstatt små 

kjegler med 

f.eks. papir 

(A5/A4)    

 

Stjerne-

orientering 

 

Ha kode på posten i form av 

tall, bokstav, figur, annet 

motiv o.l. Deltaker noterer. 

Lag gjerne oppgaver. 

Penn og papir 

pr deltaker.  

 

Den usynlige 

posten 

 

Marker alle postene i 

terrenget bortsett fra en post  

som er «usynlig»  

Bruk 

merkebånd, 

papir o.l. 

 

Tall - lek 

 

Et tall-ark til hver deltaker og 

egen penn. 

 

 

Kombiner med 

en naturlig 

hinderløype. 

 

Lær de grunnleggende momentene i orientering gjennom disse 3 animasjons-filmene:   

 

Kartet Planlegg veivalg Orientere deg fram  
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http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/labyrint-orientering/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/nybegynner-troll-leken/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/for-alle-stjerne-orientering/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/for-alle-stjerne-orientering/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/for-alle-den-usynlige-posten/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/for-alle-den-usynlige-posten/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/tallek/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/tallek/
https://youtu.be/4cneC4IzRKc
https://youtu.be/nKKgzPCeeJU
https://youtu.be/F8FYMfYGFr8
https://youtu.be/eMyoM0frqhM
https://youtu.be/SxmYECsVAx8
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/for-alle-stjerne-orientering/
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/for-alle-den-usynlige-posten/

