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7. februar 2019 
Til klubber og kretser i Norsk Orientering      
 

Vil dere ha besøk av VM-labyrinten i 2019?  
Meld interesse senest 18. mars 

 
VM 2019 i Norge nærmer seg med stormskritt. Etter høstens suksess med VM-labyrinten ønsker Norsk 

Orientering å fortsette suksessen med en ny turne til våren. NOF inviterer derfor på ny til en felles 

aktivitetskampanje Finn Veien til VM 2019 med mål om å skape begeistring for orientering i klubbenes 

lokalmiljøer.  

 

Vårens turne vil ta sted i perioden april-mai 2019 og vil arrangeres i samarbeid med lokale 

orienteringsklubber. Arrangementet skal vise fram Norsk Orientering og VM 2019 for folket, og håpet er å 

gjøre mange flere nysgjerrige på vår unike sport. Målet med denne aktivitetskampanjen er å skape 

interesse for VM og ikke minst bidra til rekruttering lokalt. 

 

For at Norsk Orientering og klubbene skal få mest mulig nytte av besøket vårt ber vi om at klubbene svarer 

på noen punkter i forhold til disse fokusområdene:  

 

1. Hvorfor skal VM-labyrinten komme til deres klubb? 

 Det må gjøres et utvalg blant interesserte klubber og derfor er det viktig at det går tydelig fram 

hvorfor vi skal besøke dere. 

 

2. Gjennomføring av VM-labyrinten 

 Egnet sted og tillatelse til å bruke det (i en by/tettsted eller på et arrangement/dager el.)  

 Lokal markedsføring av arrangementet 

 Enkel servering 

 Minst 2 personer. 

 Ønskelige tillegg fra arrangør. 

o Enkle og korte orienteringssløyfer på et bykart 

o Lokale trekkplaster, kjente personer som profiler 

 

3. Skaffe flere nye medlemmer til klubben 

 Vi ønsker at klubben planlegger enkelt hvordan dere kan tiltrekke nye medlemmer gjennom 

besøket av VM-labyrinten. Hvordan begeistrer vi nye og hvordan tar klubben dem imot?  

 

På denne måten vil VM-labyrinten kunne gi noe mer til klubben enn bare en morsom og spennende 

aktivitet.  
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NOF tilbyr:  

 Beachflag, bannere mv som synliggjør arrangementet 

 Aktivitetstilbud i form av en VM-labyrint. I labyrinten brukes EMIT stempling og det tilbys flere 
løyper. Labyrinten har en størrelse på ca. 12 x 12 m. NOF har med utstyret for gjennomføring. 

 Flyer med info om Norsk Orienterings tilbud og VM 

 Deltakerpremier til barna og uttrekkspremier 

 Bistand til mediearbeid 
 
Når NOF kommer på besøk med labyrinten så er det er viktig at klubbene forstår at det er klubbens labyrint, 
og klubbene har selv ansvaret for å bruke labyrintbesøket til deres fordel når det gjelder rekruttering. 
 
Vi ønsker å gjennomføre rundt 15 attraktive arrangementer til våren og oppfordrer til samarbeid mellom 
klubber for å finne de beste lokalitetene. Det er essensielt at vi treffer et betydelig antall folk som ikke 
kjenner orienteringsidretten fra før.   
 
Det koster ikke noe å få besøk av VM-labyrinten, men klubben står selv for kostnadene knyttet til kart, 
flyerkopiering (ved bruk av egne flyers) og servering.  
 
 

Frist for å melde interesse til NOF er 18. mars.  
Meld interesse på denne lenken.  
 
Svar om hvilke klubber som får besøk gis senest 25. mars 
 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Heidi eller Sondre på mail.  

heidi.martensson@orientering.no eller sondreruud.braten@orientering.no . 
 

 og få flere til å finne fram til orienterings-VM! 
 
 
Vennlig hilsen 
Norges Orienteringsforbund 
7. februar 2019 
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