Verdens Orienteringsdag 23. mai 2018

Info nr. 1, januar 2018

Arrangementsperiode 23.-30. mai
Verdens Orienteringsdag (WOD) blir for tredje gang
arrangert som et verdensomspennende arrangement.
Hovedintensjonen er å gi flest mulig barn og unge i hele
verden inspirerende orienteringsopplevelser og gjøre
idretten kjent for flere.
I 2017 ble det igjen suksess med over 288000 registrerte
deltakere fra 80 land. I Norge ble det registrert o-aktivitet
på 177 steder med drøyt 25000 deltakere. I år skal enda
flere barn og unge få oppleve orienteringsglede.
Målet er 35000 registrerte deltakere og 200 arrangement i
Norge.

Norsk Orientering bidrar ved at:
➢ Skoler inviteres til å arrangere aktiviteter, i
samarbeid med klubb der det er mulig
➢ Klubber arrangerer åpne lavterskelaktiviteter på ettermiddag og kveld
➢ Aktiviteter er lett tilgjengelige og tilrettelagt for alle
➢ God og bred markedsføring lokalt og sentralt
➢ Sørge for at gjennomførte aktiviteter i perioden 23. – 30. mai, registreres

Informasjon til skoler – kontakt med klubb
I begynnelsen av februar vil de fleste av landets grunnskoler motta et eget nyhetsbrev med
informasjon om WOD. Denne informasjonen kan leses herfra: http://www.skoleideer.no/
Klubber oppfordres til å ta direkte kontakt med skolene for samarbeid om en o-dag/o-aktivitet eller
ved å tilby et kart sammen med forslag til enkle kart- aktiviteter som skolen selv kan gjennomføre i
en gymtime.

Tips for enkel O-aktivitet
➢ Lag 3-4 enkle orienteringssløyfer fra 500 – 1000 meter med 2-4 poster på hver sløyfe.
➢ Legg postene på tydelige, gjenkjennelige detaljer. En sløyfe pr kart. Deltakerne kan ta så
mange sløyfer de ønsker. Flere sløyfer gir bedre spredning.
➢ For økt vanskegrad, kan alle poster kombineres til en løype.
➢ Tilpass med poster som også gir personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til å delta. Ta
hensyn til underlag, framkommelighet, stigning og lengde.
➢ Tilby gjerne tilleggsaktiviteter som stemplingsrunde, karttegnlek etc. For ideer,se
www.aktivitetsbanken.no
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➢ Lag en sosial ramme og synlig profil på arrangementet. Bruk plakater, beachflagg og banner.
➢ Har dere mulighet, så er det spennende med bruk av Emit-brikker og elektronisk tidtaking.
Tidtaking er ikke nødvendig, men bruk en form for postkvittering.
➢ Bruk klubbens ungdom og voksne til å veilede og ta seg av nye som er med på Verdens o-dag.

Registrer planlagte arrangement allerede nå!
Alle arrangører av lokale WOD - arrangement i perioden 23.-30. mai må registrere aktiviteten sin.
Allerede nå kan planlagte arrangement registreres og senere etter arrangementet legges antall
deltakere inn. Registrer her: http://worldorienteeringday.com/
Materiell
IOF tilbyr trykkeklare maler for diplom, startnummer, startkort, plakater mv. Både logo og maler er
fritt til bruk! I tillegg tilbys egen designet headnecker, løpstrøye, t-shirt mm og annet o-utstyr til
rabattert pris. Det er også laget film og en veileder med arrangørtips. Alt dette kan du finne
på: http://worldorienteeringday.com/

Søke tilskudd til arrangement
Klubber får mulighet til å søke aktivitetstilskudd til Verdens o-dag. Egen informasjon kommer i
begynnelsen av februar med søknadsfrist 15. mars.
Premiering
Det vil bli trukket ut utstyrs premier blant arrangørklubber som registrerer sitt arrangement og
deltakelse. Mer informasjon om dette kommer i neste infobrev.

Kontakt og oppfølging av verdens O-dag sentralt:
Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no

Lykke til med planleggingen av verdens o-dag 2018 !

Informasjon om Verdens o-dag:
Norsk Orientering: http://www.orientering.no/laering/verdens-o-dag/
Direkte til WOD siden: http://worldorienteeringday.com/
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