
 

 

Bli med i «Ung frivillig i VM 2019»! 
 
 
 
 

12. – 17. august 2019 arrangeres VM i orientering i Norge, Østfold.  
Vi har høye ambisjoner for arrangementet der vi har sagt at vi vil arrangere det beste VM i 
orientering gjennom tidene. I forbindelse med dette er vi helt avhengig av å ha med engasjerte 
frivillige som virkelig ønsker å ta i et tak og jobbe for at vi skal nå denne målsetningen. 

 I samarbeid med Norges orienteringsforbund presenterer vi prosjektet «Ung frivillig i VM 2019». Vi 
mener det er viktig å inkludere ungdommen i VM for å utvikle en ny generasjon ledere og frivillige, 
samt å bidra til økt kunnskap om arrangement i o-sporten hos flere mennesker. Samtidig mener vi at 
de unge frivillige kan bidra på flere fronter slik at idretten kan moderniseres og arrangementet kan 
appellere til ungdommen. 

Målet vårt er å få med en stor gjeng unge frivillige i alderen 16-26 år fra hele landet. Vi satser på  
minimum 75 unge i prosjektet «Ung frivillig» , men vi setter ikke noen absolutte begrensninger. 
 
De unge frivillige vil få et tilpasset opplegg frem mot og under selve arrangementet. Det vi krever er 
at du bidrar og jobber under mesterskapet og at du møter opp tidsnok til arbeidet.  
 
Det vi tilbyr alle unge frivillige som melder seg på er: 

- En helgesamling i forkant av VM  fra, 22-24. Mars med fokus på ungt lederskap, sosiale 
aktiviteter, faglig input om store idrettsarrangement, diskusjoner og innspill til videre arbeid i 

VM organisasjonen.  

- Felles overnatting for alle unge frivillige under VM i orientering inkludert mat og 
tilrettelegging mtp. sosiale aktiviteter og transport.  

- Spennende arbeidsoppgaver under VM i orientering. Her blir det muligheter både for noe 
lederansvar, arbeid med ulike typer medier, å se verdenseliten på nært hold, 

antidopingarbeid, Seremoni- og kulturprogram, gjesteprogram, arenatekniske oppgaver, 

transport, publikumsaktiviteter mm.  

- Tilpasset arbeidstid for å løpe NC og for sosialisering med de andre Unge frivillige på 
kveldstid. 

- En nyttig erfaring og kunnskap som ser bra ut på en CV. 

- Nye bekjentskaper og et nettverk som kan åpne «nye dører»  

- Kunnskap og erfaring for videre arbeid i idretten    

- Egen VM bekledning for «Ung Frivillig i VM 2019» 

 

Vi dekker alle kostnader i forbindelse med prosjektet med unntak av transport til og fra 

Gardermoen. Med andre ord, dette er gratis.  

 



 

Snakk med andre i o-
miljøet og meld dere som unge frivillige for å bidra til å gjøre 

WOC 2019 til tidenes beste VM.  

Registrer deg i gruppen Ung frivillig i VM 2019  

Følg linken: https://woc2019.mobilise.no/Applicant.aspx?arr=9083070 

 

Med vennlig hilsen 

WOC2019 & Norsk orientering 
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