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Verdens Orienteringsdag 13. mai 2020 Info nr. 1, februar 2020 

Arrangementsperiode 13.-19. mai  
 

Verdens Orienteringsdag (WOD) blir for femte 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 2019 ble det registrert nesten 400 000 deltakere fra mer enn 80 land. I Norge hadde 
vi like over 200 arrangementer med totalt 26 000 deltakere. Målet for 2020 er 40 000 
registrerte deltakere og 250 arrangementer i Norge. 
 
Norsk Orientering bidrar ved at:  

➢ Skoler inviteres til å arrangere aktiviteter, i samarbeid med klubb eller på egenhånd 
➢ Klubber arrangerer egne lavterskelaktiviteter på ettermiddagstid, som et frittstående 

arrangement eller som et tillegg til eksisterende aktivitet 
➢ Arrangementene er lett tilgjengelige og tilrettelagt for alle 
➢ Arrangementene markedsføres godt og bredt 

                                                                                                                                                                                                                              
Informasjon til skoler – kontakt med klubb               Foto: Ulf Palm 
I starten av mars vil mange lærere ved landets grunnskoler motta et eget nyhetsbrev med 
informasjon om WOD. Nyhetsbrevet finner du her: http://www.skoleideer.no/  
 
Klubber oppfordres til å ta direkte kontakt med skolene for å arrangere eller tilrettelegge for 
orienteringsaktivitet i skolen på dagtid. Informer gjerne skolene om www.o-skolen.no, vår nettside 
for orientering i skolen.  
 
Tips for enkel o-aktivitet 

➢ Gjennomfør en av aktivitetene fra www.aktivitetsbanken.no, f.eks. «Magic square», «VM-
labyrinten» eller «skattejakten».  

➢ Lag 3-4 enkle orienteringssløyfer på ca. 500 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. 

➢ Lag en sosial ramme og synlig profil på arrangementet. Bruk plakater, beachflagg og banner.  
➢ Det er spennende med elektronisk tidtaking!   
➢ Engasjer klubbens ungdom og voksne til å veilede og ta seg av deltakerne. 
➢ Få med en orienteringslek på ditt lokale 17.mai arrangement. Ta kontakt med 

17.maikomiteen og foreslå en lek fra aktivitetsbanken, f.eks. «VM-Labyrinten»! 
➢ Har dere skolegårdskart i kartportalen skoleorientering.no? Lag et opplegg til skolen her. 
➢ Tilpass aktivitetene slik at også personer med nedsatt funksjonsevne har mulighet til å delta. 

Ta hensyn til underlag, framkommelighet, stigning og lengde. 
➢ Få flere ideer fra denne WOD-veilederen. 

http://www.skoleideer.no/
http://www.o-skolen.no/
http://www.aktivitetsbanken.no/
http://www.skoleorientering.no/
http://worldorienteeringday.com/wp-content/uploads/2018/05/WOD_Guidelines_2018_final.pdf
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Registrer planlagte arrangement allerede nå! 
Alle arrangører av lokale WOD-arrangementer må registrere aktiviteten sin. Allerede nå kan 
planlagte arrangementer registreres og etter at arrangementet er gjennomført legges antall 
deltakere inn.  Registrer her: http://worldorienteeringday.com/ Viktig å avklare om det er klubben 
eller skolen som skal registrere arrangementet og deltakelsen. 
 
Materiell   
IOF tilbyr maler for diplom, startnummer, startkort, plakater og logoer, samt arrangørguide og 
promoteringsfilm til fri bruk på http://worldorienteeringday.com/   
 
Søke tilskudd til arrangement  
Klubber får mulighet til å søke aktivitetstilskudd til Verdens Orienteringsdag. Egen informasjon 
kommer midt i februar, med søknadsfrist 15. mars.    
 
Premiering 
Det vil bli trukket ut utstyrspremier blant arrangørklubber som registrerer sitt arrangement og 
deltakelse. Som foregående år er hovedpremien et gavekort pålydende kr. 5000,- fra Emit.     
 
 
Spørsmål? Kontakt:     
HenningBratland.Carlsen@orientering.no 
  
 

Lykke til med planleggingen av WOD 2020! 
 
                   

Informasjon om Verdens Orienteringsdag: 
Norsk Orientering: http://www.orientering.no/laering/verdens-o-dag/ 

Direkte til WOD siden: http://worldorienteeringday.com/ 

http://worldorienteeringday.com/
http://worldorienteeringday.com/
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