Verdens Orienteringsdag 2021

Info nr. 2, april 2021

Arrangementsperioder:

19.-25. mai og 8.-14. september
Verdens Orienteringsdag (WOD) ble etablert som et verdensomspennende arrangement i 2016. Hovedintensjonen
er å gi flest mulig barn og unge i hele verden inspirerende orienteringsopplevelser og gjøre idretten kjent for flere. I
2021 håper vi på å nå målet om minst 40 000 registrerte deltakere og 250 arrangementer i Norge.
Det internasjonale orienteringsforbundet (IOF) har besluttet at alle arrangementer i begge perioder kan registreres
som WOD-aktivitet!

Norsk Orientering bidrar ved at:
➢ Klubber legger til rette for aktiviteter som skolene kan gjennomføre på egenhånd
➢ Klubber samarbeider med skoler om gjennomføring av aktiviteter i skoletiden
➢ 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

Registrer planlagte arrangement NÅ!
Alle arrangører av lokale WOD-arrangementer må registrere aktiviteten. Da er det mulig for andre å se hvor det skal
foregå aktivitet. Allerede nå kan planlagte arrangementer registreres. Etter at arrangementet er gjennomført legges
antall deltakere inn. Registrer her: www.worldorienteeringday.com/index.php/auth Viktig: Avklar om det er klubben
eller skolen som skal registrere arrangementet og deltakelsen.
Legg gjerne inn en invitasjon med info og illustrasjoner som forteller om deres aktivitet. Dette
er spesielt viktig dersom dere skal ha et åpent arrangement.
Siste uke i april vil mange lærere i grunnskolen motta et eget nyhetsbrev med informasjon om
WOD. Du finner det her: http://www.skoleideer.no/. Det legges også ut informasjon i ulike
sosiale medier for lærere.
I Info nr 1, januar 2021 finner du nyttig informasjon som skal gjøre det enklere å legge til rette
for god aktivitet.

Flaggjakten
I perioden 12.-25. mai inviterer vi til Flaggjakten – en morsom, digital aktivitet på
skolegårdskart. Flaggjakten kan registreres som et WOD-arrangement. Følg med på
orientering.no og Facebooksiden Orientering i skolen siste uka i april for ytterligere
informasjon.
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Skoleorientering.no
Alle klubber som har skolegårdskart på www.skoleorientering.no oppfordres til å lage ett opplegg per kart, slik at
skolen kan skrive ut kart, gjøre i stand og gjennomføre aktiviteten på egenhånd.

Rekruttering
Sørg for å informere om klubbens øvrige aktiviteter (treninger, Tur-O, Stolpejakt, treningsløp, mm.) Trykk opp
informasjonen på baksiden av kartet og la alle deltakerne få kartet med hjem.

Premiering
Det vil bli trukket ut utstyrspremier blant arrangørklubber som registrerer sitt arrangement og deltakelse. Årets
hovedpremie er et Selftiming sett fra Emit. Skolene har også mulighet til å vinne flotte premier!

Synlighet
Vi ønsker at lokale arrangement synliggjøres gjennom bilder og tekst på sosiale medier og klubbens nettsider. Vi
oppfordrer til å informere og invitere lokal presse. Norsk Orientering skal være synlig og legges merke til i disse
ukene!

Orientering på 1-2-3
Dette er en hendig folder som gir en kjapp innføring i det grunnleggende i orientering og litt info
om Verdens Orienteringsdag. Perfekt for opplæring! Lastes ned her:
http://www.orientering.no/laering/verdens-o-dag

Spørsmål? Kontakt:
HenningBratland.Carlsen@orientering.no

Lykke til med planleggingen av WOD 2021!
Vår informasjonsside for Verdens O-dag:
http://www.orientering.no/laering/verdens-o-dag/
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