
Kjære tur-o-kontakter 
Vel overstått sommer med varm april, kald juni og trope i juli!   

I august kommer den største begivenheten; VM 2019 i 

Orientering! Dette nyhetsbrevet handler kun om VM 2019 

I Østfold. Vi ønsker turorienterere velkomne å ta 40 

mulige VM-poster og samtidig kombinere det med å 

prøve stolpejakten. Vi vil markere at VM arrangeres i 

Norge. WOC er arrangøren og NOF, Norsk Orientering, 

har en stand med tilbud på flere orienteringsaktiviteter.  

Last ned vår flyer og del budskapet i klubb og 

lokalmiljøet, til venner og kollegaer. Vi ber spesielt 

klubber i Østfoldregionen/Oslo og Akershus om å spre 

det gode budskap. Flyer kan nedlastes her FLYER 

 

Bli med NOF på folkefesten  
- og prøv tur-O og stolpejakten! 
MØRK ARNEA, SPYDEBERG  

Norsk Orientering inviterer store og små til å besøke 

Norsk Orientering (NOF) sin stand. Det settes ut totalt  

40 VM-poster under VM-dagene. I tillegg har vi et 

samarbeid med Stolpejakten som gir alle en mulighet til 

å prøve begge mosjonstilbudene. Postene er også 

tilgjengelig for rullestol og barnevogn. Benytt 

anledningen til å besøke oss på Mørk Arena. 

Fredag og lørdag 16. og 17. august blir totalt 40 

VM- poster/stolper gratis tilgjengelig å lete etter for barn 

og voksne. Postene er tilgengelige i et tidsrom når 

publikumsløpene pågår. 

 

Gå inn på www.turorientering.no: Finn arrangør  

«VM 2019 i Østfold, Norges 

Orienteringsforbund», under ØSTFOLD 

fanen. Turen legges ut samme dag med 

kart. Kart blir også tilgjengelig på NOF 

stand.  

For de som ikke har prøvd orientering tidligere, er de 

hjertelig velkommen til NOF-standen og prøve et 

Lynkurs i Orientering 1-2-3, samt teste vår populære VM 

labyrint som er for alle. Dette blir en folkefest, som vi 

håper flest mulig vil prøve å oppleve. 

Vi trenger hjelp av klubber til å distribuere det gode 

budskap via klubbens sosiale medier. Send informasjon 

ut til lokale turorienterere som videre kan invitere med 

seg familie, venner, naboer, kollegaer mm.  

 

Til Østfoldklubbene ber vi om å dele flyeren ut til sine 

turorienterere via e-post, Facebook eller hjemmesider.  

Orienteringsklubber i resten av Norge kan gjerne 

markedsføre VM, samle folket på klubbhuset til en  

VM-kveld o.l. eller la turen gå til Østfold og opplev 

VM2019 «in live». 

Mer informasjon om VM-programmet og folkefesten 

finnes hos VM-arrangøren: www.woc2019.no  

Ekstra TAKK til klubbene 

somla ved miniflyer om VM  

i deres turo-konvolutter 

tidlig i vår. Veldig bra!  

 
 

Vi håper å se mange turfolk på VM! VELKOMMEN! 
 
Med hilsen  
Norges Orienteringsforbund 
Ninni T Jonsson, fagansvarlig Mosjonsorientering 

48 nasjoner, 8 000 startende, NRK sendinger, 

aktiviteter, kulturinnslag og handleområde 

http://www.orientering.no/media/filer_public/e7/c1/e7c11e2a-dad1-48e1-95af-02cd68f43c29/flyveblad_woc_nof_juli_2019.pdf
http://www.woc2019.no/

