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Verdens Orienteringsdag 15. mai 2019      Info nr 2, april 2019 

Arrangementsperiode 15. - 21. mai       
 

Verdens Orienteringsdag (WOD) blir for fjerde 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 2018 ble det igjen suksess med over 358 000 registrerte 
deltakere fra mer enn 80 land. I Norge ble det registrert o-
aktivitet på 243 arrangementssteder med drøyt 35 000 
deltakere. I år skal enda flere barn og unge få oppleve 
orienteringsglede. Målet er 40 000 registrerte deltakere og  
250 arrangement i Norge.    
 

Registrer arrangement allerede NÅ!   
Alle arrangører som planlegger lokalt WOD - arrangement i perioden 15. - 21. mai oppfordres til å 
registrere dette i forkant. Da er det mulig for andre å se hvor det skal foregå aktivitet.  Etter at 
arrangementet er gjennomført legges antall deltakere inn.  Registrer her: 
http://worldorienteeringday.com/  
Å være en del av noe større og verdensomspennende er morsomt - på den internasjonale siden har 
IOF laget et verdenskart der man kan se hvor planlagte arrangementer skal foregå.  

Det er også ønskelig at dere legger inn invitasjon eller en kort info om hva som skal skje når dette er 
klart. Dette er spesielt viktig om dere skal ha et åpent arrangement. Bilder og kart kan også legges 
inn, og IOF ønsker at vi gjennom å dele skal inspirere hverandre til å utvikle orientering videre! 
 

Skoler melder interesse for å være med  
Siste uke i april vil mange lærere i grunnskolen motta et eget nyhetsbrev med informasjon om WOD. 
Det samme nyhetsbrevet ble publisert i februar og kan leses herfra: http://www.skoleideer.no/ 
 
Mange skoler har derfor fått god informasjon om Verdens Orienteringsdag. Vi håper at det blir et 
godt lokalt samarbeid mellom klubb og skole. Det er gledelig at skoler melder interesse for 
orientering og Verdens Orienteringsdag, så benytt muligheten til å samarbeide om et enkelt opplegg 
for skolen.        
 

Premiering fra Emit AS og Silva 
Emit sponser også i år arrangementet med et gavekort på kr 5000,- i fritt valgt 
utstyr. Premien blir trukket ut blant klubbarrangører som har registrert 
deltakelse på WOD-siden.  Emit tilbyr også rabatt på skolepakke, se: 
https://www.idrettsbutikken.no/annet/2380061035/skolepakke-til-orientering 
I tillegg trekker Orienteringsforbundet ut et antall Silva kompass blant de 
registrerte klubbarrangørene.  
 

http://worldorienteeringday.com/
http://www.skoleideer.no/
https://www.idrettsbutikken.no/annet/2380061035/skolepakke-til-orientering
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Foto og omtale av arrangement  
Vi legger opp til en fotokonkurranse på Instagram der det trekkes ut premier blant de som har lagt ut 
bilder i perioden 15. – 21. mai og tagget med #viltvakkertrått , #norskorientering og 
#worldorienteeringday. 
 
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 denne uken! 
 

Materiell  
IOF tilbyr 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/   
 

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! 
Kan bestilles fra www.idrettsbutikken.no  (25 i pakke/maks 100 pr klubb, gratis). 
Kan også lastes ned i pdf format: http://www.orientering.no/laering/verdens-o-
dag 
  

På tur med «WODY» i O-Norge 
WODY er maskot for Verdens Orienteringsdag. I tiden fram til 15. mai vil WODY befinne seg på ulike 
steder rundt i O-Norge. «Reisebrev» med bilder og omtale publiseres på orientering.no, Facebook og 
Instagram/@norskorientering. Han har allerede vært med ungdommer fra flere kretser på Sverigetur, 
vært på lekekurs med 100-vis av Trivselsledere og på Ridderuka/Beitostølen. Lik og del! 
#worldorienteeringday, #verdensorienteringsdag, #viltvakkertrått, 
#norskorientering, #orientering, #orienteringsglede #norskfriluftsliv. 
«Jobben til» WODY er å promotere og synliggjøre Verdens 
Orienteringsdag.    
 
 
Kontakt og oppfølging av Verdens Orienteringsdag sentralt:     
Henning Bratland Carlsen, HenningBratland.Carlsen@orientering.no 
 
 

Lykke til med planleggingen av verdens o-dag 2019!  
 
 
Informasjon om Verdens Orienteringsdag: 
Norsk Orientering: http://www.orientering.no/laering/verdens-o-dag/ 
Direkte til WOD siden: http://worldorienteeringday.com/ 
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