Verdens orienteringsdag 11. mai
3. infobrev mars 2016
Det internasjonale Orienteringsforbundet inviterer til Verdens orienteringsdag (World Orienteering
Day) 11. mai 2016. Norsk Orientering deltar. I dette nyhetsbrevet kan du få ideer fra hvordan andre
klubber arbeider med dagen, og vi gjentar oppfordringen om å melde inn kontaktpersoner fra
klubbene til NOF.
Informasjon fra NOF har gått ut til alle barne- og ungdomsskoler i Norge. Foreløpig har vi fått
tilbakemelding fra ca. 50 skoler som har meldt interesse for arrangementet. Vi vil ta kontakt med
aktuelle klubber og kretser over påske med informasjon om dette. Det er også sendt ut informasjon
om dagen til samarbeidspartnere i Norsk Friluftsliv.
Klubbene tilbyr ulike aktiviteter og ulik organisering. Her er noen gode eksempler:
- Harstad OL planlegger å tilby ca fire meget enkle løyper på vårt nye sprintkart, og informere
idrettslag og skoler om dette. Aktiviteten kan være en warm-up til skole-challenge som arrangeres
seinere i mai.
- Asker SK har sendt ut invitasjon til alle skoler i Asker kommune om å være med på ett opplegg på
dagen. Juniorene i Asker har tatt ansvar for gjennomføringen av opplegget.
- Vegårshei IL har fått Vegårshei skole med på et arrangement. Der blir det 6.-10. trinn som deltar.
- Askim orienteringsgruppe har et felles opplegg for alle grunnskolene i kommunen denne dagen.
- Nesbyen IL planlegger både treningsløp og aktivitet på skolene
- Melhus IL vil bruke sine kontakter i skolene for å få til et opplegg
- Bækkelaget SK planlegger å ha vår "Sprek i Nærmiljøet Kick-off" denne dagen. I tillegg til stolpejakt
vil det bli ulike o-aktiviteter.
- IL Tyrving vil arrangere Skolesprinten på dagen 11.mai. Vi vil også arrangere et enkelt arrangement
om kvelden 11.mai i delvis samme løyper. Vi forventer derfor å bidra med minst 700 starter denne
dagen.
- OTO (Tønsberg) arbeider målrettet med å komme i kontakt med nye potensielle medlemmer, og ser
på Verdens Orienteringsdag som en viktig del av dette arbeidet.
- Torridal vil forsøke å tilpasse den årlige skolesprinten denne dagen.
- Østmarka ok planlegger å benytte siste løpet i park o-karusellen som hovedaktivitet.
IOF vil tilby kopieringsmaler mv. til arrangører. Vi forventer snarlig mer
informasjon fra IOF om dette.
Les mer
Norsk Orientering: http://www.orientering.no/laering/verdens-o-dag/
IOF: http://orienteering.org/world-orienteering-day/
Kontaktpersoner
Vi ønsker oss fortsatt flere deltakere og kontaktpersoner i klubbene. Meld inn
kontaktperson til Vigdis Hobøl: vigdis.hoboel@orientering.no eller 924 92 290.
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