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Bli med å sette verdensrekord! Verdens orienteringsdag 11. mai 
1. infobrev januar 2016 
 
Det internasjonale Orienteringsforbundet inviterer til Verdens orienteringsdag (World Orienteering 
Day) 11. mai 2016. Norsk Orientering inviteres til å delta! Målet med Verdens orienteringsdag er å 
gi flest mulig barn og unge i hele verden spennende og inspirerende orienteringsopplevelser og å 
gjøre idretten kjent for flere. Aktivitetene skal registreres og målet er å sette ny Guinness 
verdensrekord i antall som løper en orienteringsløype på en dag, det vil si mer enn 250 000 
deltakere. 
 
Norsk Orientering kan bidra ved at:  
- skoler inviteres til å arrangere aktiviteter 
- klubber arrangerer åpne lavterskelaktiviteter på ettermiddagen 
- alle gjennomførte aktiviteter i Norsk Orientering hvor barn og unge deltar loggføres 
 
Konseptet: 
- deltakerne tilbys en enkel løype på 1000 – 1500 meter på et enkelt kart i nærmiljøet, typisk et 
skolegårdskart. 
- tidtaking er ikke nødvendig 
- tilby gjerne EKT-stemplingsrunder med utlånsbrikker som en tilleggsaktivitet  
- oppleggene som lages til skolene skal være tilpasset alle, det vil si at det må være en løype som 
også personer med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å ta.  
 
Kontakt mot skoler 
Klubber og lag oppfordres til å ta kontakt med barne- og ungdomsskoler om mulighet for samarbeid 
enten i form av en større aktivitet (skolesprint) eller enkle aktiviteter i en gymtime. NOF vil også 
informere alle skoler om Verdens orienteringsdag gjennom prosjektet Idrettsglede i skolen.   
 
En del av strategi 2020 
NOF oppfordrer klubber og kretser til å gjennomføre aktiviteter på Verdens orienteringsdag. Dette 
bør være et delmål på veien til å nå hovedmålet i strategi 2020. Aktivitetene skal gi både arrangører 
og deltakere mestring og glede og skal bidra til å gjøre orienteringsidretten mer kjent. Det bør også 
være et stort potensiale for lokale medieoppslag om et verdensrekordforsøk. Klubber og lag 
oppfordres også til å følge opp deltakerne i etterkant ved å informere om og invitere til 
klubbaktiviteter som er tilrettelagt for alle. 
 
Mer informasjon og videre oppfølging: 
NOF vil følge opp arbeidet med Verdens orienteringsdag med ny informasjon hver måned. Vi ber om 
at klubber og kretser som ønsker å gjennomføre aktiviteter melder inn en kontaktperson til Vigdis 
Hobøl. Lenke til IOF sine sider: http://orienteering.org/world-orienteering-day-may-11th-2016/ 
 
Kontakt i Norges Orienteringsforbund: Vigdis Hobøl, 924 92 290, vigdis.hoboel@orientering.no   
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