
For nye medlemmer 

-nyttig info om o-idretten og utstyr  

 

Hva er orientering? 

Orientering er ikke bare en konkurranseidrett, men også en livreddende 

ferdighet på linje med svømming. Orientering er å orientere seg via kart og 

kompass i skog, fjell, park og by. De fleste gjør det til fots, men noen bruker 

også ski og sykkel for å finne fram i terrenget.  

Opplæring i orientering 

Røyken o-lag har o-trening for 8-16 åringer som starter opp i april måned. Se 

egen Sesongplan. Orientering læres best ute i terrenget. Vi fokuserer på 

leikbasert fysisk trening (intervalltrening), og satser på at nødvendig o-kunnskap 

kommer automatisk gjennom deltakelse. Etter hvert som o-kunnskapene blir 

bedre, fyller vi på med opplæring i o-teknikk. Norges Orienteringsforbund har 

laget et o-kurs på nett for nybegynnere som er morsomt for barna å prøve. Følg 

link Nett-orientering - interaktivt o-kurs 

Vi ønsker også at de voksne skal lære seg å orientere, og tilbyr utendørs lynkurs 

i kart og kompass samtidig med barnas o-trening. De voksne kan gå inn på 

følgende link Nybegynnerkurs for voksne for å lære seg grunnleggende 

orienteringskunnskaper.  

Utstyr, klær og sko 

Det er lurt å bruke sko og tøy som tåler å bli vått og møkkete. Joggesko går fint 

å bruke, men støvler er vonde å løpe i. Etter hvert kan det bli aktuelt å investere 

i løpstøy og o-sko.  

Overtrekks- og løpstøy 

Orienteringsløpstøyet er spesiallagd for å løpe med i skogen. Stoffet er glatt så 

du ikke henger igjen i busker og kratt, og det er tynt for å unngå oppsamling av 

vann og fuktighet. 

http://nof-orientering.org/
http://www.bodo-orientering.no/medlemsinfo/Nybegynnerkurs%20for%20voksne.pdf


Røyken o-lag har eget overtrekks- og løpstøy. Alt tøy bestilles gjennom Ellen: 

tlf.. 99726842 eller e-post ellen.horni@gmail.com . Tøyet tas med til 

klubbkveldene. 

Priser for 2016 er følgende: 

Løpstøy: 
Trøye, kort arm:        kr. 300,-  
Trøye, lang arm:         kr. 300,- 

Bukse, knekort:          kr. 200,- 
 

Overtrekkstøy: 
Overtrekksjakke, uforet:      kr. 400,- 
Overtrekksbukse, uforet:     kr. 300,- 

Lue:                                       kr. 50,- 
 

 
 

O-legger er også lurt å bruke under knekorte bukser. Disse er leggbeskyttere 

som hindrer sårskader på leggene. O-legger kjøpes på store løp eller f. eks. 

www.trimtex.no eller www.sport8.no  

O-sko 

O-sko er egnet for løp i terreng. De har knotter eller små/store pigger som gjør 

det lett for foten å gripe i glatt og/eller ulendt terreng. O-sko er også laget 

med tanke på å absorbere minst mulig vann. O-sko kjøpes på store løp eller f. 

eks. www.trimtex.no eller www.sport8.no  

Kompass 

Kompass kan lånes av o-laget. Vi tar lånekompass med på treningene. Etter hvert 

kan det bli aktuelt å anskaffe eget kompass. Vi anbefaler tommelkompass. Det 

kan kjøpes på nett (f.eks. www.idrettsbutikken.no). Venstrekompass passer for 

høyrehendte. Kart og tommelkompass holdes oftest i venstre hånd, mens brikke 
holdes i høyre.   

EKT-brikke 

En elektronisk tidtakingsbrikke er en liten brikke som festes til en finger på den 

ene hånda og som brukes under treningsløp eller vanlige o-løp. Du stempler med 

brikken på postene, og direkte etter målgang kan du lese strekktider og totaltid. 
Artig og lærerikt!  

mailto:ellen.horni@gmail.com
http://www.trimtex.no/
http://www.sport8.no/
http://www.trimtex.no/
http://www.sport8.no/
http://www.idrettsbutikken.no/


EKT-brikker kan lånes av o-laget. Vi tar med lånebrikker på treninger og o-løp. 

Etter hvert kan det bli aktuelt å kjøpe egen brikke. Brikke kan kjøpes på 
www.idrettsbutikken.no eller på store o-løp. En brikke har en levetid på 9-10 år.  

Rekruttpakke 

O-laget har et spesialtilbud på «Rekruttpakker» for nye og unge o-løpere. 

Rekruttpakka består av tommelkompass, EKT-brikke og en mini postskjerm. Alt 

pakket i et lite og praktisk Silva-etui. Pris: kr 400,- (veil. pris: 1255,-) Disse kan 
fås på trening eller klubbkveld, og faktura ettersendes i posten. 

Hodelykt 

Hodelykter med ekstra lang batteri-levetid finnes for de som ønsker å løpe 
natt-orientering. 

 

Noen aktuelle salgssteder for o-utstyr: 

 Norges O-forbund: www.idrettsbutikken.no 

 Alt av o-utstyr: www.sport8.no og www.trimtex.no 

 O-sko: Löplabbet Drammen, drammen@loplabbet.no  
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