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Dansk Orienterings-Forbund har 
knap 7.000 medlemmer, der er 
fordelt over hele landet i flere 
end 70 klubber. Der er med-
lemmer lige fra før-skolealderen 
og til aktive seniorer, der har 
rundet 90 og fortsat deltager i 
konkurrencer. DOF er et af de 62 
specialforbund under Danmarks 
Idrætsforbund.
Eliten
Det danske landshold hører til 
blandt verdens bedste og har 
siden 2014 vundet 20 interna-
tionale mesterskabsmedaljer 
med profiler som Maja Alm, Ida 
Bobach og Tue Lassen blandt de 
mest vindende. 
Landsholdets aktiviteter er 
koncentreret omkring forbun-
dets elitecenter i Aarhus, hvor de 
fleste atleter bor og træner - og 
studerer ved siden af elite-
karrieren. Orienterings-
forbundet rangerer som et af 
Team Danmarks otte verdens-
klasseforbund, der udover 
økonomisk støtte kan trække på 
Team Danmarks hold af 
eksperter. 

Events
Dansk Orienterings-Forbund af-
holder fire verdensmesterskaber 
fra 2018 til 2020. 
Heriblandt veteranverdens-
mesterskaberne med over 4000 
deltagere, og VM i 2020.

Find vej i Danmark
Er Dansk Orienterings-Forbunds 
facilitet, og en af de mest succes-
fulde af slagsen i Danmark. 270+ 
steder og 6000+ 
stationære poster som del-
tagerne skal finde, er placeret 
over hele Danmark. Kombiner-
et med vores Find vej Face-
bookside (4500+ fans), Findveji.
dk og vores nye digitale løsning 
O-Track der vil kunne give inspi-
ration til en hel ny generation 
af O-løbere. Desuden har vi 
Postjagten, der er en månedlig 
virtuel event med 100+ aktive 
deltagere.

Find vej Dagen
Find vej Dagen er klubbernes 
årlige event hvor klubberne 
holder “åbent” for hele familien 
Danmark. Her er der 3500+ 
deltagere der har lysten og viljen 
til at komme i skoven og være 
med. 

Her kan en partner blive ekspo-
neret til mere end 500.000+, da 
forbundet støtter op omkring en 
massiv marketingskampagne.

Orientering
10.000 aktive personer ser 
forbundets blad Orientering der 
udkommer fire gange årligt. 

Derudover har forbundet to 
Facebook sider med sammen-
lagt 7000+ fans, og 90% af klub-
berne har aktive Facebooksider.

Dansk Orienterings-Forbund er 
en stærk partner der dækker et 
bredt danskt friluftsliv.
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Eliten / Landsholdet / Ungdom & MTBO

Bliv en del af Holdet

Find vej i Danmark / Find vej Dagen / Motions-Orientering

O-Track / www.do-f.dk / DOF SoMe 

Magasinet Orientering

Tryk på tøj (front / bag) 
Reklame i Orientering og på Facebook / hjemmeside:   50.000dkr. (+tryk omkostninger)

Find vej Dagen: Logo og omtale på 150.000 tryk, 150.000 SoMe visninger. Reklame i Orientering og 
på Facebook / Hjemmeside, Præmie Sponsor for Postjagten og Motions-Orientering, 
      cirka præmie værdi: 25.000dkr.

Reklame i nyhedsbrev / hjemmeside     Aftales individuelt

1/1 side: 5.000 kr.
1/2 side: 2.500 kr.
1/4 side: 1.500 kr.

Prisen er per nummer. Rabat ved køb af flere annoncer

Dansk Orienterings-Forbund - Hovedsponsor
Esklusiv sponsor i kategorien - alt inklusive
Landshold - tryk på tøj, Find vej Dagen, 1/1 side i hvert nummer af Orientering (4 x )
         100.000dkr.



Orientering 

Deadlines

Find vej Dagen / Postjagter

2018 #2: Deadline for bestilling: 1. maj. Deadline for levering: 7. maj. Distributionsstart: 18. juni
2018 #3: Deadline for bestilling: 6. august. Deadline for levering: 13. august. Distributionsstart: 24. september.
2018 #4: Deadline for bestilling: 23. oktober. Deadline for levering: 29. oktober. Distributionsstart: 10. december.

Find vej Dagen: Deadline for materiale 1. februar
Postjagter: Ny Postjagt, deadline for præmier Hver den 20. i måneden
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Dansk Orienterings-Forbund er forbundet i Danmark der samler elite og motionister, forældre 
og børn i en sport på samme tid. Eliten er blandt verdens bedste, og Find vej i Danmark er det 
absolut lettest tilgængelige motions- tilbud i Danmark som alle kan benytte..
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