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Närvarande: Representanter för 18 klubbar, styrelsen, ungdomskommittén, 
arrangemangskommittén och valberedningen (Bilaga 1), sammanlagt 28 personer. 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Karin Östlin hälsade välkommen och förklarade konferensen öppnad. Karin 
och Lennart Sturesson informerade om kommande årsmöte. Torgny Faxén informerade 
om aktuellt i ungdomsverksamheten. 
Sören Nilsson Påledal informerade om de nya tävlingsregler som träder ikraft 1 jan 
2011 (Bilaga 2). En viktig ändring är att tävlingsansökan ska göras senast 31 dec två år 
före tävlingsåret.  
Karin rapporterade från SOFT:s ordförandekonferens.  
• Synpunkter på tävlingsreglerna ska lämnas till förbundsstyrelsen före 7 dec då 
reglerna fastställs. 
• LOK-stödet har minskat, detta styr bidrag från Riksidrottsförbundet och myndigheter, 
så det är viktigt att klubbarna rapporterar alla stödberättigade aktiviteter. 

2. Läget för Östergötlands orientering 2010 
Karin visade tävlingsstatistik för Östergötland (Bilaga 3) och funderade kring det 
minskande tävlandet. 

3. Bildspel: Team Östergötland 
Vi tittade på ett bildspel av Erik Sköld, LOK, från 2009 års USM, där ungdomarna 
visade på offensiv anda. 

4. Östgötsk orientering 2020 
Gruppdiskussioner kring frågor som: 

– hur ser östgötsk orientering ut 2020? 
– hur anlitar vi våra ungdomar? 
– vilka (nya) orienterare har vi 2020? 
– vilka är de kritiska punkterna idag? 
– vilka möjligheter ser vi? 
– vågar vi tänka nytt och vara offensiva? 
Synpunkter redovisade av grupperna, sorterade efter teman: 

Ungdomar 
• Släpp in dem i uppdrag, som att lägga banor, arrangera läger och leda tävlingar. Pusha 
dem och ge dem faddrar som kan stödja. 
• Vågar vi släppa in dem med deras egna idéer? 
• Banläggarkurser som riktar sig till ungdom och juniorer. 
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• Bra exempel: Ekorren Cup som arrangeras av ungdomar med en vuxen stödperson. 
Detta kan överföras till U-serietävlingar. 
• Tjalve använder ungdomar som hjälpledare, de blir förebilder för yngre. 

Orientering 2020 
• Nyckelgrupp är ungdomar, att få dem förtjusta i orientering. Även om de sen slutar så 
kommer många tillbaka. 
• Satsa på skolan så att orientering där blir kul. Engagera daglediga och elever som är 
orienterare. 
• Bra exempel: Kolmårdstjejer med gymnasieprojekt att arrangera stor skolorientering. 
• Fler kvällstävlingar i juni–sept i närområden. 
• Fundera på: Vad är en orienterare? 
• Korptävlingar, motionsorientering för allmänheten. Även eftermiddagstider. 
• Motionsorientering med lätta banor, inte tävling, inget krångel, definitioner i klartext. 
• Motionsserie i distriktet. 
• Kräv mer av föräldrar, att stödja och vara ledare. 
• Titta på Finland, vad gör de för att ”få man ur huse”? 
• Vi måste bli bättre marknadsförare, nå ut till allmänheten. Affischer vid 
motionsanläggningar. Radions evenemangstips. 

Nya orienterare 
• Utnyttja hälsotrenden med alla motionslopp – nå dessa med motionsorientering utan 
krångel. 
• Ett gymkort kan kosta 5000 kr – våga ta ut avgift! 

Arrangemang 
• Förenkla, t.ex. med fri starttid. 

5. Presentera framgångsrika projekt 
Utöver det som nämnts ovan:  
• Jerry Martinsson, OK Motala, har gjort skolgårdskartor för alla skolor. Har arrangerat 
orientering med Sportident för alla ca 2 000 elever på grundskolorna. 
Gymnasiet har haft idrottsdag med en bana ca 7 km, tider mellan 50 min och 3,5 
timmar. 
• Finspång SOK har gemensam vinterträning med skidor och friidrott. På intervall och 
gympapass deltog 32 personer mot normalt 15–20. 
• Naturpasset i Boxholm har 100-tals deltagare, men det ger få nya ”orienterare”. 
• Tjalve ska i vår starta ”Skogscupen” för alla åldrar med vit, grön och gul svårighet tre 
deltävlingar på våren och tre på hösten. Rejäl marknadsföring. Avgift 50 kr. En idé från 
Danmark, där den samlar ca 200-250 deltagare per tillfälle. En expert finns på plats där 
deltagarna kan fråga om allt inom orientering, köpa teoripaket, Naturpass och få 
information om Tjalves verksamhet och träningar. 
• ÖOF kan ge projektbidrag. 
 
Nedtecknat av 
Lennart Sturesson 
Sekreterare 


