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Referat framtidsdiskussion, § 5 
 
Thomas Kleist påminde om de två frågor som föranlett punkten på dagordningen ich inbjudan 
av lasse Greilert, SOFT: 
• Minskande deltagande på våra traditionella arrangemang. 
• Organiserandet – att få personer till ÖOF:s styrelsen och till klubbarnas styrelser och andra 
tunga uppdrag. 
Marianne Nyman: Är det samma folk som tidigare som vi ska rekrytera och ska vi göra det på 
samma sätt? Hur ska vi börja en process? 
Lasse Greilert: Frågar vi på fel sätt? Är tävlandet det viktiga – det låter avancerat för många. 
Lena Fröberg: Det är inte längre ett hedersuppdrag att sitta i (ÖOF:s) styrelse, specifika 
uppdrag är lättare att få folk till. Vi kanske ska bedriva föreningsverksamhet i projektform. 
Lasse gjorde en bakgrund till varför han kommit och berörde SOFT:s framtidsdagar i Skövde 
för några år sen; han har regionansvar för bl.a. Östergötland, Sörmland, Stockholm och 
Gotland. 
SOFT har 92 000 medlemmar ”och jag tror de har engagemang”. Vi har 50–60 000 aktiva, så 
det borde inte vara problem. ”Vad är det då som är fel – är det formerna eller frågorna vi 
ställer?” 
Östergötland är fjärde län i befolkningsstorlek, här finns storstad och glesbygd, men det finns 
vita fläckar. 
Ett räkneexempel: I Östergötland finns 868 personer över 15 år i Sverigelistan, 343 (510 – 
167 ungdomar) deltog i DM lång. 525 deltog alltså inte. 
I Lars klubb är det färre som tävlar ofta, och samma personer som återkommer på träningar. 
Thomas: De försvinner efter U-serien, svårt att få in ungdomar i tävlingar. Efterlyser fri 
starttid. Vi har för homogena grupper: ungdomar pratar med ungdomar osv. Vi lever i vår 
värld. Gör orientering enklare! 
Thomas tog också upp en fråga som återkom: Vill orienterare förändra? 
Hur kan vi utnyttja den mildrade datumgränsen för att få ut människor i naturen när den är 
som finast? 
Tjalves Skogskampen med lätt orientering har ännu (efter två tillfällen) inte dragit många nya, 
men det är för tidigt att dra slutsatser. 
Lasse har mött få ungdomar och få kvinnor när han är ute i distrikten. ”Fråga ungdomarna: 
vad vill ni?” Engagera U-seriens föräldrar. Många föredrar gå på gym – man behöver inte 
binda sig. Haninge SOK (Lasses klubb) använder blogg för att presentera veckans 
teknikträning. Sluten träningsgrupp på Facebook, där ser han att det finns mycket annat som 
lockar. Ungdomar läser inte mejl! (sociala medier och SMS i stället). 
Marianne: Undrar om klubbarna vill göra något för att förändra. Och vilka deltar? Hur många 
har varit delaktiga i att ta fram ÖOF:s verksamhetsplan? Och följer vi och klubbarna sina 
verksamhetsplaner?  
Vad har hänt i samhället? Jo, utbudet av aktiviteter har ökat, vi är mer än orienterare. Titta på 
SOFT:s undersökning av bilden på orientering, våra egna sanningar kommer på skam! Vi är 
t.ex. ingen töntsport! (se www.orientering.se/ 
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Lennart Sturesson: Behövs distriktsnivån? Eller låt klubbarna frivilligt samverka om ungdom, 
arrangemang osv. 

Hinder, möjligheter, frågor 
Eventor är bra för den insatte men ett hinder för den som inte är van – ”du måste anmäla dig”. 
Teknik hinder för små klubbar. 
Hur gör vi så att många kan göra lite var? Projektform? 
Hur ta vara på glöden hos eldsjälar? Kväver vi dem? 
Exempel på arrangemang som lockar: 
Stig-OL. Dala-Dubbel och Borås Zoo, OK Skogshjortarna som har något extra. 

Andra idéer 
”AB OL-arrangemang” som erbjuder att arrangera OL-tävlingar i distriktet. 
1-2% av befolkningen är intresserad av friluftsliv, dvs som exempel 1 400 i Linköping. Möt 
dem vid motionsspåret i Vidingsjö när de är där! 
Titta på föreningar som lyckats, Eksjö, Tullinge, Thor. Vad gör de? Gemensamt: de har tänkt 
till vad de vill göra. De gör val, håller kvar vid det. 
”Korplag” på budkavlar. 
Nattsprint – ungdomarnas tävling. 
Sätt ungdomar tillsammans med tävlingsledare etc och låt dem vara med. 
Skol-OL, gärna annorlunda, rita karta. 
ÖOF ska premiera förändringsarbete. 
Unga ledare. 

Vill orienterare förändra:  
Verkar vara enighet om att många, särskilt äldre, orienterare vill ha det som tidigare: långa 
svarta banor, vildmark, strapatser. Men samtidigt har alla ont om tid, vill inte lägga en hel dag 
eller hel helg åt orientering.  
Om vill ha in nya och bredda sporten behöver vi enkla arrangemang. Kanske mer inslag av 
motion och mindre av tävling för många.  

Hur gå vidare? 
Anordna ett forum med bredd på deltagarna, unga, gamla, kvinnor, män, nya föräldrar. Titta 
framåt, hur ska det se ut om fem år? 
Ska inte ledas av någon av oss som går i gamla vana spår. 
Flera utbildningar inom distriktet som stimulerar ledare. Utnyttja SISU, inte bara för att 
rapportera studiegrupper utan att arrangera forum och utbildningar. 
Bestämma tid för ”forum” eller tänka till och diskutera på nästa styrelsemöte 13 juni. Det 
senare beslutades. 
 
 


