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Ordförande Thomas Kleist hälsade de ca 20 deltagarna samt Kristin Edepil, SISU, välkomna 

och erinrade om begravningen av Staffan Runtegen som hade ägt rum på förmiddagen. 

  

 

1. Liz Bergström, Tjalve, informerar om Skogskampen 

Tjalve har fått utvecklingsbidrag på 2000 kr från ÖOF till Skogskampen som är till för barn 

upp till 10 år och deras föräldrar. 

Efter tre år har man fått många deltagare, ca 150 startande. Även vuxna som hittat klubben, 

genom att Skogskampen syns genom annonser, broschyrer (5000) och affischer. Tjalve har 

beslutat att fortsätta tre år till. 

Materialet finns samlat på en släpkärra som tas med till de olika tävlingsplatserna runt 

Norrköping 

Tjalve informerar gärna andra klubbar som vill ta efter konceptet. 

2. Kristin Edepil, informerar om SISU 

Berättade om vad SISU är och gör för föreningarnas utbildning. 

Idrottslyftet för utbildning och utveckling, SISU har en del att bidra med. Vill därför ha direkt 

kontakt med klubbarna för att gå igenom verksamheten och utbildningsbehov. Kristin är 

konsulent för Motalaområdet, Eva Sevetin för och Norrköping, Jonas Pihl för Linköping. 

Lärgrupper ger resurs/ekonomiskt stöd. Ska vara utbildning och teori, inte styrelsemöten eller 

träning. Minst tre personer, minst 45 min. Lärgrupper kan rapporteras i Idrott Online, men 

förutsätter att en behörig för utbildningsmodulen i Idrott Online lägger in, samt att alla 

medlemmar är inlagda. SISU kan lägga in klubbarnas medlemsregistret i Idrott Online utan 

kostnad. 

Några områden där man kan få utbildning genom SISU: 

• Träningsläger för styrelsen. 

• Skatteregler för föreningar. (EU har släppt kravet på momsbeläggning av ideellla föreningar, 

informerade Thomas). 

• Framtidens idrottsförening, ett material som RF och SISU tagit fram. Fyra trender tas upp: 
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Kommersialisering, individualisering, kravet på att synas, förändringar i 

befolkningsstrukturen. 

Ett sätta att synas enligt Liz Bergström: Öppna upp tävlingar för icke-orienterare med öppna 

banor. 

3. SOFT:s orienteringskonvent föregående helg 

Thomas från ordförandekonferensen 

Klubbarna är sena med att söka tävling i Eventor. 

Organisationsutredningen kommer inte att föreslå ändrad distriktsindelning. 

Hård kritik mot förbundsstyrelsens bildande av O-Ringen AB. 

Lennart Sturesson från mark, miljö och hållbarhet 

En ny grupp har bildats inom SOFT. Arbetar bl a med ett natur- och miljöprogram med 

checklistor. Finns på SOFT:s webbplats. Rekommenderade RF:s Grön idrottsförening och 

SISU:s Klimatsmart förening för klubbar som vill gå igenom sin miljöpåverkan. 

LRF:s handläggare för allemansrätt berättade om deras syn på orientering: inga klagomål de 

senaste 13 åren. Positiva till allemansrätt, men man får inte kränka markägarens ekonomiska 

intressen. 

Håll Sverige rent har startat kampanjen ”Var rädd om din arena” till klubbar som bedriver 

idrott i naturen. Se test om kunskaper i allemansrätt på www.hsr.se/dinarena. Har också gratis 

material ”Det stora örnnästet”, kanske lämpligt för Skogslek, avsett för åk 1–6. 

SOFT värnar om allemansrätten, grunden för orienteringstävlingar. Vi ska samråda med 

markägare, jakträttsinnehavare och länsstyrelse, men inte fråga om lov och sluta avtal när vi 

inte behöver. SOFT vill avskaffa de strikta datumgränserna och vi ska inte avskräckas av 

dessa utan begära dispenser om vi anser att en tävling inte påverkar djurlivet. 

Mikael Andersson från tävling 

Kartprojektet ska ersätta kartbanken och ge möjlighet för allmänhet att köpa och skriva ut 

kartor t ex för Naturpasset. Www.kartprojektet.se/kartprojektet. 

Regelbrott ska beivras, exempel gav när tävlande erkände att hen gått in i förbjudet område 

men tävlingsledaren inte diskvalificerade. 

Sportident diskuterades. Vad göra om systemet missar? Brickorna har begränsad livslängd. 

Ger slutsatsen att hellre fria än fälla. 

GM får förenklade regler. Sprint introduceras på fredagen från 2014. 

Gemensamt 

Nya marknadsansvarige och informationschef presenterade sig. Ställer gärna upp och hjälper 

klubbar och arrangörer. 

Nya webbplatsen presenterades. SOFT önskar att alla distrikt följer mallen, ÖOF har inte tagit 

ställning. 

Framtidens förening presenterades. 

 

http://www.hsr.se/dinarena
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4. Arrangemang 

Hammarkind intresserat av 3-dagars 2016. 

ÖOF bör fråga Tjustalliansen och fråga om det finns en eller två klubbar som vill 

samarrangera med Hammarkind och driva projektet. 

Andra stortävlingar. Finspång Silva Leauge. Sedan? Avslag USM 2 gånger. LOK vill söka 

värdetävling om ett par år när ny karta finns. 

Motionsorientering. SOFT tar inte emot rapporter om närtävlingar längre. 

Sprintserie 2014, anmäl intresse till Björn Karlsson. 

Startavgifter, vad gäller? Det ska inte vara efteranmälningsavgift för ungdomar, enligt lokal 

regel för Östergötland. Tekniskt tar arrangören bort efteranmälning i Eventor. 

 

Vid tangenterna:  

Lennart Sturesson 

Sekreterare 

 


