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Östergötlands Orienteringsförbund 
inbjuder till 

Framtidsforum 
 

Där vi diskuterar  
• morgondagens orienteringsarrangemang 

• morgondagens förening 
och inleder dagen med en sprinttävling 

 
 

Plats: Folkets Park, Mjölby 

Tid: lördag 14 januari 2012 kl 10–16 
 
Bakgrunden är för den första punkten att vi noterar vikande intresse för våra ”vanliga” 
tävlingar, något vi också diskuterade på ordförandekonferensen i november 2011 – 
ska vi locka orienterare med annorlunda arrangemang? För den andra punkten 
handlar det om svårigheten att rekrytera ledare till styrelseposter och annat i ÖOF 
och i flera klubbar – kan vi göra på något annat sätt. 
Det här vill vi diskutera under en dag, en Startpunkt i miniatyr. Därför bjuder vi in alla 
orienterare i Östergötland som vill vara med och påverka och forma framtiden. Vi tror 
att minst hälften i varje styrelse kommer att delta, liksom ett antal ”nya orienterare”, 
föräldrar och kreativa och handlingsinriktade orienterare med eller utan klubbuppdrag 
– och inte minst ungdomar. 
Vi kommer att ha med representanter från SOFT, från Blekinge Orienteringsförbund 
som har arbetat med dessa frågor, från SISU Idrottsutbildarna som kan hjälpa oss 
vidare. 
Våra förväntningar är att få igång en process som börjar när ni får denna inbjudan, 
dvs 
• att diskussionen startar i klubben innan 14 januari 
• att vi kommer fram till konkreta idéer på forum 
• att klubbar och ÖOF-styrelse tar tag i de bästa idéerna och förverkligar dem. 
 
Läs mer på nästa sida om bakgrund och frågor som kommit upp tidigare. 
 
Anmäl om du vill vara med direkt på ÖOF:s hemsida eller till din klubb, senast 7 jan. 
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Bakgrund 
Antalet tävlande i orientering minskar, så även i Östergötland. I Östergötland finns 
1 086 personer över 15 år i Sverigelistan, 698 av dem sprang minst en tävling i 
tävlingsklass och 452 deltog i DM lång.  
Vad säger dessa siffror? Vi klagar på att det är så få tävlingar i distriktet att springa, 
men kommer ändå inte på dem som finns? Det finns en viss motsägelse i detta…. 
Vi diskuterade det minskande tävlingsdeltagandet på en ordförandekonferens i 
november 2010 och där fanns en hel del idéer som handlade om motionsorientering, 
att nå en bredare allmänhet och att satsa på ungdom och skolor. Vi tror att vi kan gå 
vidare med detta och omsätta idéerna i konkreta åtgärder. 
”Jag hjälper gärna till men jag vill inte ha något ansvar” är något vi ofta hör när vi 
efterfrågar personer till diverse uppdrag vi har inom vårt traditionella sätt att 
organisera vår verksamhet. Vi upplever allmänt att det är svårt att få personer till 
ÖOF:s och till klubbarnas styrelser och andra tunga uppdrag såsom ansvarsroller på 
ett tävlingsarrangemang. Vi upplever också att det ofta är en mindre skara personer 
som alltid drar de tunga lassen och att vi har svårt att rekrytera nya ledare. 

Frågor om arrangemang 
Har vi ”riktiga orienterare” minskat på vårt tävlande? Varför i så fall? 
Hur kan vi förändra våra arrangemang så att det passar vår vardagssituation bättre? 
Är det andra typer av arrangemang som krävs för att locka nya ”orienterare”? Mindre 
tävlingsmässiga? 
Hur ska programmet för 2012 i Östgergötland för ”riktiga orienterare” och motionärer 
se ut? 

Frågor om organiserandet 
Finns det andra sätt att organisera vår verksamhet så att det blir lättare att 
genomföra? 
Kommittéer och styrelser, tror vi att vi i framtiden kommer att ha lättare el. svårare att 
rekrytera personer till det? Kan vi göra de ”fasta och årsvisa” rollerna på ett annat 
sätt? Rullande scheman? Alt. finns det andra sätt att styra en klubb el. ett distrikt? 
Hur gör vi våra ”nya” arrangemang lätta att arrangera? 
Alt. hur rekryterar vi och motiverar vi människor att jobba ideellt? 

Behöver vi – vill vi – orkar vi förändra? 
Vilka ställningstaganden gör vi på mötet så att det blir en process? 
Vad går vi hem och gör i klubbarna? 
Vad behöver vi för hjälp och stöd för att orka – om vi behöver och vill? 
Vad händer om vi inte orkar och inte gör något alls? 


