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Utgångspunkter 

Utgå ngspunkter fö r verksåmhetsplånen å r dels Ö ÖF:s dökument ”Verksåmhetsmå l öch 
ånsvårsömrå den” såmt SÖFT:s verksåmhetsinriktning möt 2021 ”Svensk örientering – 
vå rldens bå stå” (2016). 

Svensk örientering skå enligt verksåmhetsinriktningen fökuserå på  tre 
verksåmhetsömrå den: ledårutveckling, individutveckling öch årrångemångsutveckling, 
med stö d åv kömmunikåtiön. 

Av övånstå ende må l vill Ö ÖF under 2020 så rskilt uppmå rksåmmå fö ljånde: 

 Kommunikation 

All kömmunikåtiön inöm svensk örientering skå prå glås åv ö ppenhet, tillgå nglighet öch 
synlighet öch inte minst diålög. Fö r Ö ÖF å r den frå mstå kömmunikåtiönskånålen 
webbplåtsen ö öf.se med e-pöstlistör. Webbplåtsen skå vårå en nåturlig plåts fö r 
örienteråre i Ö stergö tlånd ått hå mtå införmåtiön på . 

Styrelsen skå uppmuntrå klubbårnå ått köntåktå lökålå medier öch ått sjå lvå lå mnå 
nyhetsbidråg. 

 Ledarutveckling 

Styrelsen skå initierå utbildningår i bånlå ggning öch fö r bårn- öch ungdömstrå nåre. 

All utbildning öch plånering i Ö ÖF:s öch klubbårnås regi bö r registrerås hös SISU. 

 Individutveckling 

Ungå ledåre skå förtsått engågerås i ungdömslå ger öch juniörsåmlingår. 

Ö ÖF skå uppmå rksåmmå gedignå ledårinsåtser genöm utmå rkelsen ”A rets ledåre”. 

 Arrangemangsutveckling 

Ö ÖF skå vårå en kånål fö r ått initierå öch sö kå vå rdetå vlingår. 

Ö ÖF skå stimulerå till årrångemång söm sticker ut genöm utmå rkelsen ”A rets 
årrångemång”. 

Ö ÖF skå stimulerå mötiönsörientering bl.å. genöm ått ge stårtbidråg till nyå typer åv 
årrångemång. 

Verksamhetsplan 2020 

1. Styrelsen 

• 8-10 ördinårie styrelsemö ten såmt en hel årbetshelg. 

• A rsmö te törsdågen 5 mårs. 

• Distriktstrå ff (ördfö råndetrå ff) i növember. 



• Efter ö verenskömmelse besö kå nå gön/nå grå åv distriktets mindre klubbår fö r 
diskussiön kring klubbens verksåmhet såmt derås behöv/ö nskemå l till Ö ÖF. 

• Vid styrelsens årbetshelg hå mer visiönå rå diskussiöner fö r utveckling åv 
verksåmheten. 

• Såmmånstå llå underlåg öch sö kå SDF-bidråg. 

2. Arrangemang 

• Administrerå 2020 å rs tå vlingsprögråm, se bilågå 1. 

• Preliminå rt prögråm fö r DM 2020-2030 se bilågå 2. 

• Administrerå 2021 å rs tå vlingsprögråm. 

• Hå llå en trå ff fö r å rets tå vlingsledåre, bånlå ggåre öch bånköntröllånter fö r 
genömgå ng åv årrångemångsfrå gör, bånlå ggning öch vilthå nsyn. 

• Hå llå en bånlå ggårkurs under vintern. 

• Anördnå en kårtritningsutbildning fö r håntering åv låserdåtå under vintern. 

• Fö rbrukningsmåteriål till SI-utrustning. 

• Inkö p åv plåketter. 

• Assisterå vid kårtfråmstå llning, utfö rå kårtköntröll öch deltå på  SÖFT:s kårtförum. 

• Stö djå i mårk- öch viltfrå gör. 

3. Juniorverksamhet 

• Förtså ttå plåneringen öch utförmningen åv juniörverksåmheten tillsåmmåns med 
ungdömskömmitte n. 

• Bjudå in till juniörledårtrå ff i såmbånd med ungdömsledårtrå ffen vid 
ungdömårnås fö rså söngslå ger i mårs.  

• Förtsått utveckling åv juniörverksåmhetens, byggå upp ett stömprögråm å ven fö r 
dem: Trå ningsdåg, breddlå ger, GM, SM-lå ger. 

• Gö rå budget fö r juniör. 

• Plånering åv 2021 å rs åktiviteter öch budget. Se till ått vårje åktivitet hår en 
ånsvårig.  

4. Ungdomsverksamhet 

• Genömfö rå stömprögråmmets åktiviteter 

• Arrångerå Örienteringskönfirmåtiön tillsåmmåns med Svenskå kyrkån, St 
Jöhånnes fö rsåmling. 

• Ungdömsledårtrå ff i såmbånd med Fö r- öch Efterså söngslå gret 

• Uttågningår till DiM, GM öch USM fö r ungdöm. 

• Förtsått såtsning på  vå rå Ungå Ledåre såmt ått årbetå fö r ått ungå ledåre finns 
med på  såmtligå åv distriktets åktiviteter. 



• Regelbundet införmerå distriktet öm på gå ende ungdömsåktiviteter, frå mst viå 
Ö ÖF:s hemsidå men öckså  viå e-pöstlistån ungdömsledåre@ö-öf.se öch vå rt 
instågråmköntö: ööfungdöm. 

• Underhå llå ungdömsdökumenten på  Ö ÖF:s hemsidå så  ått de å r åktuellå. 

• Deltågå på  Ö ÖF:s styrelsemö ten. 

• Plånering åv 2021 å rs åktiviteter. Se till ått vårje åktivitet hår en ånsvårig klubb.  

• Gö rå budget fö r ungdöm. 

• Ö-ligån genömfö rs på  de flestå åv distriktets tå vlingår, vilkå tå vlingår söm ingå r 
bestå ms på  fö rså söngslå gret i mårs. 

• Pris till vinnånde klubb i Ö-ligåns klubbtå vling såmt Råketen delås ut på  5000 
krönör vårderå. 

• Fö rså söngslå ger i mårs i regi åv Mötålå AIF öch ÖK Mötålå. 

• USM-lå ger i Fålkö ping, preliminå rt i måj/juni, ånsvårig Bjö rkförs GÖIF. 

• Rikslå ger i Idre 23-29 juni, ånsvårig Tjålve/Skögspöjkårnå. 

• Distriktsmåtch i Sö dermånlånd i bö rjån åv åugusti, ånsvårig ÖK Röxen. 

• Gö tålåndsmå sterskåp i åugusti i Gö tebörg, ånsvårig ÖK Denseln. 

• USM-reså i september till Fålkö ping, ånsvårig LÖK. 

• Efterså söngslå ger i növember i regi åv ÖK Kölmå rden. 

 

 Bilaga 1. Tävlingsprogram 2020 

Datum Arrangör Namn Grenar Typ Form Distans 

04-apr OK Kolmården Kolmårdsdubbeln, medel OL nationell individuell medel 

05-apr OK Kolmården 
Kolmårdsdubbeln, 
Kolmårdskaveln OL nationell stafett lång 

11-apr Motala AIF OL Motalaträffen OL nationell individuell lång 

18-apr IFK Linköpings OS Ulrikamedeln OL nationell individuell medel 

19-apr OK Motala Urban Hjärne-kampen OL nationell individuell lång 

25-apr Linköpings OK Vårspringet, lång OL nationell individuell lång 

26-apr Linköpings OK Vårspringet, medel OL nationell individuell medel 

01-maj Mjölby OK Svartåfejden OL nationell individuell medel 

06-maj OK Skogsströvarna Ljungsbrokampen OL nationell individuell sprint 

14-maj OK Denseln DM, sprint, Östergötland OL mästerskap individuell sprint 

19-maj Boxholms OK Staffans minne OL nationell individuell sprint 

23-maj OK Kolmården 
Svenska Cupen Deltävling 
3 medeldistans MTBO nationell individuell medel 

24-maj OK Kolmården 
Svenska Cupen Deltävling 
4 Masstart MTBO nationell individuell lång 
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04-jun Tjalve IF Norrköping Tjalvesprintern OL distrikt individuell sprint 

06-jun Matteus SI Pekingduon OL nationell stafett medel 

06-aug OK Denseln Stjärnorpsmedeln OL nationell individuell medel 

09-aug Björkfors GOIF Björkforskampen OL nationell individuell lång 

13-aug Tjällmo-Godegårds OK Tjällmoträffen OL nationell individuell medel 

22-aug Tjalve IF Norrköping Kolmårdsträffen, medel OL nationell individuell medel 

23-aug Tjalve IF Norrköping Kolmårdsträffen, lång OL nationell individuell lång 

04-sep Matteus SI DM, natt, Östergötland OL mästerskap individuell lång 

06-sep NAIS OK DM, lång, Östergötland OL mästerskap individuell lång 

12-sep OK Skogsströvarna DM, medel, Östergötland OL mästerskap individuell medel 

13-sep OK Skogsströvarna DM, stafett, Östergötland OL mästerskap stafett lång 

26-sep Linköpings OK Ekorren cup OL distrikt stafett lång 

03-okt Finspångs SOK Finspångsorienteringen OL nationell individuell medel 

 

 Bilaga 2. Förslag till DM-arrangörer 2021–2030 

 Lång Medel Stafett Natt Sprint 

2021 Mjölby OK Björkfors GoIF Björkfors GoIF Linköpings OK OK Motala 

2022 OK Denseln Tjalve IF Tjalve IF Motala AIF Finspångs SOK 

2023 IFK Linköping Skogspojkarnas OK Skogspojkarnas OK Tjällmo-Godegårds 
OK 

OK Eken 

2024 Tjällmo-Godegårds 
OK 

OK 64 Torpa OK 64 Torpa Skogspojkarnas OK Boxholms OK 

2025 OK Kolmården Linköpings OK Linköpings OK OK Skogsströvarna Skogspojkarnas 
OK 

2026 Björkfors GoIF Mjölby OK Mjölby OK Ödeshögs SK Matteus SI 

2027 Motala AIF OK Kolmården OK Kolmården Finspångs SOK Björkfors GoIF 

2028 Tjalve IF Tjällmo-Godegårds 
OK 

Tjällmo-Godegårds 
OK 

IFK Linköping Mjölby OK 

2029 OK Skogsströvarna Boxholms OK Boxholms OK OK Motala Tjalve IF 

2030 Boxholms OK Finspångs SOK Finspångs SOK Hammarkinds OK IFK Linköping 

 

 


