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Nominerad och vald 
till Årets sprintorienterarare

Grattis August Mollén



Årsmöte 9 mars, Olstorp Ljungsbro

• Landslagsuppdrag – klubben söker bidrag från ÖOF innan årets slut.

• Rune Haraldsson stipendium för 16-åringar- ungdomarna söker 
stipendium innan 1/12

Förslag på

• Årets ledare

• Årets arrangemang
Skickas till ÖOF:s styrelse senast 31/12.



Ungdomskommittén 2023 

• Joakim Kjellberg, Björkfors Goif

• Mats Adolfsson, Linköpings OK

• Niclas Levinsson, OK Kolmården

• Alice Marmelid, OK Skogsströvarna



Arkivering

Hur gör ni?
Viktigt att tänka igenom hur vi arkiverar vårat 
dokumenterade material. 
ÖOF arkiverar i föreningsarkivet i Linköping. 
Arkivarie där är behjälpliga med hanteringen. 
Möjlighet finns också att förvara i 
föreningsarkiv finns i Norrköping.



Kommande träningskurs.



Förslag fördelning av överskott 

• Bakgrund: ÖOF.s ekonomi är god och behöver inte förstärkas.

• Förslag att ev kommande vinster fördelas. 

• Fördelning baseras på antal tävlingsarrangemang och antal 
tävlingsaktiva ungdomar.

• Just nu har ÖOF ett överskott bl a för att aktiviteter för och med 
juniorer ej har genomförts.  I år kommer ÖOF ej att fakturera för 
ungdomsaktiviteter.

• Kommande år: Mötet anser att ev överskott används för aktiviteter 
med ungdomar och juniorer. 



Från SOFTs ordförandekonferens, info om 
Evenemangsbolag



Evenemangsbolag, forts



Sveriges representanter i 
Internationella OF
• IOF Council – Linda Take

• MTB Orienteering Commission – Steven Hale

• Trail Orienteering Commission – Martin Fredholm

• Environment and Sustainability Commission – Eje Andersson

• Map Commission – Christer Carlsson



Svensk orienterings verksamhetsidé är att 
erbjuda en idrott i världsklass för alla som vill
använda kartan i skogar och urbana miljöer
för att träna, tävla eller motionera och 
uppleva glädje och gemenskap.

Orienteringsföreningarna är kärnan i svensk 
orientering. Det är i föreningarna som 
verksamheten planeras, genomförs och 
utvecklas. Orienteringsföreningens roll är att 
utveckla orienteringsidrotten lokalt utifrån 
föreningens egna förutsättningar, ambitioner 
och förmåga.

Kompassriktning 2030
Ett stöddokument för svensk orienterings vision
Beslutad vid förbundsmötet 2022

https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/forbundsinfo/verksamhetsplan/kompassriktning-2030.pdf


Organisationsstruktur inom Svenska 
Orienteringsförbundet
• Vid SOFTs ordförandekonferens diskuterades ett nytt förslag till 

regionindelning istället för distriktsindelning som funnits sedan 1943.

• Bakgrund är att frågan lyfts på tidigare  förbundsmöten och SOFT 
styrelsen har fått i uppdrag att utreda. 

• Frågan kommer att lyftas för mer diskussioner i distrikten med hjälp 
av SOFT och eventuellt beslut om förändringar kommer tidigast på 
förbundsmöte 2024.  







Orienteringsförbund Öst enligt förslag

• Östergötland, Gotland, Södermanland, Stockholm, Uppland
• 129 föreningar

• 24900 medlemmar

• 142 320 tävlingsstarter 2019

• 320 000:-resultat 2021

• 5700 000:-tillgångar 202117

• 13607:-OF-bidrag 2019

.



Tidsplan

• Presentation kommer under veckan

• Dialogmöten under våren – kanske i samband med årsmötet

• Färdigt förslag från SOFT nästa höst

• Förbundsmöte 2024



Från SOFT:s tävlings och 
arrangemangskonferens

Erfarenheter från årets tävlingar att tänka på inför kommande år: 

• Kontrollbeskrivningarnas storlek bör vara enhetligt 6,5 mm

• Startavgifterna på tävlingar ska stämma överens med kvalité på 
arrangemang. För förhöjd avgift krävs att klubben begär undantag pga
speciellt arrangemang.

• Sätta tiden i alla SI enheter före tävling

• Rapportering av Närtävlingar i Eventor. Även vid arrangemang som 
inte betalar någon skatt ersätts distriktet med 200 kr.



Från SOFT:s tävlingskonferens

• Småland har dragit erfarenheten att 10-årsintervaller ger färre 
startande. De föreslår därför att man använder 5 års intervaller men 
samma bana för 10-årsintervaller.

• Ansökan om nationell tävling görs senast 31 mars

• Ansökan om distriktstävling görs senast 15 maj

• För 2025 och 2026 finns det ännu inga SM arrangörer

• Barnpassning ska finnas på nationella tävlingar

• För de som lägger banor i OCAD så underlättar Canvasfunktionen 
hanteringen av olika kartskalor



Från SOFT:s tävlingskonferens, Eventor

• Eventorproblemen
• Första problemet var att Eventor allokerade mer och mer minne fram tills krasch. Det 

åtgärdades under sommaren 2022.
• Andra problemet var att Eventor använde gamlas Windowskomponenter som tagits 

bort i senare Windows versioner, det åtgärdades under hösten 2022.
• Nuvarande problem är att Windows hänger sig.

• O-Ringen går tillbaka till Eventor för anmälan till 2024. Då kommer 
tävlingsdelen lyftas ur och inte påverkas av övriga delar som Sverigelistan, 
deltagarenkäten mm.

• Windows har gjort en uppdatering och tagit bort en funktion som äldre 
versioner av OLA & MeOS använder för kvittoskrivare. Vid problem 
uppdatera till senare version av OLA eller MeOS.



Från förbundsmötet, Mark och vilt

• Tillstånd från markägaren behövs för fasta markeringar som sitter ute 
i 2-3 dagar men vi kan ofta sträcka oss till en vecka.

• Tillstånd från markägaren krävs för grävning, broar, röjning

• Vi håller oss kvar vid de tidigare vårdatumperioderna då det är något 
vi kommit överens om med Jägarförbundet sedan lång tid tillbaka. 
Senaste överenskommelsen är från 1975 och ska diskuteras med 
jägarförbundet under v47.

• 12 februari kommer det att bli en markinformation via Teams 
arrangerad av Stockholms OF.



Kompassriktning
2030

Nås på sidan för Förbundsmötet 
2022.

https://www.svenskorientering.se/forbundet/traffarochmotesplatser/forbundsmote/2022/


Ny organisation för arrangemang 

▪ Niklas Wrane, 
arrangemangsutveckling, inkl. 
tävlingsprogram, regler och IT

▪ Fredrik Ahnlén, 
arrangemangsutveckling med ansvar 
för kartor och banor

▪ Henrik Skoglund, projektledare SM 
och Swedish League. Även GPS-
ansvarig.

▪ Joacim Ingelsson, mark- och 
miljöutvecklare

▪ Ludvig Hallabro, Eventor- och OLA-
support

▪ Mette Brolinson,  
idrottschef

▪ Moa Olsson, barn- och 
ungdomsutvecklare (inkl. 
USM). Mammaledig. Louise 
Rohdén ersättare.

▪ Caroline Karlsson, 
kommunikation och media

▪ Fredrik Tanfara, marknad 
och försäljning



Studie november 2022
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Studie november 2022
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Studie november 2022
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2023
• Swedish League i Blekinge utgår

• SM i ultralång distans införs i Idre Fjäll 25 juni

• Även SM i ultralång distans för veteraner

▪ Utökad dialog med landslaget.

▪ Preliminärt för 2024:

– Premiärhelg under påsk

– SM i nattorientering i mitten av april

– VM-sprinttester sista helgen i april

– Swedish League med EM-tester i skog i Närke under Kristi Himmelfärdshelgen

– JVM-tester samtidigt som världscup för seniorerna i maj

– SM i sprintorientering (alla distanser) i eller i närheten av Västerås i början av juli (delvis 

under SM-veckan).

– Swedish League-final i Borlänge efter SM-helgerna i september

2024



Från förbundsmötet

• DM-värdighet. Omskriven regel 1 juli 2022. OF beslutar 
förutsättningar för SOFT:s mästerskapstecken. RF:s 
mästerskapstecken berörs inte.

• Sprintranking. Särskilt gallringsfilter för sprinttävlingar.

• Rättvis orientering. Grupp som granskar regelärenden för nivå 1-
tävlingar. Test under hösten 2022. Eventuellt införande 2023. 

• Transparanta regelärenden. Förbättrad dokumentation nivå 1-
tävlingar. Dels under tävling, dels uppföljning. Införs till 2023. 

• Översyn av långsiktigt tävlingsprogram, inkl. stafettliga. 



Större projekt framåt
• Få nya hemsidan på plats

• Översynen av långsiktiga tävlingsprogrammet

• Fastställa grundläggande principer, samt styra upp ansökan/tilldelning av SM

• Införa en stafettliga i någon form 

• Verkställa uppdragen från FM 2022

• Förenkling av regelverket

• Minska ner antalet sidor

• Slå samman TR och TA så de följer varandra

• Tydligare separera sådant som rör nivå 1 särskilt

• Arrangörsutbildningarna

• Sätta arrangörsutbildningar för TL/TK, BL/BK samt TA i nya utbildningsportalen

• Digitala arrangörshandboken


