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Närvarande: 29 personer från 10 klubbar, styrelsen, arrangemangskommittén, 
ungdomskommittén och valberedningen (se bilaga). 
 

1. Mötets öppnande 
Thomas Kleist hälsade välkommen och förklarade forumet öppnat. 

2. Inledningar 

Mia Lindberg, styrelseledamot i SOFT,  
berättade om vad som är aktuellt inför förbundsmötet i mars. 

Ekonomi som håller på att bantas med uppsägningar som följd. Dock överskott 2011. 
Stödet från RF minskar. Det bygger på volymen aktiviteter i föreningarna, därför viktigt 
att redvisa LOK-stöd och utbildningsaktiviteter.  
Mia uppmanade att granska SOFT:s verksamhetplan och lämna synpunkter via 
ombuden till förbundsmötet. Vad ska distrikten göra/ta över från förbundet?   
Eventor: hur finansiera Obasen? OLA – ska förbundet satsa på det eller låta marknaden 
ta fram tävlingssystem? Per: behöver förenklas så att fler kan använda. 

Björn Karlsson, arrangemangskommittén  
Antalet tävlande i Östergötland har inte sjunkit nämnvärd de senaste fem åren, så som 
siffror från Lasse Greilert våren 2011 antydde. Inget som tyder på att medeldistans är 
mer populärt än långdistans. Sprint lockar ungdomar. 

Organisationsutveckling. SISU kunde inte medverka, så Björn presenterade SISU:s 
målstege. 

Fortsatt diskussion om hur mycket det ger att jobba hårt med att redovisa studiegrupper 
och enstaka sammankomster. Kritik mot otympligheten. SISU ska komma med 
webbaserade formulär. Mia lovade ta reda på vad en redovisad utbildningstimme ger till 
SOFT – för klubben motsvarar det ca 1 kr. 

Lennart Gustavsson, samråd, mark 
Talade om utredning om allmansrätten, kommer troligen inte att beröra orienteringen, 
men kom ihåg ”allmans vett”. 
Natur- och kulturvården: läs hos kommunen och länsstyrelsen om skyddsvärda 
områden, nyckelbiotoper etc – det finns mycket att hämta via webben. 
Jakt: ta alla kontakter via jaktledarna, inte de enskilda jägarna. Hellre en kontakt för 
mycket än en för lite. 
Vårstoppet, 11 maj – 30 juni: Var försiktiga med att hitta kryphål, vi måste respektera 
djurens barnafödande. 
Gör en sprintsäsong i maj–juni. Stigorientering? Det stör inte så länge man håller sig på 
stigarna. 
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Det är svårt för små föreningar att arrangera. Måste vi alltid ha full service? Vi måste 
som orienterare sänka våra krav. 
Kartor: Grunden för bra orientering är en bra karta. För tävlingar i kategori 1–4 (t o m 
distriktstävling) krävs godkännande av kartansvarig, Kent-Åke Ohlsson. 

Thomas Kleist 
Gick i genom bakgrunden till att vi ville diskutera dels organisationsfrågor dels 
arrangemang. 

3. Gruppdiskussioner 
Vi delade in i fem grupper som  diskuterade dessa frågor. 
Grupp 1 (Lennart) 

Arrangemang  
• Simning och andra idrotter kräver stora insatser av föräldrar. 
• Trenden verkar vara dels att stora arrangemang lockar, dels att kvällsarrangemang och 
enkla arrangemang är populära. 
• Behöver vi två tävlingar per helg? Hur många är med på båda, kolla statistik. 
• Fåtal som kan IT, vi behöver lära upp flera i att använda enkla system. 
• Kartor: kan vi hjälpa små klubbar att rita karta? 
• Fria startider bör prövas mer. Fler vakansplatser, även för vuxna? 

Organisation 
• Det finns ”nätklubbar” i andra idrotter. Något för orientering? 
• Utbildning kan bli en större fråga för distriktet. 
• Kan vi ha gemensam kanslist för fler klubbar och ÖOF? 
• Ungdomen skolas inte in i en förenings basarbete. 
• Förenkla – men hur? 
• Tröskeln att ta ett uppdrag behöver göras lägre. 

4. Sammanfattning 
Vi samlades och redovisade kort våra slutsatser i grupperna. 

Arrangemang 
Grupp 1: Satsa dels på de riktigt stora arrangemangen, dels på små enkla arrangemang. 
Grupp 2: 
• Det finns en hel del närtävlingar, marknadsför dem i distriktet. 
• Minska service, men inte på bra toaletter. 
• Stort deltagande i öppna banor är positivt. 
• Fler kvällstävlingar. 
• Fler kurser – det är för få som kan banläggning, tidtagning mm. 
• Förenklat datastöd (SOFT), nu är det svårare att hitta karta när de inte finns i 
kartförrådet utan i datorn. IFK har en studiecirkel där äldre lär yngre. 
Grupp 3: 
• Svartåfejden: var det bra med fria starttider? Rankingmeriterande? Viktig då med 
”organiserad fri starttid” så att intervallet blir minst en minut. 
• Utskrift av öppna banor på TC. Alternativ: snåla inte på kartor, relativt billiga. 
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Grupp 4: 
• Fri starttid bra, men vad innebär det för t ex Sverigelistan? 
• Motionsorientering – koncept som är ypperligt för att locka nya kategorier. Men måste 
vara uthållighet och kontinuitet. Planera för 5–10 år och marknadsför. 
• Kvällstävlingar. 
• Studiecirklar: sprida ut kunskap till fler i klubben. 
• IT-stöd: Sporten har vunnit mycket på elektronisk stämpling. Men det måste vara lätt 
att göra rätt. 
• Närtävling måste kunna läggas in i Eventor utan krångel och extra kostnad. 
• Information på ÖOF:s hemsida om vilka motionsarrangemang som finns. 
Grupp 5: 
• Utnyttja vårdatumperioden till sprintserie i Östergötland. Ett program som kommer 
igen varje år. 
• Snöfri vinter: ha färdiga tävlingar som snabbt kan genomföras. 
• Stort steg i regelverket mellan nationell och distriktstävling –måste vara möjligt 
förenkla nationella tävlingar. 
• Namnet ”sprint” kan skrämma ovana orienterare. 
• Satsa på arbetsgivare med frisksport på recept, Naturpasset, motionsorientering- 
• Bättre samordning av tävlingsutbudet med angränsande distrikt. Förenkla hanteringen 
i Eventor. 

Föreningen 
Grupp 1: 
Dela på kanslitjänster. 
Basorganisation måste vi trots allt ha. 
Grupp 2: 
I strävan att locka fler får vi inte glömma grovarbetet. Det behövs och vi gör det bra. 
Grupp 3: 
Vi behöver ÖOF. Finns kompetens i distriktet så behövs det inte på SOFT. 
Marianne: 
Vad vill vi i vår grupp göra? Orientera, tävla, inte sitta i kommittéer och styrelser. Mer 
projekt. Ju mer vi kan lägga ut på enskilda medlemmar, desto mer underlättar vi för 
styrelse mm. Dela på en del uppdrag. 
Per: 
Samla in bakgrundsfakta på nya medlemmar, arbete, tidigare erfarenheter osv. Den som 
inte varit orienterare kan göra mycket nytta t ex i en styrelse. 
Egen reflektion: 
Behövs utbildningsansvarig i ÖOF i framtiden? 
 
Nedtecknat 2012-01-16 av 
Lennart Sturesson 
Sekreterare 
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