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Värmlands Orienteringsförbund 

Telefon: 010-476 47 76 
E-post: monika.wikstrom@ihvarmland.se 

Nu är det snart dags för de vart annat år återkommande före-

ningsbesöken i Värmland. Vi erbjuder  tre datum på tre olika 

platser i Värmland. Klubbarna får sen välja alt. 1, alt. 2, (först till 

kvarn).  

Träffarna är på måndagar mellan kl. 18.00 och 21.00 

 De tre platserna och datum som vi bjuder in till är: 

  10/10 Kil, Frykstastugan

  17/10 Kristinehamn, Hultet

  24/10 Arvika, hörsalen i biblioteket

V O F - s t y r e l s e n  o n  To u r

Föreningsbesöken 2022— Informations– och diskussionsträffar 

V
O

F
-
S

T
Y

R
E

L
S

E
N

 O
N

 T
O

U
R

 

2
0

2
2

 

På uppdrag av Värmlands Orienteringsförbunds styrelse 

Monika Wikström 

Sändlista:  
Värmlands Orienteringsklubbar  
VOF’s styrelse  
RF‐SISU Värmland 

Anmälan (klubbvis) senast 5/10 på länken: 
https://forms.gle/M4UfHErm82QBaPkh9  

Huvudtemat för kvällarna är: 

- Kompassriktning 2030 

- PM Kartproduktion i Värmland 

- Klubbarnas vardagsutmaningar 

- Utbildning  

- Information från RF-SISU Värmland 

För vem i klubben? 

 Styrelserepresentanter
 Kartansvarig-/intresserade
 Utbildningsansvarig
 Ledare/Tränare
 Tävlingsansvarig
 Övriga intresserade

Kontaktperson: 
Monika Wikström 

Vi bjuder på fika! 

Sista anmälan alla träffar: 
5 oktober 2022 

I samarbete med: 
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https://forms.gle/M4UfHErm82QBaPkh9
mailto: monika.wikstrom@ihvarmland.se


22-12-05 

Postadress Telefon  E-post                                            Plusgiro 
Box 10       010-476 47 76        monika.wikstrom@ihvarmland.se      47 01 10-8 
651 02 KARLSTAD      Hemsida 
Besöksadress             www.svenskorientering.se/varmland 
Industrigatan 1 

Föreningsträffar hösten 2022 
”VOF-Styrelsen on tour” 

Program ”Drop in fika” från klockan 18.00 
Punkt  Vad 
1. Välkommen till föreningsträffen 

2. Inledning - Håkan 

3. Presentationsrunda – Nuläge, 
vardagsutmaningar 

4. PM värmländsk kartproduktion 

5. Kort paus 

6. Kompassriktning 2030 

7. Information RF-SISU Värmland 

Slut cirka klockan 21:00 
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Föreningsträff 1, Frykstastugan i Kil 10 oktober 2022 
Kils OK: Ulf Mellerdal, Magnus Nordström, Tina Westlund Britt-Marie Lundkvist, från Kils OK’s
styrelse. 

Sanna och Ludvig ordnar ny hemsida åt Kils OK. De har eget företag och sköter hemsidan åt Kils OK. 
Hittaut hade en topp för två år sen under pandemin. Den gick ner förra året lite grann. I år glädjande 
ökning igen, cirka 400 deltagare. Gör ingen vinst på Hittaut. Klubben får lite bidrag från Kils kommun 
varje år. Klubben ser ingen medlemsökning från Hittaut men kanske de kommer med sina barn. Just 
nu har de många barn i åldern 6–10 år. Det har blivit ett glapp med ungdomar men kommer nya nu. 
Klubben har bra med ledare och föräldrar hjälper också till. Kils OK har många elitlöpare men bara 
Viktor Skoog som bor i Värmland. Flera elitlöpare studerar fortfarande på olika platser i Sverige. 

Klubben har 6–8 personer som håller på med MtbO. Kils OK har även skidor och friidrott i klubben. 
De arrangerar flera terränglopp och det är dem som de tjänar pengar på. 

Vid egen tävling lägger de kostnaderna för toaletter på kommunen. Kommunen är glad att Kils ok 
ordnar skidspår på vintern. De har bra samarbete med kommunen men får tyvärr inte så mycket 
kartbidrag cirka 20–25 000 per år.  

Svårast är arbetet med sponsring, ingen som jobbar med det just nu. I stället drar löpartävlingarna in 
pengar och är roligare att jobba med än sponsring. Reflexcupen har en anmälningsavgift på 50 kr och 
Kilsterrängen genererar 200 kr – 350 kr i anmälningsavgift. Varje år arrangeras Spökterrängen då det 
kommer mycket ungdomar. Det är spöken och eldar mm i skogen.  

Hela året (förutom juni, juli, aug.) arrangeras tipspromenader på söndagar vilket ger en fin inkomst. 
Medlemmarna turas om att vara stugvärd och säljer fika/tipspromenad inne i stugan. 

Kommunen äger stugan och klubben har nyttjanderättsavtal. De betalar ingen hyra. De är många i 
styrelsen och alla drar olika lass. De berättar att de alltid har kul i klubbarbetet. Medlemsantalet är 
konstant. Klubben har väldigt få äldre medlemmar. 

_________________________________________________________________________________ 

IK Vikings OK: Anders Alamaa och Per-Martin Svärd från IK Vikings OK’s styrelse.

IK Vikings OK har en klar minskning av deltagare på tävlingar av både vuxna och ungdomar. Klubben 
har fortfarande gott om funktionärer. I höst ska klubben sätta sig ner och göra plan hur de ska locka 
fler ungdomar och få med fler föräldrar till IK Vikings OK. Pandemin gjorde att många försvann. 
Skolorna är viktiga och de behöver hjälp med skolorienteringen. Kanske ta fram någon slags 
paketlösning till skolorna i kommunen. Klubben upplever att det är svårt att engagera en del lärare. 
Viktigt att fånga föräldrarna.  

Klubben erbjuder nybörjarkurser men i år var det få med. De ritar nya kartor och försöker hitta nya 
områden. Svårt också att få kommunen att förstå att kartan är vår arena. De får nästan inget 
kartbidrag. När det gäller ny hemsida så ska ett par stycken ta fram ett underlag och presentera för 
styrelsen innan man väljer vilken hemsideslösning man ska ha. 

Patrik berättar att det finns ett verktyg i IdrottOnline för att ladda hem texter och media från gamla 
hemsidan. Mötet önskar få en Lathund som beskriver hur man exporterar från IdrottOnline. 

Medlemsantalet i Viking relativt stabilt. 
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En fråga till mötet; Varför anmäler sig folk i sista stund till tävlingar? Svaret är nog att samhället ser 
ut så och det finns många val en familj måste göra innan man bestämt vad man gör nästa helg. 

_________________________________________________________________________________ 

SK Örnen: Sören Johansson, ordförande SK Örnen

Klubben har gått ner i medlemsantal. Få deltar på klubbens träningar. De har inga ledare så 
nybörjarkursen har lagts ner. Bra intresse för Naturpass och Hittaut men de kommer inte till 
klubbens aktiviteter. Antal aktiva i Örnen kan räknas på en hand. På 1980 och 90-talet var det ett bra 
gäng i klubben. Bra kartbidrag från kommunen som delas med Tyr och Skattkärr. Diskuterar om det 
ska tas fram en ny karta men för få som kan hjälpa till. Hittaut driver runt Örnen.  

_________________________________________________________________________________ 

SISU Forshaga SK: Björn Engström, SISU Forshaga SK styrelse.

SISU Forshaga och Deje SF samarbetar kring alla aktiviteter/arrangemang. Lustens OK är nedlagt. 
Hittaut går jättebra, hela 700 deltagare i år. De planerar redan för Hittaut 2023.  

Klubbarna arrangerar en tävling/år, en Kylklamp och kanske en MTBO (Värmlandsserien). Klubben 
har 5–6 ungdomar på träningarna men få som springer tävling. De får leta funktionärer inför egna 
arrangemang men hittills har det gått bra och man har fått ihop en funktionärsstab.  

Klubbarna får ett kartbidrag av kommunen på 45 000 kr/klubb/år. Forshaga kommun ser väldigt 
positivt på Hittaut som folkhälsa. SISU Forshaga SK ordnar aktiviteter på skolloven för ungdomarna. 

KM arrangeras ihop med Kil och Deje. Tisdagsträningar med orientering ihop med Deje. Ibland kan 
det komma ett 30-tal på tisdagsträningen men det är väldigt olika hur många som kommer. 

Ekonomin är god och medlemsantalet är konstant med många stödjande medlemmar. Hemsidan blir 
någon av de som SOFT förordar.  

_________________________________________________________________________________ 
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Föreningsträff 2, Hultet i Kristinehamn 17 oktober 2022 
Degerfors OK: Lars och Anna-Lena Jacobsson

Stora utmaningar i klubben med det mesta, få medlemmar och ungdomar. Svårt få medlemmar som 
jobbar i klubben. Styrelsen har en plan att man ska se över verksamheten och se vad man vill göra i 
klubben, vilka verksamheter som ska fortsätta. Veckans bana har varit en framgång, det har de haft i 
stället för motionsorientering. Två veckor på varje ställe. Turas om att lägga banor. Kartan hämtar 
man på nätet. Rätt så många som springer och många utifrån, som från Kristinehamn och Örebro. 
Klubben arrangerar Naturpasset.  

Svårt att engagera föräldrar som ledare. Styrelsen håller i gång klubben. Känner sig sårbara. God 
hjälp av OK Djerf då de samarbetar med arrangemang. DOK är alltid inbjudna till Djerfs 
ungdomsträningar. Många ungdomar dras till lagsporterna i Degerfors, svårt att konkurrera.  

Klubben har hjälpt till med skolorientering men nu har de inte folk till det längre. De kan lägga banor 
och serva med kartor till skolorna. Alla skolor har en skolgårdskarta. 

_________________________________________________________________________________ 

OK Älgen: Conny Gunnarsson, ordförande OK Älgen

Conny känner igen sig i Degerfors problematik. Älgen kämpar på och har många arrangemang. Ritar 
kartor och håller i gång de ungdomar som finns men klubben växer inte. Vi gör allt för ungdomarna, 
de får åka på alla roliga tävlingar och klubben betalar. Däremot svårt att få med dem på vanliga 
tävlingar i Värmland.  

Få funktionärer men de får ihop arrangemang som de är duktiga på. Klubben har pensionärer som 
gör ett jättejobb. Klubben arrangerar Hittaut på fem olika områden, sammanlagt 100 kontroller. Bra 
aktivitet men ger inga fler medlemmar. Älgen har provat med nybörjarkurser med få deltagare. 
Hittaut är bra friskvård och gett bra samarbete med kommunen som nu har fått en förståelse om att 
kartor kostar.  

Fram till pandemin körde vi skoldagar/friluftsdagar med orientering men det inte kommit i gång än. 
Planen är att försöka koppla skoldagar med klubbaktiviteter. Conny tycker det var bra när Patrik 
jobbade på VOF med skolprojektet.  

Klubben får den stora inkomsten via drive in bingon som man arrangerar varje sommar sen 1974. Än 
så länge har de klarat det själva utan att ta in någon mer förening.  

Vuxna får betala mer själva för sina aktiviteter och klubben satsar på de ungdomar som finns. 

_________________________________________________________________________________ 

Kristinehamns OK: Stefan Gunnarsson, Viveca Jernstedt, Johanna Forslund, Jonas Larsson,
Anders Nyberg, Rolf Steiner, Lars-Göran Hagerö  

Klubben har uppsving med mycket motionsorienteringar, två/vecka. De arrangerar Nattjakt, veteran-
O, Kylklamp och Quattro. Många som hjälper till men inte så många som åker på tävlingar. Klubben 
har tagit beslut på att det ska vara kvalitet på arrangemangen såsom snabb service kring resultat 
Livelox mm. Man lär ut så att alla klarar av att arrangera. På några år har det ökat från 20 till 50–60 
deltagare per motionsorientering.  
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Ungdomarna har också ökat. Det handlar mycket om att dra med sig och prata orientering på jobbet, 
i andra föreningar och i skolan. Det är alltid SportIdent på träningarna. Många veteraner som hjälper 
till med utsättning och intagning. Ungdomar har fått sommarjobba med lägerverksamhet. Fått med 
flera föräldrar som också är intresserade. 

Klubben har märkt att personer som gjort Hittaut också kommer och provar på motionsorientering. I 
år satsade man på att få med många till Värmlandsserien. Medlemsantalet har ökat. Det har blivit 
många nya medlemmar genom konstsnöanläggningen. För ungdomar är det gratis att åka på 
konstsnöbanorna om man är medlem. Rolf Steiner berättar att han för två år sen började jobba med 
KOK och se över de kartor som klubben har. Till sin hjälp har han Anders Nyberg. De ritar i OCAD. 
Klubben har köpt in tre licenser. De uppdaterar kartorna ideellt. De började med en inventering av 
klubbens kartor och konstaterade att ingen var godkänd på nivå 2–4. I våras utbildades 21 
klubbmedlemmar i terrängkartkontroll. Alla de hjälper idag till. De jobbar två och två och delar upp 
kartorna i olika områden. Bra när man får ett mindre område som inte tar så lång tid, det blir en 
punktinsats. Ta på sig långa uppdrag är svårt idag.  

Fantastiskt projekt att klubben har kunnat genomföra konstsnöprojektet. En del ungdomar håller på 
med både skidor och orientering. Skidverksamheten ska inte påverka klubbens ekonomi negativt.  

Hittaut första året har fungerat bra. Två kartområden + en cykelorientering NP. Fått cirka 200 aktiva 
som registrerat sig. Folk blir nyfikna och det är kul att hitta kontroller och folk vill ut och röra på sig.  

Utmaning: Bred motionsklubb men tävlandet är inte så viktigt. 

_________________________________________________________________________________ 

Skattkärrs SOK: Marcus Johansson, ordförande

Skattkärrs SOK är en klubb med ett antal familjer som är väldigt aktiva och driver runt det mesta som 
arrangemang, Hittaut och motionsorienteringar. Det är många ungdomar i samma ålder. Utmaningen 
kommer om några år när de blir juniorer etcetera. 

Ekonomin är inget problem. 

Klubben har problem med förankring i Skattkärr då många medlemmar bor i Karlstad och andra 
ställen. Planerar för att ta kontakt med Skolan. Skolan driver orientering med dåliga kartor och gamla 
stämplar. Klubben vill fånga skolelever och försöka få det att se ut som på TV. Rekrytering i skolan är 
en möjlig väg att få klubben att växa.  

Hittaut är ingen rekryteringsväg och tar mycket tid. Sponsorpengarna är positiva. Måste bestämma 
vad vi ska hålla på med i klubben. Tävlingsaktiv klubb.  

Ungdomsträning en gång i veckan. Önskar att vi kan samordna mellan klubbarna i närheten. Tar 
mycket tid före och efter. Inte bara pokaljakt. De vill ha träningar med kvalitét.  

Klubben har ganska låg medelålder. 

_________________________________________________________________________________ 

Filipstads OK: Mats Wilhelmsson och Lennart Dahlgren

Filipstads OK har ont om ungdomar. De har träning en gång i veckan tillsammans med Kroppa IF. Det 
brukar vara cirka 10 ungdomar mellan 10 och 13 år som är med. Här har man också svårt att få med 
dem på tävlingar. Klubben har även nattorientering som ungdomarna tycker är spännande. 
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När det vankas arrangemang är det svårt att få med funktionärer. Det är styrelsen som jobbar = Få 
som gör väldigt mycket.  

Lite skidåkare som är med i orienteringsklubben som också konkurrerar med lagsporterna. FOK 
ordnar skolorientering. Skolorna kan vara på Kalhyttan eller använda sprintkartorna i Filipstad. 
Medlemsantalet stadigt 60–70 medlemmar. Tufft att få till kartor då mycket av skogen kring Filipstad 
kalhuggs. 
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Föreningsträff 3, Hörsalen Arvika bibliotek 24 oktober 2022 
OK Jösse: Tomas Johansson och Tommy Johansson

Tomas är ordförande i OK Jösse, han har bott i Arvika i 10 år. Svårast är att hålla i gång verksamheten 
på hyfsad nivå året runt. Klubben har bra ekonomi. De vill göra mer med klubbstugan, den är väldig 
mysig men behöver uppdateras och renoveras. Håller på att revidera kartorna i klubben. Klubben har 
lite ungdomar men inte så många. När de blir äldre flyttar de från kommunen. Lagidrotten är stor i 
Arvika. OK Jösse tycker att Värmlandslägret är en bra aktivitet. Det hade varit bra med fler 
gemensamma läger i Värmland. Det blir så få ungdomar när det bara är 2–3 stycken. Jösse har bra 
samarbete med Mangen och Hierne. I Västvärmlands OK är det ganska många. Största problemet är 
att vi inte har några fungerande klubbstugor i väst. Drar oss gärna mot Norge hellre än åker öster ut i 
Värmland. Varför? Det är närmare och norrmännen är väldigt lojala och vi åker på varandras 
arrangemang. När de arrangerade Hiernemannen på Glaskogen kom det många från Karlstad, Kul. 

Om man jämför med till exempel fotbollen där man säger att; Du ska med på cup för du är med i ett 
lag. Vi orienterare är mer försiktiga och tar inte med nya ut på tävling. Vi borde vara mer proaktiva. 
Det är go stämning mellan klubbarna i väst och mycket samarbete. Skolan använder Hittaut i Arvika. 
Kommunen betalar Hittaut. 

_________________________________________________________________________________ 

OK Mangen: Emilia Carlman, Martin Norlander

Vi tycker ungdomsverksamheten fungerar bra. Många familjer nu som även åker ut på tävlingar. Ett 
gäng ungdomar 15–20 som känner varandra. Medlemsantalet har ökat. Vi kör inte bara orientering 
utan satsar också på sociala sammanhang. Mangen hade många nya som var med på 
utbildningshelgen i Sunne 2021. Klubben har bra ekonomi så de kunde betala för dem. Alla måste 
hjälpa till när klubben arrangerar och det har fungerat bra i år. Go stämning på tävlingen och  med en 
fantastisk marka. 

Det gäller att ha uthållighet och att man träffas året runt. Vi har ingen ambition med någon 
klubbstuga. Verksamheten driver på ändå. Klubben har varit duktig på att ta fram kartor. Får 
kartbidrag 60 000 kr/år som delas med Jösse. På årsmötet får de nya små uppgifter till att börja med 
så att de känner sig delaktiga.  

Utökad motionsorientering nästa år. Nyhet - Mangen kommer att arrangera distriktstävling på en 
vardagkväll i stället för en nationell tävling på helgen. Stort steg för nya att till exempel kunna anmäla 
sig till tävling. Mangen berättar för ungdomar/föräldrar vilka tävlingar som de har med 
ungdomsledare på. Klubben arrangerar Skolorientering och var med på idrottskollo på sommarlovet. 
Arvika kommun har en skoluppsättning med SportIdent som skolorna kan låna.  

Lennart Moberg: Ska vi ha mer budkavlar/stafetter? Blir mindre och mindre med stafetter. 

Mangen har många sponsorer till Hittaut. 

_____________________________________________________________________________ 

OK Hierne: Kurt Nilsson, Andreas Blomgren

Ett 10-tal ungdomar som hållit på under våren och hösten. De är intresserade och tycker det är roligt 
med stämplingen - SportIdent. Andreas har ungdomsträningar. Föräldrarna är också med på 
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träningen och även någon tävling. OK Hierne gick ur VVOK för fem år sen. Motionsorientering Årjäng 
och Åmotfors en dag/vecka och Jösse och Mangen en annan dag/veckan. Använder laserkartor och 
ibland gamla kartor för att variera träningen. Popup tävling två ggr/år med laserkarta och jättefin 
terräng. Morokulien två-dagars har klubben varit med och arrangerat sen 90-talet. Nu kanske det 
inte blir någon mer gång då deltagarantalet har sjunkit kraftigt. I år var det bara 55 deltagare från 
Värmland. Olyckligt att det krockar med OK Tyrs Minifemdagars. Sommaren är en svår period då det 
händer mycket.  
Martin Ljungberg, OK Tyr: Det borde vi synka bättre (krocken med Morokulien och Minifemdagars)! 
Problemet är att Minifemdagars arrangeras av kommunanställda sommarjobbande ungdomar så Tyr 
kan inte riktigt bestämma tidpunkten när de jobbar och förlägger Minifemdagars. 

Hierne ska arrangera en tävling/år. Klubben är bra på arrangemang men de är få funktionärer. Hierne 
har bra ekonomi. Pandemin har inte påverkat. Arrangerar Eda-stôlpen och får pengar från 
kommunen till allt och de har bra samarbete med kommunen. Tagit fram nya Orienteringskläder. 

Gör skolorientering med SportIdent och Edastôlpen. 

Två tävlingar bara i våras och de låg på samma helg dessutom. 

_________________________________________________________________________________ 

Årjängs OK: Åke Dahl, Lennart Olsson, Rolf Andersson, John Larsson och Marianne Gerborn

Lennart är ordförande. Klubben har bra grundförutsättningar men är en liten klubb. Mycket är 
positivt med bra ekonomi, många kartor, bra samarbete med skolorna. Arrangerar KM med 111 
deltagare åk. 4–6 sen många år tillbaka. Använder SportIdent. Nya kartan blev klar i Sillerud. Väl 
fungerande Naturpass och Fotoorientering. Hjälper skolan mycket men har liten egen verksamhet. 
ÅOK har inga ledare. De vänder sig bara till allmänheten. Har inte resurser att bjuda in till klubben 
och har ingen klubbstuga. Vi håller liv i klubben och underhåller kartorna. I Årjäng har de stor 
konkurrens med lagsporten. Ska försöka dra i gång något i Sillerud med nya kartan. Värmlandslägret 
kanske blir där. Om någon tar fram färdiga övningar, kanske dela med oss med varandra  kan vara en 
idé för klubben att klara av nybörjarkurser/ungdomsträning. En Intensivkurs för vuxna är också en idé 
men då behöver klubben hjälp med material och ledare. Förslag: Prata med Monica Djurberg i OK Tyr 
som arrangerar det i Tyr. 

_________________________________________________________________________________ 

OK Tyr: Martin Ljungberg och Lennart Moberg

Har samma problematik som de andra klubbarna men på en annan nivå. Tyr har många ungdomar 
upp till 16 år. Juniorer och seniorer försvinner till andra ställen och byter klubb när de flyttar för 
studier. Om man inte är tävlande vid 16 år så försvinner man bort från klubben. De som blir kvar är 
de som har orienterande föräldrar. Som förening är vi ibland för stora. Tyr har en Cykelsektion med 
300–400 medlemmar. På klubbens styrelsemöten pratas nästan bara ekonomi och budget, hinner 
inte med någon diskussion kring verksamhet och orientering. Det är inte svårt att få folk som 
funktionärer men organisatoriskt, att ta på sig uppdrag, är mycket svårare. Tyr har 142 tävlingsaktiva. 
Det är många ungdomar men få mellan 20 och 40 år, de brukar komma tillbaka med sina barn. 
Kartbidrag som delas med Örnen och Skattkärr. Svårt att hålla kartorna ajour och samarbetar med 
kommunen. Tyr funderar på en värdetävling på kartan vid Mosaren. Vi måste samarbeta i hela 
Värmland om vi ska arrangera värdetävlingar. 10-milatävlingar är intressant i Värmland. 
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Martin uttrycker oro för att den ideella kraften somnar in. Tyr har valt att inte anställa personal, de är 
stolta över att de är ideella. Det är höga krav på arrangemang. Klubben har många ungdomar nu och 
de behöver samlas. De önskar mer läger och fler resor = återkommande samverkan!  
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Anteckningar från grupparbeten om Kompassriktning 2030 

Flera – SOFT vill till 2030 öka antalet orienterare i Sverige 

Hur ser vi på den målsatta ökningen på antalet orienterare? 
Vad innebär det för oss i Värmland? 

- Det är bra att vara positiv till detta 
- Man får kavla upp skjortärmarna och jobba 
- Målsättningen är tugg men det är bättre att sikta mot stjärnorna och komma till månen 
- Samarbete med kommun och skola 
- Hitta ett sätt att använda de fina TV-sändningarna 
- Vi behöver rekrytera från fler ”grupper” i samhället. Vi har få som har annat ursprung än 

Sverige 

Vilka möjligheter ser vi för att kunna bli flera? 

- Vuxenutbildning för Hittaut-folk och föräldrar till ungdomar 
- Vara mer öppen och träna och tävla nära centrum av orten.  
- Tala om att vi finns och när man tränar 
- Locka ungdomar via skolan 
- Blir vi fler kan vi dela arbetet på fler också 
- Ju fler som pratar orientering, desto fler blir intresserade 
- Rekrytera de som springer men vill utveckla sin aktivitet 
- Visa att man kan börja ”sent”. Alla kan orientera, oavsett ålder 
- Utveckling av de digitala analysmöjligheterna i Eventor och Livelox – gör tillgängligt för alla 

Ser vi några utmaningar till att kunna bli flera? 

- Få folk att vara i föreningslivet och jobba ideellt 
- Hitta fler som kan hjälpa till 
- Det är långt till våra aktiviteter (särskilt om man inte har bil) 
- När det gäller ungdomar så måste vi ha tillräckligt med ledare också 
- Vi behöver fler ledare och medlemmar som vill jobba i föreningen – inte bara delta! 

Mera – SOFT vill till 2030 att orienterarna ska orientera mera 

Hur får vi orienterarna att orientera mera? 

- Sprida ut funktionärsarbetet på flera 
- Inomhusorientering 
- Bergvik-orientering 
- Gör saker till en klubbangelägenhet så alla känner samhörighet och tävlar för varandra 
- Utmana varandra till fler aktiviteter 
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- Träningssammandrag för ungdomar för att lära känna fler och känna samhörighet i hela 
Värmland 

- Grunden till att få flera att medverka i tävlingar är välorganiserade motions- och 
veteranarrangemang samt kvalitet på ungdomsverksamheten 

- Kanske en motionsorientering på en tävlingsfri helg 
- Nybörjarkurs för vuxna, då kanske ungdomarna blir med 
- Utmana varandra 
- Utveckla året runt-aktiviteter så som till exempel Indoor-O, Digital-O 
- Ännu fler nära aktiviteter, typ Hittaut 
- Digitala kontroller, ej kontrollutsättning 
- Enklare och fler arrangemang 
- Digital karta i handen 

Övrigt – Det här behöver vi stöttning med (från VOF, RF-SISU Värmland) … 

- Styrelsehelg 
- IdrottOnline-utbildning särskilt för orienteringsklubbar 
- Stöttning med ett Skol-rekryteringsprojekt 
- Utbildnings-/Inspirationshelg för hela orienteringsvärmland 
- (från SOFT) Använda de fina tv-sändningarna till att göra reklam för alla klubbar runt om i 

Sverige, klubbar som kan möta och ta emot eventuellt intresserade 
- Möjliggöra bättre Skol-orientering (med tydlig koppling till klubbarna efteråt) 
- Hjälpa till med kontakter för samarbete mellan klubbarna 
- Utbildning i arrangemang (för större tävlingar), speciellt för sekretariat, teknisk utrustning. 

Kanske en teknik-grupp som träffas någon eller fler gånger om året? Representant i styrelsen 
för teknik-gruppen. 

- VOF kan köpa in GPS-sändare som klubbarna kan låna vid tävlingarna 
- Utbildning i OCAD-verktyget 
- Utbildning i banläggning 
- Utbildning i MeOS och tillhörande system 
- Stöd för uppbyggnad av hemsida 
- Stöd för hantering av kartutskrifter 
- Nätverk kring tex tävlingsadministration 
- Tävlingar med färre faciliteter 
- Skolprojekt med stöd från VOF, RF-SISU etc.… 
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