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Strategi 2025 (RF) 

Bygger på idrottens värdegrund och utvecklingsresorna som vi nu vidareutvecklar och formar så det 

passar svensk och småländsk orientering på ett bättre sätt. Vår vidareutveckling börjar implementeras 

2023 med mål till 2030 “Kompassriktning 2030”, framtagen av Svenska Orienteringsförbundets 

styrelse i samverkan med distrikten. 

 

Kompassriktning 2030 

Kompassriktning 2030 ska vara ett stöddokument för svensk och småländsk orientering. Vi visar 

nyfikenhet för nya utmaningar, känner stolthet för allt bra vi gör och har mod att utvecklas. Då 

kommer vi lyfta svensk och småländsk orientering till nya höjder och vara en idrott för alla hela livet. 

Vi ska stödja, utveckla och samordna orienteringsverksamheten inom distriktet. Vi är till för våra 

medlemsföreningar och dess medlemmar och vi vill bidra till ökade förutsättningar för dessa att 

utveckla sin verksamhet. 

Vi vill att engagemang och kvalité ska känneteckna arbetet inom småländsk orientering. 

Orienteringen ska nå ut till alla och ska synliggöras genom en framgångsrik elit och en bred 

verksamhet. 

 

Kompassriktning 2030 har en VISION  

“Orientering för alla hela livet” 

All verksamhet ska genomsyras av rörelsens värdegrund, det innebär att vi arbetar aktivt med: 

• Glädje och gemenskap 

• Allas rätt att vara med 

• Rent spel  

• Demokrati och delaktighet  

 

Våra kärnvärden är ledord som förklarar vilka tillstånd vi önskar att svensk och  

småländsk orientering ska befinna sig i. Dessa kärnvärden ska leda oss framåt i vår 

utvecklingsresa. Kärnvärden ska genomsyra vår verksamhet och vara med oss i allt vi gör. Tillstånden 

önskar vi både mellan individer och till vår omvärld samt i relation till all vår verksamhet. 

 

     NYFIKENHET        MOD  STOLTHET 

 

 

 

 

Dessa ledord utgår från idrottens värdegrund. Om vi befinner oss i dessa tillstånd så leder 

det till glädje och gemenskap och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel inom svensk och 

småländsk orientering. 
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ÖVERGRIPANDE MÅL MOT 2030 
 

Flera och mera 

 
Svensk och Småländsk orientering har som målsättning att bli flera och mera.  

Med flera och mera menar vi att bli fler orienterare och att varje individ aktiverar sig mera.  

Med flera och mera menar vi också att det arrangeras och anordnas mer orientering i alla olika former 

som fler träningar, tävlingar, motionsaktiviteter och utbildningar. 

Vi ska arbeta för att utbudet av nationella, distrikts- och närtävlingar ökar i antal samt underlätta för 

föreningar att arrangera tävlingar. Ge fler individer möjligheter till att utöva vår idrott.  

 

Landets bästa distriktslag 

 
Småländsk orientering har som målsättning att ha landets bästa distriktslag över tid i alla grenar.  

Med landets bästa distriktslag menar vi att vi ska jobba tillsammans med fokus på utveckling och att 

ge våra individer bästa möjliga förutsättningar för utveckling så att vi är landets bästa distriktslag 

under kommande år. 

Vi ska få fler ungdomar som fortsätter med aktivt tävlande även efter ungdomsåren. Vi ska stimulera 

föreningar till ökad elitsatsning i avsikt att behålla elitjuniorer och i övrigt utveckla elitverksamheten 

inom distriktet.  
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STYRELSEN 

Då de två senaste årens förutsättningar begränsat oss att aktivt arbeta med verksamheten, hoppas vi nu 

på en förändring. 

 

Idrottsliga verksamhetsområden 
 

INDIVIDUTVECKLING  

• Vår målgrupp är 17 – 25 år  

• Göra utvecklingsplan i två av våra fyra grenar, (OL och MTBO). Att vi i Småland arbetar efter de 

utvecklingsplaner som finns nationellt för våra grenar, bygger på individperspektivet. 

 

LEDARUTVECKLING  

• Orienteringens utbildningsportal (IUP)  

• Genomföra gemensam utbildningsdag. 

• Att genomföra zonmöten i distriktet med bla. fortsatt implementering av Kompassriktning 2030, 

nyttjade av folkbildsmedel för att öka antal utbildningstimmar, LOK-stöd stöds av RF SISU 

Småland 

Att förse föreningarna med utbildningstillfällen och utbildningsmaterial om 

Allemansrätten och orienteringens värdegrund utifrån naturens betydelse “vår arena”. Informera 

om (evenemangsbolaget) Svensk Orientering AB, Inkluderande idrott för alla Ge information och 

goda exempel på integrationsinsatser vid konferenser, mm. Sprida information om ”WOD” 

(World orienteering day), Mouse-OL, Indoor-OL. * 
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EVENEMANGSUTVECKLING 

 

• Att vi under 2023 följer upp hur det ser ut inom områdena Mark och Jämställdhet i föreningarna.  

• Fortsatt representation i våra tre läns djurvårdsdelegationer. 

 

  Möjliggörande verksamhetsområden 
  

  KOMMUNIKATION    

• Fortsätta utvecklar vår nya hemsida. 

• Vidareutvecklar och arbetar för att ytterligare synliggöra vår idrott. 

• Konferenser: Novemberkonferens med mål att utvärdera, utvärdera årets verksamhet med syfte 

vad skall vi göra 2024.  

• Förbundsutvecklingsdag för Småland OF Styrelse och kommittéer tillsammans med RF/SISU 

Småland. 

 

• DIGITALISERING   

• IT-strategi 
 

 HÅLLBARHET 

Ekonomisk  

• Fortsätta samarbete med externa partners och hitta fler partners. 

 

Social 

• Fördelning 40% kvinnor & män 

• Utbildningar är tillgängliga och inkluderande  

 

 Miljömässig                    

• Drivs enligt hållbarhetspolicy Skapa en hållbarhetspolicy för Småland. 

• Att hålla oss informerade om aktuell miljöutveckling som hör till vår idrott.   

 

Kansli 

Ett bemannat kansli med en heltidsanställd för administrativt stöd till styrelsen, kommittéerna 

och Smålands OFs alla föreningar. 

Nyrekrytering kommer ske under 2023.  
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Orienteringslöpning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisionsorientering 
 

 

 

Mountainbikeorientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skidorientering 
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Vi vill bidra till en god folkhälsa genom att stimulera föreningarna till att arrangera 

motionsaktiviteter inom orientering. 

Vi vill öka intresset för orientering genom att medverka till att fler får upptäcka glädjen i 

orienteringsmomentet för rekreation, rehabilitering eller enbart för nöjes skull. 

 

Vi arbetar aktivt för att genomföra följande: 

• Sprida information om Motionsportfölj: Para-, Hittaut- och Hittahemorientering, 

naturpasset och friluftsliv i närområdet Naturpass/motionsorientering 

• Informera om PreO för att skapa ett intresse för att arrangera PreO-tävlingar i 

distriktet. 

o Delta i årets PreO-konferenser 

o Arrangera PreO-DM för Småland 

o Kursutbud i samband med kursdagen februari 2023 

 

• Informera om digital orientering för att skapa ett intresse att arrangera event i distriktet 

med stöd av Turf (www.turfgame.com). 

o Stödja föreningarna vid anordnade av event med digital orientering 

o Kursutbud i samband med kursdagen februari 2023. 

 

• Fortsätta projektet ”Framtidens kartprojekt”.  

o En kartbank för föreningar och skolverksamhet.   

o Digitalt registreringsverktyg 

o Genomföra ett pilotprojekt i lämpligt område 

  

• Inom eget ansvarsområde, besöka respektive zoners träffar för att informera om 

kommitténs verksamhet. 

 
 

 

I verksamhetsplan för 2023 lyfts följande uppgifter som prioriterade 

 

• Fortsatt framtagning av MTBO kartor och arrangemang från nivå närtävlingar och upp 

till värdetävlingar.  

• Specificera lämpliga tävlingskontrollanter, kartkontrollanter och bankontrollanter 

MTBO i Småland. 

• Uppföljning och erfarenhetsåterföring från våra MTBO arrangemang  

• Etablera Träningsläger Småland som en årlig återkommande aktivitet.  

• Verka för att minst två DM distanser i MTBO genomförs.  

• Verka för att Smålandscupen MTBO genomförs och med minst fem deltävlingar 

• Utbildningstillfälle feb 2023 

• Arbeta med Zonföreningarna i syfte att skapa lokal samverkan för kartframställning, 

arrangemang och ungdomsträningar inom MTBO 

• Utbilda och implantera AIR-SI som stämpelsystem vid våra MTBO arrangemang  
 

 

BREDD/MOTIONSKOMMITTÉN 

MOUNTAINBIKEKOMMITTÉN 

http://www.turfgame.com/
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Tävlingskommitténs stora uppgift är att verka för att distriktets arrangemang håller hög klass 

och har en jämn och bra kvalité.  

För att uppnå detta skall föreningarna erbjudas utbildning, information, rådgivning och 

support via SmOF och utsedda kontrollanter. 

 

Tävling, allmänt  

▪ Planera kommande års tävlingsprogram inom Småland samt samordning med 

angränsande distrikt med målsättning att bibehålla antal arrangemang. 

▪ Långtidsplanering av större tävlingar inom Småland tom år 2028.  

▪ Fortsätta verka för att få våra arrangemang kan arrangeras enklare med nya lösningar.  

▪ Verka för att tävlingsverksamheten blir så miljöanpassad som möjligt.  

▪ Utse jury till DM-tävlingarna, GM och SSM.   

▪ Sträva efter ett varierat utbud av tävlingar.  

▪ Följa upp, rapportera och redovisa tävlingsverksamheten i Småland till OF och 

klubbar. 

Rättvisa och likvärdiga tävlingar  

▪ Arbeta aktivt tillsammans med distriktets föreningar för att uppnå likvärdiga tävlingar.   

 

Utbildning, konferens  

▪ Delta i tävlingstekniska utbildningar och konferenser på olika nivåer.  

▪ Genomföra utbildningar inom tävlingstekniska områden 

▪ Digitalt stöd till arrangemang 

 

Ban- o Tävlingskontroll  

▪ Ansvara för att ban- och tävlingsteknisk kontroll sker på alla sanktionerade tävlingar i 

Småland 2023.  

▪ Utvärdera årets tävlingar tillsammans med tävlingskontrollanterna. 

 

Större arrangemang  

▪ Ansvara för att teknisk kontroll av banor och tävling.   

▪ Stödja utvecklingen av Smålandskavlen för att kunna vara med i den nationella 

satsningen gällande stafetter 

▪ Stötta arbetet kring O-Ringen Smålandskusten 2024, O-Ringen Jönköping 2025 och 

10mila 2026 i Tranås 

 

Kartor  

▪ Ansvara för kartkontroll, registrering och godkännande av tävlingskartor.  

▪ Stötta föreningarna så att kartor tas fram för alla våra discipliner. Värna om kart-

framställning i Småland, vara behjälplig med hjälp och information vid 

kartframställning.  

 

Mark  

▪ Bevaka kart- och markintressen gentemot markägare, jaktintressen m fl 

intressegrupper  

▪ Upprätthålla goda kontakter med myndigheter inom kart- och markfrågor.  

▪ Vara en resurs vid ev uppkomna konflikter mellan förening/förbund och 

intresseorganisationer.  

  

TÄVLINGSKOMMITTÉN 
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Ungdom/Juniorkommittén skall vara ett stöd för föreningarna i deras arbete med att 

behålla och utveckla klubbens ungdomar och juniorer. 

I enlighet med särskilt upprättad aktivitetsplan avser vi att under 2023 genomföra 

följande aktiviteter. 

 

Utbildning av Unga 

• Ledarutbildning för unga ledare som är med på Västerviksläger, Regionläger samt 

USM-läger. 

• Ett stärkt ledarskap information kring Ungoteket, ungdomar som vill bli ledare. 

 

Ungdom 

 

● Planera för smålandsungdomarnas deltagande i regionala och svenska 

mästerskap för ungdom (SSM, GM och USM) 

● Genomföra sommarläger, med deltagare från 11-16 år. 

● Delta i Regionsläger för 14 åringar. 

● Arrangera USM-läger för 15-16 åringar som förberedelse inför USM. 

● Arrangera läger och träningsdag(ar). 

● Arrangera bussresa till Daladubbeln. 

● Tillsammans med utsedda arrangörer verka för genomförande av Pölder 

ungdomscup. 

● Genomföra tränar/ledarträff i samband med distriktets Novemberkonferens. 

● Verka för samarbete mellan klubbar och vid resor, läger mm. 

Junior 

 

● Stimulera elitjuniorverksamheten inom distriktet. 

● Arrangera läger för distriktets juniorer och yngre seniorer. 

● Verka för att underlätta för juniorer att delta vid GM. 

● Delta i Baltic Junior Cup.  
 

UNGDOM/JUNIORKOMMITTÉN 
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BUDGET  2023
Budget 2023 Utfall 2022 Budget 2022 Utfall 2021 Utfall 2020

Intäkter Förslag tkr Förslag tkr tkr

Medlemsintäkter 168 189 189 191 191

Arrangemangsbidrag 20 18 10 44 9

Anmälningsbidrag 80 84 85 130 51

Ungdomstillägg 270 268 265 284 313

Summa SOFT-anslag 370 370 360 457 374

Verksamhetsbidrag 252 323 320 323 323

Vhtbidrag Krono 160 95 95

Projektpengar 30 1

Summa RF/Sisu-anslag 282 483 415 418 323
Sponsring Pölder Sport 20 20 20 17 8 2

Små Skogskarlar/flickor 25 30 3

Summa intäkter 865 1 092 984 1 083 895

Kostnader
Styrelsen -40 -49 -50 -17 -32

Pölder Cup -15 -13 -21 -21 -19 2

Konferenser, träffar -20 -9 -30 1 -4

Utbildningsdag -5 -5 -2

Summa Styrelsen -80 -71 -106 -36 -57

Kansli -55 -55 -55 -53 -53

DM, plaketter -20 -19 -20 -19 -10

Personalkostnader -590 -568 -585 -640 -552

Summa Kansli -665 -642 -660 -713 -615
Bredd/Motion -2 -2 -10 -2 -2

Utbildning, konferens ext -7 0 -13 -5

Information 0 0 -5

PREO-kurs 0 0 -5

S:a Motion/Friskvård -9 -2 -33 -2 -7

Tävling -2 0 -7 0 -1

Utbildning, konferens ext -7 -7 -13 -3 0

Ban- o tävlingskontroll -3 -4 -5 -1 -2

Värdetävl extra kontroll -1 0 -5 -2 -1

Summa Tävling -13 -11 -30 -6 -4

Ungdom/Junior -2 0 -10 0 0

Juniorer -110 -100 -60 0 0 2, 3

Tävlingar, ungdom -95 -100 -100 -62 -1

Läger, ungdom -85 -82 -80 -72 -24

Dala dubbeln -40 -29 -30 -29 0

Kläder (tävlande) -30 0 0 0 -3

Summa Ungdom/junior -362 -311 -280 -163 -29

MtbO -2 0 -10 0

Projekt "Touch-free" -30 0 0 1

Träffar -10 0 -10

Summa MtbO -42 0 -20 0 0

Summa kostnader -1 171 -1 037 -1 129 -920 -711

Resultat -306 55 -145 163 184
Fondförändring

Fond Värdetävlingar 5

Fond Covid 180 145 -180

Fond övriga 121

Summa fondförändring 306 0 145 0 -180

Slutligt resultat 0 55 0 163 4

Not 1 Projekt "Touch-Free"

Not 2,3 Pölder cup o Juniorerstöd


