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Inbjudan UOF Ting  

lördagen den 18 november 
Lördagen den 18 november bjuder Upplands Orienteringsförbund in till Ting för att träffas 

och reflektera över den gångna säsongen samt blicka framåt mot 2018. Tinget är förlagt till 

Tre Rosor Pensionat & Konferens i Rosersberg och vi hoppas på stort intresse från distriktets 

föreningar.  

 

Vi hoppas att alla föreningar inom distriktet kan närvara vid Tinget och att varje förening kan 

skicka flera representanter för att delta vid flera olika verksamheters grupparbeten. Detta för 

att skapa och ta fram verksamhetsplaner som är väl förankrade inom distriktet. Det är nu det 

stora arbetet med UOFs framtida verksamhet planeras och chansen att påverka är som störst 

vid denna dag. Förbered er gärna genom att innan tinget diskutera de olika frågeställningarna 

med era föreningar och ta med tankar och idéer till tinget. 

 

Program: 

9:00 Välkomna och inledning  Sture Larsson 

9:15 Valberedningen Jan-Olov Malm  

9:25 SOFT – på gång just nu Thomas Stenström 

 Flera och mera med O-ringen fokus Thomas Stenström 

 

12:00 Lunch 

 

13:00 Gruppvis utvärdering och planering Alla 

(grupper kan komma att slås samman beroende på antal anmälda) 

• Ordförande  

• Teknik. 

• Ungdom 

• Pre-O 

• MTBO & Skid-o 

15:30 Redovisning 

16:30 Uppsummering och avslutning 

 

Anmälan: Anmälan görs senast 12 november via Eventor. 

Kostnad: Förbundet tar inte ut någon kostnad för Tinget och bjuder på fika och lunch.  

 Resekostnader finansieras av föreningarna. 

Övrigt: All information, handlingar samt vägbeskrivning finns på förbundets hemsida: 

 www.orientering.se/uppland 

 

Varmt Välkomna önskar UOF-styrelse 

http://www.orientering.se/uppland
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Grupparbeten 

Ordförande  

Gruppen kommer att diskutera kring följande frågeställningar: 

▪ Hur kommer O-ringen 2020 att påverka orienteringsuppland? 

före, under och efter 2020  

▪ Diskussion avseende Verksamhetsplan A, mål och vision  

▪ Övriga tankar från deltagare. Skicka gärna in så vi kan förbereda 

Teknik 

Vi diskuterar: 

• Utvärdering 2017 

• Tävlingsplanering 2019 och framåt 

• Tankar om framtida tävlingsarrangemang 

• Diskussion om vad som bör stå i Verksamhetsplan A och B gällande tävlingar 

• Övriga tankar från deltagare. Skicka gärna in så vi kan förebereda 

Ungdom 

Under tinget kommer vi att genomföra följande aktiviteter: 

• Summering av 2017 

• Bemanning 2018 i ungdomskommittén  

• Planering för 2018, aktiviteter och ansvariga klubbar. Skall vi ändra något, lägga till 

eller ta bort. 

Pre-O 

Under tinget kommer vi att genomföra följande aktiviteter: 

▪ Summering av tävlingarna 2017  

▪ Genomgång och planera kommande DM i PreO 2018-  

▪ Planera träningsserie 2018 

▪ Rekrytering av nya utövare.  

▪ Gemensamma arrangemang PreO och Orientering.  

▪ Diskussion om kart revidering för PreO. 

 

MTBO/Skid-O 

• Summering av 2017 

• Tävlingar i distriktet 2018 

• Samarbete med granndistrikten angående DM 

• Utbildning vad som gäller tävlingar och kartnorm för MTBO/Skid-o 
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Vägvisning 

 

 


