
Anteckningar från HOF planeringskonferens 2022 Gruppen 

Ordförande 
 

Presentation av nytt mål från SOFT, kompassriktning 2030 (se presentation och mer info på SOFTs 

hemsida). 

Ersätter den befintliga ”verksamhetsutveckling 2025” 

Kärnvärden: Nyfikenhet, mod och stolthet. 

Delmål till 2024 och slutmål framtagna för 2030. 

Finns på nationell nivå samt även framtaget på distrikts-nivå i samband med HOF-konferens. 

Genomgång av prioriterade mål för 2024. 

Förbundsutveckling HOF 

3 fokusområden 

Mål framtagna i samband med HOF-konferens. 

- Fler orienterare 5700 -> 6600 till 2024 

- Fler medlemmar 2500 -> 3000 till 2024 

- Aktiviteter 22 000 -> 30 000 till 2024 

Aktiviteter för att nå målen 

Orienterare: 

- Arrangera aktiviteter under ett gemensamt paraply ”World orientering day” 17-23 maj 2023. 

- Konsulent på HOF. Hjälpa till och lyfta de mindre klubbarna. Behöver finansieras av HOF och 

klubbarna. Går eventuellt ansöka om bidrag från allmänna arvsfonden. 

- Samarbete mellan klubbar för att få till kvalitativa träningar för juniorer. Träningshelg i 

jan/feb 2023. 

- Samarbete mellan klubbarna för att utbyta idéer gällande nybörjar-kurser mm. 

Förslag på att HOF lägger upp en idé-bank på hemsidan där klubbarna kan dela med sig av 

hur de gör och vad som funkar. 

Medlemmar: 

- Behålla medlemmar när de kommer upp i junioråldern. Fråga juniorerna vad de vill. 

- Fånga ungdomarna som har ”tappat” en hel åldersklass i samband med pandemin. Skapa 

mentorskap för yngre av de äldre ungdomarna. 

Aktiviteter: 

- Ökad bekvämlighet på tävlingar och gör de mer lättillgängliga. Motivera samarbete mellan 

klubbarna för att förenkla arrangemangen. 

Hur ska vi få fler att springa DM-tävlingarna? Ska vi fortsätta med DM-lyftet i dess nuvarande form? 

Skapa en mer synlig resultaträkning som är möjlig att följa efter varje enskild tävling för att få mer 

fokus på att locka fler medlemmar till tävlingarna. 

  



Finns förslag från SOFT att slå ihop de nuvarande 23 distrikten till enbart 5st i stället. Ingen mer 

information i dagsläget utan mer kommer senare. 

Tips på att söka bidrag via naturvårdsverket (LONA) för aktiviteter så som hitta ut. 

 

 


