
Utvärdering 2022

Succéer 
(klubbverksamhet) 

(bra saker)

Besvikelser 
(klubbverksamhet) 

(mindre bra saker)

Hjälp 
(klubbverksamhet)

(vi vill men vet inte hur)

• Klubbarnas egna verksamhet

• VOF gemensam verksamhet

VOF 

gemensam 

verksamhet



OK Hedströmmen

• Våra arrangemang – Färna herrgårdssprint med 

inlagd labyrint.  Vi har en mycket liten 

arrangörsstab. Samarbete med klubb utanför OL-

kretsen (SSK skötte markan).

• 2 veteranskubb som funkat bra.

• Behållit några få ungdomar (ny familj som anslöt 

2021 på WMR + veckans bana)

• Återstartsbidrag - labyrintstaket

Succéer
(bra saker)

• Veckans bana blev haltande. Tidsbrist.

• Förhoppningen att  dra igång en större 

ungdomsgrupp blev också bara en 

förhoppning – tidsbrist även här.

Besvikelser
(mindre bra saker)

• Ge oss ungdomar och yngre 

medlemmar!

• Hur marknadsföra våra aktiviteter 

som veckans bana?

Hjälp
(vi vill men vet inte hur)

VOF gemensam 

verksamhet

• Bra med ”riktiga” konferenslokaler på 

planeringsmötet



Hallstahammars OK

• Veterantävlingarna har varit kanon!

• Våran deltävling av VPT:n gick bra trots 

lite tråkigt väder.

• Att vi äntligen kunnat genomföra den 

vuxenorienteringskurs som planerat .

• Naturpasset!

• Träningsverksamheten, alla ansvarar för 

att lägga banor alt, andra övningar i ett 

rullande schema!

• Fungerande klubbstuga, angående 

skötsel och städning!

• Lyckad klubbkväll.

• Att klubben inte har genomfört alla egna 

arrangemang, såsom Natt tävlingar , HOK 

serien.

• Klubben har dåligt med deltagare i DM-

tävlingarna.

• Naturpasset lägre deltagarantal än vanligt.

Succéer
(bra saker)

Besvikelser
(mindre bra saker)



Hallstahammars OK

• Få ungdomarna att intressera sig 

för att tävla.

• Locka fler ungdomar och vuxna 

till våran verksamhet.

• Få de som kommer att stanna, 

kvar gäller även de som gick 

vuxenkursen.

• Klubben har för tillfället ingen 

godkänd banläggare förutom 

Åke M.

• Vi behöver se över nytt alternativ 

till  ny Hemsida. 

• Utveckla att utnyttja veteranernas 

tävlingsarrangemang. T,ex ha 

träningstävlingar för närliggande 

klubbar medans enheterna är kvar 

ute?

Hjälp
(vi vill men vet inte hur)

VOF gemensamma 

verksamheter



Vandrarringen

Vandrarringens Jubileumsrace

• Tävlingen blev rent arrangemangsmässigt 

mycket lyckad. Dock var deltagarantalet 

väldigt lågt jämför med tidigare år. 133 

varav 43 direktanmälda.

• En positiv sak var att vi genom att skippa 

dusch och resultatredovisning på plats 

kunde minska antalet funktionärer från ca 

35 till 25.

Succéer
(bra saker)

Veterantävlingar

• Tävlingarna fungerade bra.

• Vid Brudmossen den 5/5 kom 130 

deltagare.

• I Kungsåra den 22/9 kom 146 deltagare.

• Detta deltagarantal är också det lägre än 

tidigare år men här är minskningen inte 

alls lika stor som på den nationella 

tävlingen.

Succéer
(bra saker)Besvikelser

(mindre bra saker)



Vandrarringen

• Vandrarringen saknar egen karta att 

arrangera tävlingar på. Hittills har vi 

samarbetat med OK Hedströmmen, och 

kanske kommer vi att kunna fortsätta 

med detta trots avståndet. OK 

Hedströmmen valde i år att inte delta i 

arrangerandet utan endast att låna ut 

kartan till Vandrarringen vilket gjorde att 

avståndet blev än mer kännbart. 

• Det finns trots allt en risk att vi t.ex inte 

kommer att kunna arrangera DM-

tävlingar framöver. Finns det i så fall 

möjlighet till samarrangemang med 

andra klubbar?

Hjälp
(vi vill men vet inte hur)

VOF gemensamma 

verksamheter



Fagersta OK

• Samtävling med Norberg (hösttävlingen), 

snittbetyg lördag 4.48 och söndag 4.57.

• Naturpasset , cykel och fot. Förhandsläpp med 

fika vid Kolarbysjön, se nedan.

• Bruksledens dag vid Landsberget.

• Orientering med alla klasser på Maria skolan.

• Orientering för SFI tillsammans med OK 

Hedströmmen.

• Det ser ut att ordna sig med ny klubbstuga.

• PEP dagen på Fagerliden.

Succéer
(bra saker)

• Inga nya ungdomar/barn på träningar, trots 

skolorientering och ungdomar på Bruksledens dag.

• Det har dragit ut på tiden med klubblokal, blir inte i år.

• BLTM ställdes in p.g.a tveksamheter om Corona och 

sent beslut om genomförande.

• MTBO DM var tvunget att ställas in p.g.a regelsystem 

med samordningsmöte etc. från Länsstyrelsen.

• Väldigt få medlemmar i klubben och därmed svårt att 

få personer som engagerar sig som funktionärer etc.

Besvikelser
(mindre bra saker)

• Hur har ni andra lyckats få nya medlemmar?

• Har ni lyckats engagera ungdomar?

• Svårt att få familjer, inklusive ungdomar att börja 

orientera.

Hjälp
(vi vill men vet inte hur)

• Vi har under flera år försökt få ungdomar 

intresserade, bland annat arrangerat  friluftsdagar 

tillsammans med Fagerstas skolor. Trots uttalat 

intresse inga som börjar orientera.

• Eftersom det är svårt med ungdomar och unga 

vuxna, kan man försöka engagera fler nya 

(nybörjare)  pensionärer?

• Kontakta Scouterna för samarbete med 

ungdomar.

Övrigt
(idéer)



Sala OK

• Nöjda att vi vågade ta oss an utmaningen med 

Svenska Cupen MtbO

• Silverjaktens fria starttider

• VPT med dess vägvalsanalyser

• Annorlunda utformning på Ultralång DM

• Roliga stafett- träningar under hösten

• Spökjakt på höstlovet – en riktig succé

• Hitta ut  - bättre än 2019 

Succéer
(bra saker)

• Deltagare följer inte arrangörens anvisningar

• Betalar inte P-avgift

• Få anmälda på Ultralång DM

Besvikelser
(mindre bra saker)

• Labyrintorientering

• Kan vi lätta upp DM-programmet – sprint ett år 

och lång det andra året……….. 

Hjälp
(vi vill men vet inte hur)

VOF gemensam 

verksamhet

Bra tävlingar i distriktet. 

Synd att inte fler testade det nya upplägget 

på DM stafett även om vi hade förordat att 

behålla stafetten.

Kassörsutbildningen??



Surahammars SOK

• Stafett-DM

• Fått i gång nybörjarverksamhet igen 

efter pandemin

• Fått tillbaka några av ungdomarna 

som slutade under pandemin

Succéer
(bra saker)

• Deltagarantal under stafett- och 

natt-DM

Besvikelser
(mindre bra saker)

• Kompabilitet mellan hårdvara 

och mjukvara sträcktidsskrivare. 

Översyn eller instruktion från 

VOF vore bra. 

Hjälp
(vi vill men vet inte hur)

VOF gemensam 

verksamhet



Västerås SOK

• Arosträffen gick bra och var 

uppskattat men med för få deltagare 

(runt 300 startande). Vi skulle 

behöva göra mer för att få fler 

startande på arrangemangen, tänka 

lite nytt.

• Skolorientering har blivit en succe, 

dvs att erbjuda arrangemang för 

skolor, har dragit in mycket pengar 

till klubben, dock kanske inte så 

många nya medlemmar.

• Veteran träffarna med arrangemang.

• Allmänt svårt att hitta ansvariga för 

arrangemang

Succéer
(bra saker)

Besvikelser
(mindre bra saker)



Västerås SOK (ungdom)

• Generellt ett bra år där 

verksamheten har gått tillbaka till 

normalt efter pandemin. Stort 

intresse bland nya ungdomar att 

börja orientera. 

• Nybörjarkurs genomförd men likt 

tidigare år betydligt lättare att 

behålla ungdomar som har någon 

koppling till orientering sedan 

tidigare (föräldrar, mor-

/farföräldrar).

• Svårt att engagera tillräckligt 

med ledare.

Succéer
(bra saker)

Besvikelser
(mindre bra saker)



Västerås SOK (ungdom)

• Träningsdagarna med distriktet under 

vintern för 9-12 var bra men deltagandet 

var blandat.

• VOT träningarna är viktiga och bra.

• VPT genomfördes och är en viktig och bra 

serie. Pokaler har inte delats ut, vilket 

bland ungdomarna är en besvikelse. 

Status? Viktigare än vad vi vuxna kanske 

tror.

• USM, USM läger och tävlingar i relevant 

terräng genomfördes på ett bra sätt. 

Upplägget kändes bra och fungerade.

VOF gemensam 

verksamhet

• Bra med förnyelse och årets DM stafett var 

ett roligt arrangemang. Dock misslyckades 

VSOK bland ungdomarna att skapa 

samma intresse/deltagande som vi 

tidigare gjort i stafettungdomsklasserna. 

Bör utvärderas om ungdomsklasserna bör 

genomföras som någon typ av lagtävling. 

När det gäller alla DM tävlingar bör DM 

medaljerna delas ut på tävlingen.

• Daladubbeln var bra för 

sammanhållningen i distriktet med flera 

lag med löpare från blandade klubbar i 

distriktet. Inför nästa år kanske vi skall 

överväga en gemensam resa där distriktet 

bor och/eller åker tillsammans.

VOF gemensam 

verksamhet



Arboga OK

• Julserien 5,12,19,26 / 12 (2021)

• VPT 10/5

• Veteran 2/6

• Garnisonsmästerskap 2/6

• DM Medel lång, 3-4/9

• Försvarets Idrottsklubb 6/9

• Liverapportering av resultat på tävlingen 

fungerade bra. Ingen resultattavla (TZ)

• DM: Bra markägarkontakter till arenan 

och tävlingsområdet. Hjälpsamma och 

ställde upp på alla möjliga sätt.

• Engagerade funktionärer.

• Försvarsmakten är mycket nöjda med 

samarbetet. Veckans banor samt 

arrangera tävlingar. (MM)

• Lite tråkigt att lägga ner mycket tid på ett 

DM med rätt få deltagare. (RN).

• Vi lyckades tappa meridianer för några 

klasser på DM (RN)

• Hur ser tävlingsstatistiken ut för distriktet? 

Känslan när man springer nationella 

tävlingar är att deltagarantalet har backat 

rejält. (RN)

• Låg aktivitet inom vår klubbverksamhet 

med få personer som tävlar och en 

ungdomsverksamhet som gått i stå. Svårt 

att få ledare till den verksamheten (RN)

Succéer
(bra saker)

Besvikelser
(mindre bra saker)



Arboga OK

• DM lång: Bakgrundskartor (3st) som 

behövde göras om några dagar innan 

tävlingen pga att reklambilder mm 

inte längre syntes på rätt sätt. Bugg i 

OCAD2018? Då blev en karta utan 

meridianer i processen att exportera 

kartutsnittet.

• Känns småsnålt att inte alla betalar 

parkeringsavgiften. Det är fler bilar 

på parkeringen än antal kronor som 

kommer in via swish. (MM)

Succéer
(bra saker)

Besvikelser
(mindre bra saker)



Arboga OK

• Det blir en tuff vinter med egen 

klubbstuga och elpriserna som är 

höga. (MM)

Hjälp
(vi vill men vet inte hur)

VOF gemensamma 

verksamheter

• Fråga: Har VOF SI-pinnar till 

utlåning? Vilken version? Fakiren 

behöver SI 9 eller högre. (MM)



Norbergs OK

• Stort intresse för Naturpasset

• Bra tävlingar tillsammans med FOK

• Skolan – bra samarbete

• Stor uppslutning på medlemsdag i klubben

• Gott samarbete med SISU

• Lika många kvinnor som män i styrelsen

• Flera ”nybörjare” som blivit aktiva

• Solpaneler på gång till klubbstugan

Succéer
(bra saker)

• Lågt intresse för E-sommar

• Svårt att ”fånga” ungdomar efter lyckade 

skol aktiviteter.

Besvikelser
(mindre bra saker)

Hjälp
(vi vill men vet inte hur)

VOF gemensam 

verksamhet


