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Extra ordinär verksamhetsplan 
 

Med anledning av pandemin och rådande omständigheter har vi tagit fram en extra ordinär 

verksamhetsplan utifrån myndigheternas ledord Håll i, Håll ut kompletterat med Håll kvar våra 

medlemmar. 

För att uppnå detta behöver vi strikt följa myndigheternas restriktioner och uppmaningar samt att 

Hallands Orienteringsförbund arbetar utifrån följande punkter 

• Löpande informerar om myndigheternas restriktioner och råd. 

• Uppmana/stötta föreningarna till att skapa alternativa aktiviteter som kan genomföras enskilt 

över längre tid, som t ex veckan OL-bana. 

• Erbjuda teoretisk utbildning via digitala medier  

• Löpande info om aktuell verksamhet, kontaktuppgifter, tekniktips och annat kul. Distribueras via 

vår hemsida, Facebook och andra digitala kanaler. 

• Uppmana våra föreningar att komma med tips på aktiviteter som kan genomföras via sociala 

medier som tävlingar, kluringar, bok- och filmtips eller digitala träffar. 

• Sprida föreningarnas tips på aktiviteter, konditions- och styrketräningar som kan genomföras 

inom familjen eller i mindre närstående kompisgrupper. 

 

Vår förhoppning är sedan att vi utifrån rådande läge stegvis kan återgå till vår ordinarie 

verksamhetsplan. 
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Mål – det här ska vi uppnå (2025) 
 

Halländsk representation i svensk landslagsverksamhet. 

Flera och mera – minst en procent av Hallands befolkning är medlemmar i en orienteringsförening. 

 

Verksamhetsidé – därför finns vi 
 

Svensk och halländsk orientering erbjuder världens bästa idrott för alla som vill använda naturen som sin 

arena för att tävla, motionera och uppleva glädje och gemenskap. Orientering ska vara en utmaning för 

alla. Utövarna ska må bra och utvecklas både som människor och idrottare.  

 

Värdegrund – det här står vi för 
 

Halländsk orientering arbetar aktivt med att förverkliga intentionerna i Idrotten vill, idrottsrörelsens 

gemensamma idéprogram. Vi gör det utifrån våra egna förutsättningar och i en offensiv anda. Med 

Idrotten vill som utgångspunkt ska vi erbjuda en idrott där alla kan vara med utifrån sina egna 

förutsättningar och villkor. Halländsk orientering står för lika behandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.  

Det innebär att vi arbetar aktivt med:  

• Trivsel, glädje och gemenskap  

• Lika behandling och jämställdhet  

• Allas rätt att vara med  

• Rent spel och antidopning  

• Miljömedvetenhet och hållbarhet  

• Demokrati, delaktighet och mångfald  

 

För att kunna leva upp till ovanstående delar i värdegrunden krävs att varje medlem utifrån sina egna 

förutsättningar agerar utifrån följande:  

• jag visar respekt för alla människor  

• jag tar hänsyn till och visar respekt för naturen jag är gäst i och de djur och växter som lever där  

• jag har ett eget ansvar för kunskaperna om orienteringsidrotten och dess regler  

• jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra gemensamma regler  

• jag deltar i träning, tävling och andra aktiviteter utifrån mina egna förutsättningar och kräver inte 

mer av andra än vad de kan kräva av mig  

• jag bekräftar och berömmer andra  

• jag tar ansvar för att jag och mina orienteringskamrater finns i en trygg miljö och jag reagerar om 

någon far illa  

• jag är en god förebild för orienteringsidrotten  
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Strategi - tillsammans är vi starka 
 

Orienteringsföreningarna är kärnan i halländsk orientering. Det är i föreningarna som verksamheten 

planeras, genomförs och utvecklas. Orienteringsföreningens roll är att utifrån föreningens egna 

förutsättningar, ambitioner och förmåga utveckla orienteringsidrotten lokalt så att intentionerna kring 

verksamhetsinriktningen och övrig verksamhet uppfylls.  

Hallands Orienteringsförbunds huvudsakliga uppgift är att på olika sätt stödja, inspirera och engagera 

föreningarna i deras utvecklingsarbete.  

Hallands Orienteringsförbunds roll är att företräda halländsk orientering gentemot myndigheter, Svenskt 

Friluftsliv och andra organisationer, samt ge bästa möjliga stöd till föreningar och ledare så att de kan 

arbeta med och uppfylla intentionerna kring utvecklingsresorna och övrig verksamhet.  

Det är viktigt att stärka alla delar i verksamheten och i organisationen, Hallands Orienteringsförbund, 

föreningarna och medlemmarna, för att halländsk orientering gemensamt ska nå målen.  

•  Vi får en starkare organisation genom att fler blir delaktiga i utvecklingen av halländsk 

orientering  

• Halländsk orientering har en beredskap att möta framtiden genom att ständigt analysera och 

reflektera över nuläge och trender såväl inom rörelsen som i omvärlden  

• Halländsk orientering ska samverka med RF-SISU Halland när vi arbetar med utbildning och 

utveckling  

• Dokumentet Idrotten vill är vägledande för all orienteringsverksamhet  

• Söka samverkan och partnerskap med organisationer i och utanför idrotten 

 

Planen - så ska vi nå våra mål! 
 

Arbeta för att halländsk orientering ska bidra till SOFT:s uppsatta mål, att svensk orientering ska uppnå 

sitt övergripande mål att vara världens bästa landslag över tid och att bli flera har vi definierat de 

grundförutsättningar som måste fungera och utvecklas samt sju utvecklingsresor.  

Utvecklingsresorna består av de fem resor som är gemensamma för RF och alla idrotter samt två som är 

unika för svensk orientering. Grundförutsättningarna är just basen i vår verksamhet och som måste vara 

på plats för att vi ens ska kunna genomföra utvecklingsresorna.  

 

Grundförutsättningar 
 

Halländsk Orientering omfattar fyra grenar:  

• Orienteringslöpning  

• Skidorientering (ingen verksamhet pga den dåliga snötillgången) 

• Mountainbikeorientering  

• Precisionsorientering  
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Grundförutsättningar och prioriterade områden för att vi ska kunna orientera är att vi har:  

föreningar och en stark organisation  

 
Hallands Orienteringsförbunds roll är att genom olika aktiviteter ge bästa möjliga stöd till föreningar och 

ledare så att de kan arbeta med och uppfylla intentionerna kring utvecklingsresorna och övrig 

verksamhet.  

Orienteringsföreningarna har en välplanerad verksamhet med ett attraktivt utbud av aktiviteter som 

tillsammans med välutbildade ledare ger en god utvecklingsmiljö.  

Vi behöver ha ett gott samarbete mellan föreningar, distrikt, Svenska Orienteringsförbundet, RF-SISU 

Halland och Svenskt Friluftsliv.  

Övergripande mål 2021-2022:  

• att vi har nära samarbete med föreningarna  

• att vi samverkar med RF-SISU Halland och Svenskt Friluftsliv för att på bästa sätt ge stöd till Hallands 

orienteringsföreningar och bidra till idrottsrörelsens övergripande mål 

 

Tillgång till mark 
 

Halländsk orientering ska framgångsrikt arbeta med att säkra tillgången till mark då det är en 

grundförutsättning för att vi ska kunna utöva vår idrott.  

Övergripande mål 2021-2022:  

• att vi ska ha tillgång till mark i den utsträckning som behövs för att nå halländsk orienterings två 

huvudmål att bli fler och får representation i landslagsverksamhet 

• att orienteringsarrangemang genomförs på ett hållbart sätt med avseende på miljön och naturen  

• att orientering upplevs som ett föredöme och aktivt driver utvecklingen framåt när det gäller mark- och 

miljöfrågor från alla involverade  

 

Kartor 
 

Halländsk orientering ska framgångsrikt arbeta med att säkerställa kartframställning av hög kvalitet i hela 

länet.  

Övergripande mål 2021-2022:  

• att kartor följer gällande kartnorm (skog och sprint)  

• att vi har kartor som täcker behovet att nå halländsk orienterings två huvudmål att bli fler och får 

representation i landslagsverksamhet 

•  att verka för att Hallands 3-dagars har kartor för nivå 1 tävlingar 
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hållbar ekonomi 
 

Att Hallands Orienteringsförbund har en god ekonomi som gör att vi kan bedriva den verksamhet som 

behövs för att nå våra mål. 

Övergripande mål 2021-2022:  

• att ha en ansvarsfull ekonomisk förvaltning 

 
 

miljö- och klimatpolicy med åtföljande mål 
 

Vi behöver ha en miljö- och klimatpolicy med långtgående och utmanande mål i syfte att orientering kan 

bedrivas på ett mer hållbart sätt utifrån miljö-, ekonomiska och sociala aspekter.  

Övergripande mål 2021-2022:  

• att verka för att halländska tävlingar genomförs på ett hållbart sätt utifrån miljö-, ekonomiska och 

sociala aspekter. 

 

digitala system 
 

Vi behöver digitala system som stödjer och underlättar föreningarnas verksamhet  

Övergripande mål 2021-2022:  

• verka för att Eventor används som anmälningssystem för alla tävlingar, när-, distrikts- och nationella 

tävlingar 

• att vi har stödjande system/utbildningar till våra föreningar  

 
 

Sju utvecklingsresor för att nå våra mål 
 

En ny syn på träning och tävling  
 

2025 har vi en orienteringsidrott där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, 

kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, 

har roligt och utvecklas under hela livet.  

Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på resultat. Utveckling av rörelseförståelse är i 

centrum vilket gör att fler får fysiska förutsättningar att orientera och idrotta mer. Utövaren känner sig 

kompetent, får tilltro till egen förmåga och en möjlighet att utveckla och förbättra sin prestation.  

Detta gör att fler fortsätter att orientera och idrotta längre och såväl den blivande som redan aktive 

elitorienteraren sporras att nå sin verkliga potential. Det ger förutom fler utövare totalt sett, också fler 

framgångsrika elitorienterare och internationella medaljer.  

Samtidigt väljer många andra former för orientering och idrott. Alla tränar, det är det vi har gemensamt. 

De som vill tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både med varandra och med 
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andra aktörer. Det finns alternativ för människor med olika ambitioner – inom orienteringsidrotten, hela 

livet. 2025 har orienteringsidrotten på alla nivåer utvecklat strukturer, stödsystem och beteenden vilket 

bidragit till att medlemmarna är mer aktiva under längre tid. Det är naturligt att idrotta i en förening 

under hela livet.  

Övergripande mål 2021-2022:  

• utvecklat aktiviteter, former och strukturer för träning och tävling för att passa alla barn och ungdomar  

• utvecklat aktiviteter, former och strukturer för träning och tävling för att passa vuxna och äldre 

idrottares behov  

• säkerställt att en utvecklad syn på träning och tävling genomsyrar våra utbildningar  

• ökat deltagande i tränings-, motions- och tävlingsaktiviteter  

 

Den moderna föreningen engagerar  
 

2025 har vi en stark och levande orienteringsidrott som tar vara på människors engagemang och 

inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera 

sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med 

verksamhet i linje med svensk idrotts mål.  

Människor vill engagera sig och är stolta över att vara en del av sin förening och av halländsk orientering. 

Föreningen har antagit nya former där grunden är människors vilja att vara med och bidra i föreningen. 

Föreningens möten hålls i såväl gamla som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje, 

gemenskap och öppenhet.  

Övergripande mål 2021-2022:  

• deltar i idrottsrörelsens bildnings- och utbildningssatsning kring engagemang, demokrati och 

delaktighet i syfte att stärka människors vilja och kompetens att leda och arbeta i ideellt i en förening  

• skapat ett attraktivt utbud av aktiviteter som lockar nya medlemmar och behåller de som redan är med  

• att vi säkerställt goda utvecklingsmiljöer i föreningarna  

• att vi har en god gemenskap i föreningarna  

 

Inkluderande idrott för alla  
 

2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika förutsättningar och 

bakgrund välkomna till orienteringsföreningen oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.  

Föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas 

efter individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse.  

2025 speglar medlemmarna i orienteringsidrotten befolkningen i Sverige. Möjligheten att träna, tävla och 

engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor.  
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Övergripande mål 2021-2022:  

• utvecklat träning och tävling samt mötesformer efter människors förmåga och möjlighet att vara med  

• arbetar för att sänka kostnader och andra trösklar för deltagande i idrott  

• säkerställt att aktiviteter är tillgängliga för alla (säkerställa att det finns aktiviteter för alla)  

• att vi engagerar fler personer med funktionsnedsättning inom orientering  

• att vi engagerar fler personer från socioekonomiskt utsatta områden  

 

Jämställdhet för en framgångsrik idrott  
 

2025 har vi en jämställd orienteringsidrott. Vi ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och 

ett tecken på, en framgångsrik orienteringsidrott. Oavsett kön har alla samma makt att forma 

orienteringsidrotten och sitt deltagande i den. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och 

leda idrott. Alla som vill ska få vara med i föreningsdriven orienteringsverksamhet.  

Vi utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika 

stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så 

att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. Orienteringsidrotten tillämpar 

jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.  

Övergripande mål 2021-2022:  

• Arbeta för att män och kvinnor i alla beslutande och rådgivande organ är representerade och att alla, 

oavsett kön, har lika stort inflytande  

• Säkerställa att samtliga utbildningar och mötesplatser genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv  

• Se över förutsättningar, analysera och genomföra förändringar i syfte att alla, oavsett ålder och kön, ska 

ha samma möjligheter att delta i orienteringsverksamhet  

 

Ett stärkt ledarskap  
 

2025 har halländsk orientering ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl tränare, ledare, 

förtroendevalda och funktionärer känner till och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Ledarskapet är 

individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. Förutsättningarna för att vara ledare i 

orienteringsidrotten är anpassade efter olika individers livssituation.  

Svensk/halländsk orientering har attraktiva ledarutbildningar med hög kvalitet på alla nivåer. Samtal om 

utveckling, normer och värderingar är levande i föreningar och förbund. Att ha varit ideell ledare i 

orienteringsidrotten är en stark merit för framtida karriär och svensk orientering är och uppfattas som en 

bra ledarskola.  

Övergripande mål 2021-2022:  

• säkerställt och utvecklat ledar- och tränarutbildningar, samt att dessa relaterar till strategi 2025  
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• stärkt ledare och tränares kompetens inom såväl orienteringsidrotten som inom mer idrottsgenerella 

områden, exempelvis värdegrundsfrågor.  

• säkerställt och utvecklat utbildning och fortbildning för funktionärer till alla typer av 

orienteringsarrangemang  

• att vi har fler utbildade ledare inom alla områden och att fler aktiverar sig ideellt i föreningen  

• att vi behåller och når fler barn och ungdomar, vuxna motionärer och äldre/nya pensionärer i 

orienteringsidrotten  

 

Världens bästa landslag  
 

2025 har svensk orientering världens bästa landslag. Vi är bästa nation på VM i samtliga grenar och vi 

har skapat förutsättningar för att våra landslag ska vara världens bästa även under kommande år. 

Halländsk orientering ska på bästa sätt bidra till att svensk övergripande målen nås.  

Övergripande mål 2021-2022:  

• ha en hållbar organisation som bidrar till bästa möjliga förutsättningar för halländska orienterare 

att nå våra landslag på kort och lång sikt  

• fortsätta höja kvalitén på nationella värdetävlingar och distriktstävlingar 

 

Synlighet och kommunikation  
 

2025 präglas all kommunikation inom halländsk orientering av öppenhet, tillgänglighet, synlighet och 

dialog. Det innebär ett professionellt och målmedvetet kommunikationsarbete såväl internt som externt. 

Halländsk orientering är framgångsrik i både synlighet och kommunikation och kommunikationen är 

målgruppsanpassad och kanaliseras till olika målgrupper.  

Hallands Orienteringsförbundets roll är att skapa uppmärksamhet och utrymme för halländsk orientering 

i regionala och lokala medier samt att säkerställa att webbplatsen svenskorientering.se/halland är den 

informationskanal som alltid är uppdaterad och aktuell. Hallands Orienteringsförbundet ska fortsätta att 

utveckla närvaron i sociala medier. Förbundets uppgift är också att stödja och stimulera föreningar att 

vara aktiva i sitt kommunikationsarbete.  

Övergripande mål 2021-2022:  

• exponerat både topp och bredd i media för att skapa en positiv bild av vår idrott  

• utvecklat vår närvaro på digitala plattformar  

• utvecklat vår kommunikation internt och externt  
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Budget 2021 

 

 

 

 

 

Resultat

INTÄKTER Budget 2020

Svenska Orienteringsförbundet

Anmäln.- arr.bidrag 30 000 35 870

Ungdomstillägg 50 000 62 562

Extra bidrag 34 564

Summa SOFT 80 000 132 996

Hallands Idrottsförbund

Administrationsbidrag 0 0

Kursbidrag, övriga bidrag 0 0

Årsavgifter 22 000 30 660

Kurser, konferenser 0 0

Ungdom 180 000 33 840

Jun o Sen 10 000 0

Övriga intäkter 0 5 000

Summa övrigt 212 000 69 500

TOTALA INTÄKTER 292 000  202 496

KOSTNADER
Ungdom -250 000 -45 078

Jun o Sen -30 000 -4 925

Tävling Preo -2 000 -695

Aktivitet ledamöter -10 000 0

Styrelsen, Årsmöte -10 000 -4 279

Kurser, konferenser -25 000 0

DM-plaketter, DM-lyftet -13 000 -6 800

Övriga kostnader -10 000 -10 813

TOTALA KOSTNADER -350 000  -72 590

BERÄKNAT RESULTAT -58 000  129 906



Sida 11 av 16 
 

Årsavgifter 2021 

  

Grund- Antal Antal Avgift kr Summa Summa För-

avgift aktiva vuxna aktiva ungd 25/v 10/u 2021 2020 ändring

500 kr 2020 2020

IK Dran 500 4 0 100 600 675 -75

Falkenbergs OK 500 57 32 1 745 2 245 2 975 -730

Fjärås AIK 500 28 11 810 1 310 1 950 -640

FK Friskus 500 60 39 1 890 2 390 3 420 -1 030

OK Gläntan 500 5 0 125 625 795 -170

Halmstad OK 500 85 38 2 505 3 005 4 045 -1 040

Hylte OK 500 8 0 200 700 1 150 -450

Garnisonens IF 500 2 0 50 550 680 -130

Laholms IF 500 20 4 540 1 040 1 090 -50

OK Lindena 500 9 1 235 735 990 -255

OK Löftan 500 51 26 1 535 2 035 3 185 -1 150

OK Nackhe 500 46 22 1 370 1 870 2 775 -905

Oskarströms OK 500 19 3 505 1 005 940 65

IF Rigor 500 44 30 1 400 1 900 3 040 -1 140

Simlångsdalens IF 500 4 0 100 600 935 -335

IK Trenne 500 24 7 670 1 170 1 265 -95

Ätrans IF 500 6 0 150 650 750 -100

8 500 472 213 13 930 22 430 30 660 -8 230

Avgiften grundad på antalet aktiva i Eventor.
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Verksamhetsplaner 2021 
 

Styrelse 

 
− Förmedla information m.m. från förbund ut till klubbarna. 
− Delta i av SOFTs arrangerade konferenser m.m. 
− Anordna trivselaktivitet för Hallands OFs representanter. 
− Arrangera konferenser för klubbarna. 
− Ska ha huvudansvaret för Hallands OF:s hemsida 
− Ska hjälpa till med att skapa möjligheter för att gemensamma klubböverstigande 

utbildningar genomförs. 

− Ska hjälpa klubbarnas utbildningsansvariga i frågor och kontakter med RF-SISU Halland och även 
bjuda in till träffar och IdrottOnline-kurser inom utbildningsmodulen (lärgrupper/kurser etc), 

LOKstödshantering etc. 

− Ska anordna utbildningar inom bl.a. den tekniska sidan.  
− Samarbete med tävlingskommittén och klubbarna, där man t.ex. enkelt kan få med 

tävlingsarrangemangen som lärgrupper. 

− Genomföra förbundsutveckling under året 
 

 

Utbildning 

 

− Vi skall i samarbete med klubbarna erbjuda utbildningar i: 
o Banläggning 
o Tävlingsledning 
o Tävlingsadministration  

− Temakurser skall anordnas i november i: 
o Banläggning 
o Arrangemang 

− I oktober anordnas kvalitésäkringsmöte för Hallands 3-dagars 
− Anordna kurs i HLR i Kungsbacka. 

 

 

Tävlingskommittén 

 
− Skall löpande kvalitetssäkra Hallands 3-dagars 

− Skall verka för att alla tävlingsledare och tävlingskontrollanter, för tävlingar på nivå 1-3 har 

genomgått utbildning i någon form.  

− Skall verka för att alla banläggare och bankontrollanter, för tävlingar på nivå 1-3 har genomgått 

utbildning i någon form. 

− Se till att klubbarna fortsätter att arbeta upp rutiner hur ansökan om tävling görs, samråd med 

Länsstyrelsen görs, tillsättning av tävlingsledare, banläggare, tävlingskontrollant, bankontrollant 

och jury. 
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− Alla inbjudningar skall klubbarna skicka in ca. 3 månader före tävling och granskas av 

Tävlingskommittén 

− Har kontakt med Länsstyrelsen om framtida arrangemang, och diskuterar övriga kartfrågor, 

tillstånd mm 

 

 

Ungdomskommittén 
 

• Fokus 
Bredd: 
Kommittén kommer stödja och uppmuntra ungdomarna att delta på läger och 
tävlingsresor. 
 
Om Covid-19 kommer påverka de första tävlingarna i vår, så de ställs in, så är vi beredda 
på att arrangera ”coronasäkra” träningsdagar för våra ungdomar. 

Vi kommer samarbeta med andra distrikt för att möjliggöra fler utvecklande aktiviteter för 
ungdomarna 

Tillväxt: 
Ungdomskommittén skall verka för att varje klubb är informerad om vilka HOF 
ungdomsaktiviteter som är planerade under 2020. Klubbarna ska också veta vilka 
aktiviteter de kan anmäla sina respektive ungdomar.  
Detta kommer ske via Hallands OF hemsida och Facebook (HALLAND OL-TEAM).   

Spets: 
Målet är att Halland skall nå höga placeringar i följande tävlingar 

SSM: 2 st. bland de 5 bästa på SSM 
GM: 2 st. bland de 10 bästa 
Att delta i Unionsmatchen tillsammans med Skåne OF.                                                      

 

• Läger 
  
Kommittén skall se till att det anordnas sommarläger för åldrarna 9-13 av en av de 
halländska klubbarna.                                                       
Kommittén tillsammans med de halländska klubbarna skall anordna en tävlingsresa/läger 
till Daladubbeln i oktober. 

 

Målet för dessa läger är 25 deltagare. 

 

Planering aktiviteter 2021 

Slutet av februari? Vinterträningsdag Rigor 

10-11 april  SSM-läger  Halmstad 

17-18 april  SSM  Halmstad 



Sida 14 av 16 
 

 

 

28-30 maj           Unionsmatchen Reinsvoll/Gjøvik, Norge (ca 10 mil N Oslo) 

Slutet av maj Sommarläger                            OK Löftan 

21-24 juni Regionsläger Blekinge 

20-22 augusti GM Göteborg 

28-29 augusti? USM-läger Falköping 

17-19 september USM Falköping 

v16-17 oktober Daladubbeln Falun 

 
• HOF Cupen:  

Denna tävling kommer att bestå av 7 deltävlingar (Hallandstävlingar) plus separat 
final. 

HOF Ungdomscup 2021 

 
12/3 DM Natt (Kattegattnatt) 
13/3 Hallandspremiären Medel Laholm 
21/3 Laxträffen  Lång Falkenberg 
2/4 Friskusträffen Medel Nackhe 
5/4 Snötrampen  Lång Löftan 
23/5 DM Sprint  Sprint Friskus 
16-18/7 Halland 3-dagars Medel Fjärås 
   Lång Rigor 
   Lång Löftan 
4/9 DM Medel(final) Medel Trenne   
  
Klubbtävlingarna kommer vara: Klubbmedaljcupen, Klubbdeltagarcupen och 
Klubbraketcupen där klubben minst måste ha 20 starter under året för att kunna 
delta 

 
• Övrigt 

 
Kommittén skall tillhandahålla tävlingskläder och övrig utrustning vid tävlingsresor.  

 

Junior- och Seniorkommittén 

 
Aktiviteter: 

Gemensamma aktiviteter planeras när vi vet mer om hur och när de kan genomföras enligt vid var tid 
gällande samhällsrestriktioner. 

Värdetävlingar Swedish League (SL), SM mm 2021 enligt nuvarande plan: 

10-11/4  SL-Medel och Ultra-SM (SL1+2), Västervik. 
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16/4 Natt-SM (SL3), Åkersberga. 

24-25/4  Sprint-SM, Individuellt + knockout (SL4+5), Norrtälje. 

29-30/5  JVM-tester, Blekinge 

20-22/8 GM, Göteborg. 

27-29/8 Medel- & Stafett-SM (SL6), Boden/Luleå. 

18-19/9  Lång-SM (SL7), Strömstad. 

10/10  25-mannamedeln (SL8), Stockholm. (Egna klubbresor) 

23-24/10  SL-Final (SL9+10), Gotland. 

 

Förslag samordning av resor. 

Aktuella klubbar delar upp resorna/helgerna mellan sig. Så att en klubb fixar (samordnar) resa och logi 
för alla hallänningarna till tävlingarna under en helg, och har med en ledare. 

Varje klubb får 1-2 resor att fixa. Lite mer jobb för klubbarna på 1-2 resor, men (nästan) inget jobb på 
resterande resor. Klubbarna behöver bara skicka med ledare på 1-2 resor. 

Antal aktuella löpare från resp klubb: 

- Friskus 3-4 st 

- FOK 2-3 st 

- HOK 3-4 st 

- Löftan 3-4 st 

- Rigor 1-2 st 

- Nackhe 1-2 st 

Totalt ca 13-19 st 

 

DM Grand Slam: 

Bidra med att försöka öka intresset och informera om aktuell resultatställning under året för DM Grand 
Slam. 

 

Precisionsorientering (PreO) 
 

Att anordna en gemensam tävlingsresa för hallänningar till lämplig PreO-helg. 

Att genomföra Hallandia Cup i PreO, vilket innebär ett antal närtävlingar i Halland.  

Att genomföra DM (dag) i PreO. 

Att jobba för att få ”PreO-helg” (lör+sön), i samband med Hallands PreO-DM. 

Att jobba för att anordna PreO i samband med Hallands 3-dagars. 

Att jobba för att deltaga vid Hallands OFs träningsläger/träningsdagar och genomföra PreO-träning. 
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Att verka för att öka antalet aktiva PreO utövare i Halland. 

Att verka för mer samarbete med HOF ungdomskommittén om PreO aktiviteter. 

 

 


