
Resultat av grupparbeten i samband med Mötesplats Barns tävlande i 
Göteborg 190311 
Hur kan tävlingssystemet förbättras? 
Tidtagning är frivilligt 
Positivt att kunna välja bort tid. 

Bra att kunna välja själv när man är mogen för tidtagning. 

Ja, men nästa förslag är bättre. 

Enkelt att göra men ger inte stor effekt. 

Våga låta det vara ett träningspass. 

Fler U-klasser, utan tidtagning. 

Barnet får själv bestämma om resultaten ska finnas med i resultatlistor eller ej 
Se ovan. 

Ja, i öppna klasser. 

Alfabetisk ordning på barnens resultat. 

Välja vid anmälan eller målgång. 

Bra för att få med de som behärskar men som inte vill tävla. 

Väldigt likt förslag A. Om vi väljer en av A eller B så väljer vi B. 

Det bör anges vid anmälan. I övrigt samma svar som fråga A. 

Förordar U-klass för de som inte vill tävla. 

Tävlingar erbjuds utifrån svårighetsgrad och längd snarare än utifrån ålder 
Positivt att kunna erbjuda fler U-banor. 

Välj inom B-alternativet vilken klass man vill men då utan att synas. 

U-banor är bra men borde heta något annat när man är 13+. 

Finns redan möjlighet att välja öppen bana. 

Om ett barn inte hittar en kontroll eller stämplar fel får hen ett tidstillägg istället för att bli 
underkänd 
Barnen fastnar inte i ett misslyckande. 

Kan vara värt att testa, framförallt på flerdagarstävlingar. 

Nej: Kanske skulle fungera för de allra yngsta. Hellre positivt tidsavdrag om man tar en svårare 
kontroll. 

Ställer krav på banläggningen så att det inte är bättre att ta tidstillägg. 

Kan vara bra men måste ses över så att det inte leder till att man hoppar över kontroller med flit. 

 



Tjejer och killar tävlar tillsammans 
På stafetter absolut. Inte självklart annars. Löser det något? 

Fler patrulltävlingar för alla åldrar. 

Bra upp till 12 år. 

Patrullklass på vanliga tävlingar. 

Möjligen upp till 12 år. Hellre mixedstafetter. 

Tävlingen kan innehålla moment som tränar en viss orienteringsteknisk färdighet, exempelvis 
linjeorientering eller kontrollplockning 
Känns mer som träning än tävling. 

Känns inte som det blir roligare tävling av det. 

Mer jobb för banläggarna. 

Mer instruktioner att förstå. 

Varierat och kul. 

Tävlingar med speciell inriktning/tema. 

Tävling kan innehålla fysiska moment, exempelvis balansgång eller hinderbana 
Ökar möjligheten till motorisk- och koordinationsträning. 

Positivt, men mer som ett komplement på arenan. 

Alla är inte bekväma med det, man har valt orientering. 

Bra inslag på träningar. 

Kan vara bra någon gång ibland. 

Tävlingar med speciell inriktning/tema. 

Större variation mellan tävlingar när det gäller svårighetsgrad och längd etc. 
Positivt med variation. 

Våga utmana 10-åringarna mer. 

Samma pris till alla i DH10 och DH12. 

Större skillnader mellan medel och lång önskas. 

Eventuell möjlighet att välja svårighet, men de som tävlar mycket vill även jämföra sig med jämlika. 

Tävlingar kan utformas som lagtävling, exempelvis poängorientering i grupp 
Fler patrulltävlingar. 

Möjliggör patruller över klubbgränserna. 

Bra förslag, ibland. 

Ersätta stafetter, ibland. 

Kul någon gång ibland. 


