
Planeringskonferens 2022

Program

• 9:00     Föreläsning med Joacim Ingelsson; Nya allmänna råd för      
arrangemang i naturen

• 10:00   Förmiddagskaffe med smörgås
• 10:30   forts. föreläsning
• 11:30   Kort information från UOF styrelse samt valberedningen
• 12:00   Lunch
• 12:40   Gruppvis utvärdering och planering
• 14:00   Eftermiddagskaffe med fikabröd
• 15:30   Avslutning



Prioriterade mål UOF – 2022

Ny hemsida

Hemsidan på IdrottOnline kommer att avvecklas till 31 

december 2022. SOFT kommer att utforma en grund för en ny 

hemsida, och det innebär en möjlighet till omstrukturering och 

nyformulering av hemsidetexter och struktur. Att utforma 

hemsidan blir därför ett prioriterat mål under 2022.

Nystart på ungdomsverksamheten

Pandemin, med inställda distriktsläger och annan 

bred verksamhet, har inneburit att många ungdomar har lämnat 

vår verksamhet. Som en återstart kommer distriktslägret att 

prioriteras under 2022, med ett läger på Vässarö. Det är UOF:s

största satsning på ett enskilt arrangemang.





Planeringskonferens Upplands Orientering







Antalet arrangemang i Uppland 2019-2022
(inlagda i Eventor)

Typ av arrangemang 2019 2020 2021 2022

SM 4

Nationell tävling+DM 22 4 8 17

Distriktstävling 3 1 1 1

Närtävling 61 98 84 54

Klubbtävling/träning 31 92 91 52

Antal starter 
Nationell+Distrikt 16805 1011 7601 10012

























Ny utbildningsportal

• Idrottens Utbildningsplattform (orientering.se)

• Man loggar in med samma användarnamn och lösenord som 
till Eventor

https://utbildningar.orientering.se/


Ordförande/Information (Jenny Westerbergh/Björn Johansson)

•Genomgång av läget i distriktets klubbar

•Framtidens hemsida. Vad ska bort och vad ska vara kvar? Gå gärna in på UOF’s hemsida 

men även andra distrikts hemsidor för att skapa nya idéer.

•Toaletter på tävlingar – gemensamt avtal med leverantör?

•DM-stafetten – vilka klasser ska vi ha?

•Information från SOFTs ordförandekonferens

•Övriga tankar

Arrangemang (Johan Westerbergh)

•Utvärdering 2022

•Tävlingsplanering 2023 och framåt

•DM-programmet

•Långdistanser, natt och stafetter

•Duschar på tävlingar

•Information från SOFTs tävlingskonferens

•Övriga tankar

Ungdom (Per Jemth)

•Genomgång av verksamheten 2022

•Diskussion kring stående rutiner inom UOF’s ungdomsverksamhet

•Bemanning 2023 i ungdomskommittén

•Planering 2023, aktiviteter och ansvariga klubbar, ändringar, tillägg eller strykningar

•Övriga tankar


