
Resultat av grupparbeten i samband med Mötesplats Barns tävlande i 
Visby 190313 
Hur kan tävlingssystemet förbättras? 
Tidtagning är frivilligt 
Bra. 

Nej. 

U-klasser ej tidtagning. 

Nej, inte i tävlingsklass. Alternativt att springa Ö-klass utan att stämpla. 

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

Ja. 

Ja, upp till DH 16. 

Ja. 

Tävlingar erbjuds utifrån svårighetsgrad och längd snarare än utifrån ålder 
Bra. 

Fortsätt med det. 

… och kön. 

Ja, det möjliggör att rekrytera nya äldre ungdomar. 

Om ett barn inte hittar en kontroll eller stämplar fel får hen ett tidstillägg istället för att bli 
underkänd 
Så länge man inte vinner på det. Man ska inte tjäna på att skita i en kontroll istället för att hitta den 
om man bommar. 

Ja. 

Nej, vi tror att fusk kommer att förekomma. 

Tjejer och killar tävlar tillsammans 
Bra. 

Ja. 

Upp till DH12. Fler U-klasser. 

Tävlingen kan innehålla moment som tränar en viss orienteringsteknisk färdighet, exempelvis 
linjeorientering eller kontrollplockning 
Inte linjeorientering på tävling. Det kan vara svårt att bedöma och tävling känns som en osäker plats. 

Kontrollplockning fungerar bra på tävling. 

Ja, men då ska det finnas som ett annat alternativ. Alla behöver inte springa dess moment eftersom 
vissa inte tycker att det är kul. 



Vissa typer av moment har god potential. 

 

Tävling kan innehålla fysiska moment, exempelvis balansgång eller hinderbana 
Hinderbana på spurten skulle fungera bra. 

Ja, men det bör inte vara ett tvång. Vissa kanske inte tycker det är roligt. Det skulle vara kul om det 
kunde bakas in i banan, inte nödvändigtvis enbart på banan. 

Större variation mellan tävlingar när det gäller svårighetsgrad och längd etc. 
Större variation på banlängden. 

Ja det skulle vara kul. Oftast är det roligt att testa något nytt. 

På vanliga tävlingar är det en kul idé. Tveksamt på DM. 

Tävlingar kan utformas som lagtävling, exempelvis poängorientering i grupp 
Detta är bra. Man kan även välja om man vill tävla eller inte. 

Ja, det kan vara roligt. 

Till exempel Skinkjakt. 

Hur kan kompisskapet förbättras? 
Gemensam uppvärmning. 

Mentorskap. Äldre ungdomar finns för de yngre som t ex skugga på tävlingar. Pratar och bjuder in. 

Annan gemensam aktivitet som inte är orientering. Även separat för yngre och äldre. 

Läger! 

Läger ”för skojs skull” med mindre orientering och mer fokus på kompisskapet. 

Fler aktiviteter som överskrider klubbgränserna, typ Gotland. 

Olika aktiviteter utanför orienteringen. Aktiviteter såsom att bada, bowla, utföra en annan fysisk 
aktivitet eller bara göra roliga lekar. 

Leka i samband med träning, innan och efter. Fungerar bra som uppvärmning. 

Teambuildingaktiviteter. Utöva olika aktiviteter i grupp kan vara olika nya utmaningar som krävs 
många i gruppen för att lösa. 

Lag/patrullträning. Flera i gruppen som tillsammans får orientera/samla poäng vid kontroller. 

Mycket mer läger, för det är kul. 

Uppmuntra ungdomars egna initiativ till sociala aktiviteter utanför själva idrottandet. 

Läger- och tävlingsresor, även över klubbgränserna. 

Attraktiva aktiviteter för barn och ungdomar året runt. Inriktat mot gemenskap och ha roligt 
tillsammans. 

Patrulltävlingar. 

Mixade lag. 



Teambulding. Roliga aktiviteter med blandade åldrar, lära känna andra. 

Läger i mindre grupper. 

Blandade klubbträningar, chans att träffa människor från andra klubbar. 


