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1 Hur öka engagemanget 

Gruppdiskussioner: 

• Engagemang i mindre klubb innebär ofta att man är aktiv inom många delar. Viktigt att även små 
klubbar tittar på hur uppgifter kan fördelas mer jämnt.  

• Svårt att få folk att hjälpa till. Man måste fråga direkt öga mot öga. Inte många erbjuder sig.  

• Engagemang kan ökas med olika klubbaktiviteter. t.ex. soppkvällar eller pensionärsfika.  

• Svårt att få nya medlemmar som vill börja orientera. Nybörjarkurser ger en del om man får 

deltagare. Svårt att få de att fortsätta.   

• Även om man får ungdomar att komma till träningar kan det vara svårt att få de att vilja 

tävla. Svårt att få deras föräldrar att vilja ställa upp och hjälpa till.  

• Inslussning via enklare uppgifter, behöver ej kunna orientering. 

• Undvika att engagerade personer bränns ut, fördela uppgifter bättre. 

• Stora problem i alla klubbar. Behöver diskuteras ytterligare ...  

• Det här är ett bra nytt försök. Sparar tid (speciellt restid) och blir lättare att kommunicera. 

Om vi vänjer oss vid forumet. 

 
Konklusioner och förslag 

• Alla klubbar har problem med att få gamla och nya medlemmar att engagera sig i klubbens 

aktiviteter, speciellt att ta ansvar för eller driva olika uppgifter, oavsett storlek på uppgiften. 

• Att använda digitala möten (små eller större) kan vara ett sätt att öka medverkan inom 

föreningen och därmed också öka engagemanget.  

Fysiska möten kräver mer planering i den personliga/familjens kalendern och innebär oftast 

att man måste ta sig till en annan lokal. Digitala möten är för många enklare att delta i, man 

kan vara hemma och finnas tillgänglig för familjen och ställtiden elimineras. 

• Aktivt arbete i klubben för att engagera, kombinera träningar med soppakvällar, 

korvgrillning.. 
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2 Hur öka samarbeten över klubbgränserna 

• Öka samarbetet är jag jättepositiv till. Vi skulle kunna ha öppen barn-ungdomsträning ex en gång 

i månaden i Köping. Via Eventor? 

• Samarbetet mellan klubbar i Västmanland kan utvecklas, ungdomssamarbetet verkar fungera bra. 

• Användning av veteranbanor för träningar på kvällarna används till en del. Det borde också kunna 

användas mer. 

• Informera. 

• Bjuda in klubbar. 

• Det skulle kunna vara intressant även med samarbete mellan klubbar när det gäller 

specialkunskaper såsom banläggning etc.   

• På nya hemsidan (VOF), skulle man där kunna ha en "anslagstavla" där klubbarna redovisar sina 

aktuella aktiviteter?  

• @Anders Sahlén, som alternativ till Slack skull Discord säkert fungera som ungdomar i stort är 

vana med. 

• På Veteran-SM i Vetlanda hade vi VOF flagga!  

• Skulle kanske behövas en anställd i VOF för att samordna träningar/samarbete över 

klubbgränserna. Skulle kunna jobba med samordnade träningar och kavlesatsningar.  

• VOF-flagga? Samla alla under en flagga på stortävlingar? 

• Intressegrupper. T ex kartfrågor/OCAD 

• Listor/grupper för ordförande, kassörer, ungdomsledare 

• Erfarenhetsutbyte tävlingsadministration. Avlasta Åke inför/under arrangemang. 

 

Konklusioner och förslag 

• Samstämmighet om att det borde gå att samarbeta mer över klubbgränserna än vad vi gör idag. 

• Utnyttja varandras träningar och veteranarrangemang. 

• Hitta ett forum att annonsera öppna aktiviteter. 

• Västmanlandsflagga på tävlingar. 

• Precis som inom klubbarna ger de digitala mötena nya stora möjligheter till samarbete och utbyte 

av erfarenheter/kunskap. Fler digitala möten med mindre fokusområden öppna för alla 

klubbar/klubbmedlemmar. 

• Hitta digital plattform för att underlätta samarbete, spontana kontakter, fråga/svar, dokument 

m.m. (Slack, Discord, Chanty, Google Chat, Teams….). 

• ”Samordnare” inom VOF. 

• Kontaktlistor på föreningarnas ”nyckelpersoner”. 

 

• En punkt som ej diskuterades på detta möte men som berörts på flera andra möten utan att ha 

genererat några konkreta förslag: 

Kan vi hitta samarbete i någon form av återkommande större arrangemang som är lite 

extra/annorlunda? 

Idé:  I Västmanland har vi många fina herrgårdar och slott, kan vi utnyttja det? En årlig ”Manison-

Palace Tour” - helgarrangemang med flera discipliner och roligt upplägg. Nära herrgårdar och 

slott med möjlighet till guidade turer och ”samlareffekt” över åren på något vis typ speciell 

medalj/märke/poäng per herrgård/slott?  

Några olika föreningar ansvarar varje år eller VOF-gemensam organisation där olika föreningarna 

ansvarar för vissa områden eller bemannar med x antal inom vissa områden. 
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3 Hur vill vi utveckla DM-tävlingarna 

• Tycker att DM-koncept i år var roligt, men skulle vara kul att prova med parstafett. 

• DM-tävlingarna: Bra med One-man-relay på stafetten. (Varför 100 startande en tisdag på natt 

träning i Sura, när det bara var 80 på DM?) 

• Skulle folk lockas av gemensam start? 

• DM skog/Sprint vartannat år?  

• Behöver DM-tävlingarna vara på de avsatta datumen eller kan de kombineras med andra 

arrangemang, oavsett datum? 

• Kan vi styra i större utsträckning vilka helgen DM ska ligga? Stafetten: Föremål för diskussion. 

Nytt försök med one-man-relay, alternativt lagtävling, parallella banor t ex. 

• Ska alla grenar arrangeras samma år? Sprint och sprintstafett samma dag fungerar bra, går det att 

göra något liknande för andra grenar? 

• Natt-DM kanske borde arrangeras tillsammans med ett annat distrikt. 

• Natt-DM kanske borde vara på våren innan 10-mila 

 

Konklusioner och förslag 

• Våra DM-tävlingar är deltagarmässigt små tävlingar och de senaste årens sviktande 

tävlingsintresset har ju inte gjort det bättre. Dessutom har vi nu ytterligare 2 DM-tävlingar (sprint 

och sprint-stafett) som skall genomföras. DM-stafetten är på väg att dö ut då den tappat 

stafettkänslan p.g.a. det svaga intresset. 

• Är det dags att liksom på internationell nivå (VM) dela upp DM-tävlingarna på skogs- och sprint 

år? Sprint-tävlingarna kunde då kanske utökas med knock-out och sprint-labyrint? 

• I dagsläget reglerar SOFT tävlingsprogrammet så att 2 helger är reserverade för DM-tävlingar. 

Behöver det vara så? Vad händer om SOFT tillåter att arrangera nationella tävlingar dessa helger, 

försvinner DM tävlingarna helt då när man istället kan arrangera mera lönsamma nationella 

tävlingar? VOFs TA tar upp frågan på kommande tävlingskonferens. 

• Natt-DM på våren, före 10-mila är en intressant tanke. Värt ett försök? 

• Att arrangera tillsammans med andra distrikt har hitintills inte varit helt lyckat. Trenden är att 

orienterarna inte längre åker långa sträckor för att tävla på mindre tävlingar. Klubbarnas 

geografiska spridning med 7-8 mil mellan de norra och södra klubbarna och nästan samma 

förhållande mellan östligt och västligt belägna klubbar gör det svårt att ha samarrangemang med 

närliggande distrikt. Blir ofta 10-15 mil till DM-tävling och då sjunker intresset för att delta. De 

samarrangemang som vi trots allt genomfört de senaste åren har också verifierat detta, 

arrangemang i norra Sörmland lockar inte deltagare från norrklubbarna och arrangemang i södra 

Dalarna lockar inte våra södra klubbar. När den västmanländska arrangören lyckats få till ett 

närliggande arrangemang har det visat sig att man då glömt bort att man trots allt har det 

västmanländska ansvaret och gemensamma frågor rörande starttider, klassindelningar, antal 

sträckor, resultatlistor etc. har istället hamnat hos VOFs TA. 

• Försöket med on-man-relay i stället för DM-stafett kändes lyckat och uppskattat av de löpare 

som anmälde sig. Tyvärr valde många redan i förväg bort arrangemanget ofta med argumentet 

”det är ju inte stafett”, vilket ju också är samma argument som används mot vår traditionella 

stafett då det låga deltagarantalet inte ger någon stafettkänsla. 

One-man-relay konceptet verkar inte alls gått hem hos ungdomarna. Kan man för 

ungdomsklasserna istället köra OK Milans koncept ”dubbelfajten”? Lagen har två deltagare och 

inleder med en tvåmanna stafett, när den andra sträckan gått i mål fortsätter man tredje sträckan 

i patrull med sin lagkamrat. Ska vi ge one-man-relay en ny chans eller justera något? Lagtävling? 

”dubbelfajten”-konceptet? 


