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KOMPASSRIKTNING 2030

Varför en ny strategi?
• Dags att lyfta blicken
• Alla möjligheter!
• 2025 närmar sig – ligga i 

framkant mot 2030
• Veta vad svensk orientering 

fokuserar på



KOMPASSRIKTNING 2030

Strategin ska vara:
• Unik för svensk orientering
• Tydlig för alla 
• Enkel att förstå
• Relevant i och för vår omvärld
• Inge mod att våga utvecklas

Ska fungera för alla nivåer i vår organisation såsom 
individen, föreningen, distrikten, förbundet, 
partners och både som anställd och ideell.
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Flera och mera Världens bästa landslag



Flera och mera

• 300 000 orienterare
• 150 000 medlemmar
• 1 500 000 deltagaraktiviteter
• Orienteringsförening i alla 

kommuner

Mål 2030



Flera och mera

300 000 orienterare
2024 200 000

150 000 medlemmar
2024 100 000

1 500 000 deltagaraktiviteter
2024 1 100 000

Orienteringsförening i alla kommuner
2024 90%

Mål 2024



Världens bästa landslag

• Processmål
Alla aktiva utvecklas och blir bättre. Var och en har 
utvecklingspotential inom olika områden. Varje individ har 
sin egen utvecklingsplan eller utvecklingsstrategi som styr 
dagliga träningar och som ger utveckling. 

• Prestationsmål
Varje individ ska få ut maximal prestation på tävlingar. 

• Resultatmål
Svensk orientering är bästa nation på VM på seniornivå i 
alla grenar.

Mål 2030



Världens bästa landslag

• Processmål
Alla aktiva utvecklas och blir bättre. Var och en har 
utvecklingspotential inom olika områden. Varje individ har 
sin egen utvecklingsplan eller utvecklingsstrategi som styr 
dagliga träningar och som ger utveckling. 

• Prestationsmål
Varje individ ska få ut maximal prestation på tävlingar. 

• Resultatmål
Svensk orientering är bästa nation på VM på seniornivå i 
alla grenar.

2024 Bästa nation i tre av våra fyra grenar.

Mål 2024





INDIVIDUTVECKLING



LEDARUTVECKLING

EVENEMANGSUTVECKLING



Idrottsliga verksamhetsområden 
prioriterade mål 2024

Ledarutveckling
• Utbildningstimmar
• Orienteringens utbildningsportal (IUP)
• Utbildningspaket arrangemang

Individutveckling
• Nya målgrupper
• Befintliga målgrupper 17 – 25 år
• LOK-stöd 10 %
• Digital utvecklingsplan alla grenar

Evenemangsutveckling
• Plan för internationella & nationella 

tävlingar
• Evenemangsbolag
• Motionsportfölj 

Hittaut/naturpass/motionsorientering
• Kartor
• Tillgång till mark





KOMMUNIKATION



DIGITALISERING HÅLLBARHET



Tre Möjliggörande verksamhetsområden 
prioriterade mål 2024

Digitalisering
• IT-strategi
• Digitalt stöd till arrangemang

Kommunikation
• Nya hemsidan
• Synlighet i riksmedia och TV
• Sociala medier
• Förbundets tidning

Hållbarhet
Ekonomisk
• Samarbete med externa partners
• Bidrag speglar verksamhetsplanen
Social
• Fördelning 40% kvinnor & män
• Utbildningar är tillgängliga och inkluderande
Miljömässig
• Drivs enligt hållbarhetspolicy
• Samarbete med aktörer
• Forskning




	Strategi 
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Processen fram till förbundsmötet 2022
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	INDIVIDUTVECKLING 
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21

