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Här presenteras ungdomarnas utvärdering av det tvååriga projekt som utgått från 

följande grundidéer  

– att skapa gemenskap i övergången från ungdom till junior genom såväl 

riktade orienteringsaktiviteter som mer sociala arrangemang 

– att alla i gruppen är viktiga oavsett vilka mål man har med orienteringen 

– att erbjuda utbildning i klubbarbete genom att delta i 

tävlingsarrangemang, ansvara för träningar etc., 

– att erbjuda kvalificerade föreläsningar inom kost och hälsa, träningslära, 

skador, mm 

Vi har genomfört ett antal aktiviteter under åren och här nedan sammanfattas 

utvärderingen tematiskt under tre rubriker:  

Detta har varit bra 

– Att fokus inte är på prestation utan på att lära känna varandra (FB-

gruppen är en viktig del) 

– Alla gemensamma träningar med tydliga mål 

– Föreläsningar som gav mycket information och där vi fick träffa varandra 

– Föreningsarbetet, att arrangera 13–14-träffar och vara med och arrangera 

tävlingar. 

– Att samla in pengar gemensamt. Många delaktiga och ”små” 

arbetsområden, ex discot och tipspromenaden 

– Att åka på tävlingsresor tillsammans 

– Att åka på utlandsläger med lika stor vikt på orientering som på det 

sociala och gruppsammanhållande 

Detta vill vi ha mer av 

– Mer aktiviteter på hemmaplan (inte utbildningar) 

– Fler träffar som inte utgår från klubbstugan. 

Detta har inte varit så bra 

– Vissa utbildningar kändes som upprepningar av sånt man redan kan 

– Tidskrävande möten mitt i veckan 

– När enskilda fått för stort ansvar vid t ex försäljning har deltagandet och 

engagemanget blivit dåligt 

– När det varit oklarheter angående ansvar och innehåll på träningar t ex 

barngympan 

– Mer vuxenstöd behövs vid tävlingsarrangemang 

 



Dettä vill vi ätt 2014 skä innehä llä 

Föreläsningar – nya och intressanta saker, vi får bestämma ämne, hellre korta 

och intensiva än långa (t ex om alternativ träning) 

Träningar – gemensamma träningar för 15–20-åringarna både på hemmaplan 

och några på andra platser, ”sno” en tisdag eller onsdag för oss, alternativa 

träningar (skadeförebyggande), yoga, högre deltagande 

Klubbarbete – intro till barngympan, arrangera tävling med vägledning, 

anordna tävling eller träff (typ 13–14-träffen) 

Tjäna pengar – tillsammans. Små och bättre fördelade arbetsuppgifter på fler 

personer. Alla ska vara med. Mer vuxenhjälp. 

Sammanhållande aktiviteter – där inte orientering är i fokus, anordna disco 

igen, något specifikt för gruppen (typ dans, ramsa, t-shirt), bodaborg, cybertown, 

go-cart, paintball, lazerdome, lekar… 

Läger – utlandsläger, kan vara ett inte så pengakrävande läger 

Tävlingsresor – U10-mila, U-jukola osv 

 

18 av de aktiva 15–20-åringarna deltog i detta utvärderings- och 

planeringsarbete. Vi ledare tackar för ert fantastiska engagemang och lovar 

återkomma med förslag på plan för 2014.  


