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Verksamhetsplan 2021
Klubborganisation
Styrelsen leder klubbens arbete. Under styrelsen avser vi att ha kommittéer som ansvarar för
att verksamheten genomförs i enlighet med klubbens verksamhetsidé och värdegrund.
Vi avser att organiseras enligt följande:
- Ungdoms- tränings- och tävlingskommitté
- Arrangemangskommitté
- Redaktion Luffarkaveln
- Kartkommitté
- Brotorpskommitté
Kommittéerna ska inom de ramar och budget, som styrelsen anger, fatta beslut om sin egen
verksamhet. Varje kommitté bör ha en representant i styrelsen och kontinuerligt orientera
denna om sitt arbete. Om inte kommittén är representerad i styrelsen, kan styrelsen kalla
representant att informera vid styrelsemöte. Principiellt viktiga frågor eller frågor som medför
kostnader utöver given budget ska hänföras till styrelsen för synpunkter eller beslut.
Enskild styrelsemedlem ska inte fatta enrådiga beslut. Om beslut behöver fattas mellan två
styrelsemöten ska samråd sökas med övriga styrelsemedlemmar via e-mail eller telefon.
Enskild styrelsemedlem kan även få mandat av styrelsen att lösa en given uppgift.

Anpassningar på grund av covid-19 pandemi
Samtliga planerade aktiviteter under året kommer riskbedömas och anpassas avseende
smittspridning på grund av rådande covid-19 pandemi. Vi förhåller oss till de råd och
rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och Sveriges Orienteringsförbund.

Barn- och ungdomsverksamheten
a) Behålla och utveckla befintliga träningsgrupper med barn och ungdomar för att nå stabila
grupper på alla nivåer.
b) Erbjuda anpassad träning efter färdighetsnivå samt arrangera läger och sociala aktiviteter
för klubbens barn och ungdomar.
c) Delta efter färdighetsnivå i nationella tävlingar, U-serien och andra utvalda tävlingar.
Arrangera skjuts till prioriterade tävlingarna för anmälda ungdomar.
d) Erbjuda trevliga sociala aktiviteter under ”lågsäsong”.
e) Vid förfrågan erbjuda ”prova på orientering” för skolor i närområdet.
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f) Begära begränsat registerutdrag i belastningsregistret för samtliga ledare som kommer i
kontakt med ungdomar. Uppvisat registerutdrag gäller i två år, därefter behöver nytt utdrag
visas upp. Om ungdomsledaren inte visar upp utdraget eller har visad belastning får denne
ej verksam som ungdomsledare till dess ett godkänt registerutdrag visats upp.

Rekrytering
a) Behålla och utveckla de unga i träningsgrupper och tävlingar.
b) Vara en attraktiv klubb för både pojkar och flickor.
c) Sträva efter jämn könsfördelning bland ungdomsledarna.
d) Erbjuda nybörjarkurs för vuxna i orientering under vår och höst samt fortsättningskurs
under hösten.
e) Uppmuntra nya medlemmar att delta i allmänna tävlingar och tisdagsträningar.
f) Tillhandahålla veckans bana under vår och höst samt ansluta ”Veckans bana” till Livelox.
g) Under vår och höst erbjuda ”Prova på” med träningsbanor vid Brotorp.
h) Tillhandahålla Naturpasset i samarbete med OK Ravinen, lilla Naturpasset och
Vinterpasset i egen regi.
i) Ge nya medlemmar information om klubbens verksamhet och hjälpa dem in i
orienteringssporten.

Tränings & tävlingsverksamhet orientering
a) Erbjuda minst två träningstillfällen/vecka och OL-teknikträningar under hela
tävlingssäsongen. Under vintern erbjuda hålla löpträning.
b) Uppmuntra klubbmedlemmar att delta i sommartävlingar såsom O-ringen.
c) Delta med minst ett lag på 25-manna.
d) Delta i StOF:s HD 15-16-träffar och HD13-14-träffar.
e) Delta i ungdomsserien.
f) Samarrangera KM-tävlingar (natt, medeldistans, långdistans och sprint) med Enskede,
Södertörn och Skarpnäck. Arrangera KM-skidåkning.
g) Utse uttagningsansvariga till viktiga tävlingar, såsom 25-manna och 10-mila.
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Resor och läger
a) Anordna skidresa till Grönklitt i januari.
b) Anordna tältläger i augusti för ungdomar upp till cirka 10 år.
c) Anordna resa för ungdom till ”Daladubbeln” i oktober.
d) Delta i StOF:s sommarläger och Måsen-stafetten

Brotorp
a) Reparera taket.
b) Genomföra en fixardag under hösten.

Intern & extern kommunikation
a) Uppdatera den allmänna informationen på hemsidan
b) Ge ut två nummer av Luffarkaveln
c) Sända julhälsning till medlemmarna

Tävlingsarrangemang
a) Arrangera en tävling i vinterserien
b) Arrangera 25/50-turen
c) Arrangera Våryran
d) Arrangera Sommarserien
e) Gamla luffare arrangerar ”Luffarligan”
f) Arrangera Natt-KM i orientering och terränglöpning
g) Arrangera Nynäsdubbeln
h) Arrangera U-serien
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Externa åtaganden
a) Som en av ägarklubbarna för 10MILA representeras klubben i 10MILA-föreningens
styrelse.
b) Klubben ska vara representerad och sköta sina åtaganden inom Nackareservatets
kartgrupp, SÖKA (Söderkartor) samt övriga kartgrupper.
c) Klubben har en ansvarig för mark- och viltfrågor.
d) Delta i föreningsrådet för O-ringen 2026.
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