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Verksamhetsplan för 2023 

Övergripande mål  
Följande aktiviteter och fokusområden är centrala för klubben som helhet under 2023: 

 Få ut nya och gamla medlemmar i tävlings- och träningsverksamheten 

 Genomföra träningar och arrangemang av hög kvalitet 

 Upprätthålla och skapa goda relationer till markägare 

 Engagera nya funktionärer och ledare 

Orientering – Barn, ungdom och junior 
Verksamhetsansvarig: Tränings- och tävlingsgruppen 
 

Dagsläget:  
Liknande antal barn, ungdomar och juniorer jämfört med föregående år. Det innebär ett 50-80 st yngre 
som är med på torsdagsträningar varav ett par av de äldre ungdomarna deltar på teknikträningar. 
Intervall- och styrketräningarna på måndagar och tisdagar beroende på säsong har ökad närvaro med 
ett tiotal yngre på plats. 
 
Visst tapp av juniorer har tyvärr skett likt i många andra idrottsföreningar. 

Övergripande mål  
 Att bibehålla och utveckla verksamheten. 

 Att kunna erbjuda alla ungdomar, oavsett ambitionsnivå, en spännande och meningsfull 
fritidsaktivitet där gemenskap och socialt umgänge är verksamhetens röda tråd.  

 Att rekrytera och behålla de ungdomar som redan är i verksamheten. 

 Att rekrytera och behålla ledare i verksamheten. 

 Att arbeta för trygg och anpassad övergång mellan grupperna. 

 Att öka yngres engagemang i klubbverksamheten. 

 

Mål 2023 
 Öka antalet aktiva ungdomar 

 Öka antalet starter på tävlingar i Stockholmsområdet 

 Öka antalet deltagare på tisdagsträningar 

 Genomföra minst ett höstläger 

 Minst ett lag per stafettklass på DM 

Orientering – Elit/aktiva 
Verksamhetsansvarig: Tränings- och tävlingsgruppen 
 

Dagsläget  
Klubben har ett antal löpare i HD21 samt en större grupp mellan 35 och 50 som fortfarande gärna 
springer seniorklass, framförallt i stafettsammanhang, som även tränar och tävlar regelbundet. 
Klubben har ett antal ungdomar som kliver upp i juniorklass under året och tillsammans med befintliga 
juniorer deltar i klubbverksamheten men också planerar att springa Swedish leage och SM. 
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Övergripande mål 
 Att erbjuda alla aktiva medlemmar, en inspirerande och omväxlande verksamhet med 

kvalitativa träningar och utvecklande resor nationellt och internationellt. 

 Vara representerade på nationella och internationella stafetter. 

 Att erbjuda goda förutsättningar för medlemmar som bedriver orientering på elitnivå eller har 
potentialen och ambitionen att nå dit. Till stor del handlar det om att tillhandahålla bra 
träningstillfällen, möjlighet att delta i externa elitaktiviteter, kunniga tränare samt ett klimat som 
främjar gott kamratskap och god utveckling i enighet med föreningens värdegrund och vision. 

 

Mål 2023 
 Bästa möjliga dam- och herrlag på följande prioriterade tävlingar: 

o 10-mila 
o Jukola 
o SM-stafetten 
(Dock prioriteras yngre före äldre om prestationen är i samma härad) 

 Deltagare på SM-tävlingar 
 

Bredd/motionär 
Verksamhetsansvarig: Tränings- och tävlingsgruppen 

 

Dagsläget 
Majoriteten av klubbens medlemmar tillhör denna grupp. Variationen är stor allt från medlemmar som 
sprungit i decennier till nybörjarföräldrar till ungdomar. Gränsen mot seniorverksamheten är flytande 
vilket också avspeglar sig i tävlings- och träningsverksamheten. 
 
Klubben hade drygt 170 individuellt startande medlemmar och var i flera tävlingar bland de största. 
Stort deltagande på vinterns nattcuper. 
 

Övergripande mål 
Vara en attraktiv och välkomnande förening för samtliga medlemmar oavsett ålder och ambitionsnivå.  
 

Mål 2023 
 Erbjuda träningstillfällen för bredd/motion på torsdagar 

 Erbjuda träningstillfällen för bredd/motion på lördagar utanför tävlingssäsong genom långpass 
på olika nivåer/med möjlighet att korta av 

 Arrangera minst en klubbresa/KM-resa 

 Minst 2 lag på 25-manna 

 Fortsätta samarbetet med övriga klubbar i Söderort kring teknikträningar på tisdagar 

 Delta med bredd/motionslag på både större och mindre stafetter 

 Genomföra minst ett hemmaplansläger 

 Erbjuda skidträningar i Ågesta. 
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MTB-orientering 
Verksamhetsansvarig: MTBO-gruppen 

 

Dagsläget 
Minskad aktivitet i föreningen gentemot föregående år. 
Föreningen arrangerar 1 tävling på nationell nivå ca vartannat år. 

 

Övergripande mål 
Sprida kunskap och intresse för MTB-O. Bli fler aktiva utövare i föreningen.  

 

Mål 2023 
 Arrangera 1 tävling på när-/distriktsnivå 

 

Arrangemang 
Verksamhetsansvarig: Arrangemangsgruppen 

  

Övergripande mål 
Att erbjuda kvalitativa externa orienteringsarrangemang, såväl stora som små. Vid behov arrangera 
andra inkomstbringande aktiviteter.  

  

Mål 2023 
 Genomföra final i Mareld by night 

 Genomföra sprint-dm 

 Genomföra sommar- eller vinterserie 

Styrelsen 
  

Övergripande mål 
Stödja och underlätta den verksamhet som bedrivs i klubben. På övergripande nivå styra 
verksamheten. Genomföra midsommarfirande i slottsparken. Styrelsen ska verka för sammansättning 
som avspeglar sig i verksamheten och i medlemssammansättningen. Verka för god gemenskap, 
jämlikhet och allas lika värde samt ekonomi i balans. 

  

Mål 2023 
 Följa upp budgeten och nå resultat i balans 

 Utveckla kommunikation via hemsidan 

 Bibehålla certifiering Utmärkt Förening genom att delta på kommunarrangerade aktiviteter 

 Genomföra midsommarfirande i slottsparken 
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Alby 
Verksamhetsansvarig: Albygruppen 

 

Övergripande mål 
Att med gott ekonomiskt resultat och hög kvalité på produkterna erbjuda medlemmar prisvärt café i 
Albyserveringen på torsdagskvällar och helger under säsongen. Föreningen ansvarar för 
verksamheten. Vid behov ansvara för försäljning på föreningens arrangemang i samarbete med 
ansvarig arrangör. Tillse att behövlig personal finns på plats i Albyserveringen. 
 

Mål 2023 
 Förenkla och förtydliga arbetssätt och rutiner. 

 Förenkla och systematisera inköp. 

 Upprätta schema för medlemmarnas arbete i Albyserveringen. 

 Engagera fler medlemmar i gruppen. 

Material 
Ansvarig: Materielgruppen 

  

Övergripande mål 
Tillse att föreningens material underhålls och vid behov åter inskaffas och moderniseras för att 
underlätta och skapa god ekonomi för föreningen vid arrangemang. 

Målsättning 2023 
 Förtydliga gruppsamansättning. 

 Se över inventarielista över tränings- och tävlingsmaterial. 

 Komplettera SportIdentutrustningen. 

Kläder 
Ansvarig: Klädgruppen 

 

Övergripande mål 
Att ha ett fungerande system för beställning av kläder. Att ha snygga kläder som kan representera 
klubben. Erbjuda ett fåtal av de vanligaste förekommande kläderna i lager. 
 
 

 


