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   Alla gamla, unga, erfarna eller nya VSK:are inbjöds till klubbdagen Lördag 3 februari mellan 

kl.12:00 – 16:00. Dagen genomfördes i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Styrelsen hade 

tagit initiativ till dagen och tanken var att skapa större delaktighet genom diskussion och 

samtal om VSK:s verksamhet idag och de kommande åren. 

Dagen inleddes med att Charlotte och Ulrika hälsade alla välkomna och informerade om syftet 

och att vi idag startar igång en process som skall leda och utveckla VSK framtid. Lars ”Lodet” 

Ericsson från SISU Idrottsutbildarna  som ledde dagens arbete informerade därefter om RF:s 

tankar om framtiden genom ”Strategi 2025”, som är ett arbetsmaterial i att sätta framtiden på 

dagordningen.  

Deltagarna delades in i grupper utifrån fyra Utvecklingsområde som styrelsen tagit fram, 

Delaktighet/Påverkan, Social samvaro, Information/Kommunikation och 

Medlemmar/Aktiva. En styrelserepresentant var ansvarig för varsitt utvecklingsområde. Vi 

hade även fått med ungdomar under dagen och de bildade en egen grupp som fick spåna fritt 

utifrån nuläge och vad som kunde bli bättre utifrån deras perspektiv.  Grupperna fick som 

första uppgift att fundera och diskutera, ”Detta är bra idag” och ”Detta bör vi ta tag i”.  

Tankarna och aktiviteterna skrevs ner på A3 papper och som sedan användes för att skapa nya 

grupper där deltagarna fick välja grupp utifrån sitt eget intresse. I dessa grupper skulle man 

sedan försöka få till en handlingsplan utifrån vad som framkommit i första arbetspasset.   
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Utvecklingsområde: Medlemmar/ Aktiva 
 

 

”Detta är bra i dag”!                                                                       
 Förmånligt ekonomiskt 

 Fin anläggning 

 Åldersspann på nya medlemmar 

 Ordning                                                                                                                    

 Glädje 

 Öppenhet 

 Väl fungerande ungdomsverksamhet 

 

 

 

”Detta bör vi ta tag i”!                                                  
 Offtrail runners – reklam 

 Nybörjargrupper – äldre 

 Fadderverksamhet till tävling. ex.v. förebilder 
och samåkning  

 Mentor – erfaren orienterare följer upp ny orienterare 

 Aktivera föräldrar 

 Fler ledare (icke orienterare) 

 Få med fler ungdomar på tävlingar 

 Nybörjarkurser för vuxna – kräver ”nya” ledare 
 

 

       

 

 

 

 

Handlingsplan: Medlemmar / Aktiva 

Vad: Använda appar, facebook för att lättare 

nå ungdomar och föräldrar 

Hur: Inför mentorskap som tar sig an 

ungdomar.                                                    

Starta vuxengrupper, bättre få gånger än 

inga alls 

När: Så fort som möjligt 

http://www.vanersborgssk.se/
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Utvecklingsområde: Delaktighet och Påverkan 

 

”Detta är bra idag”! 
 

 I och med att vi är en öppen & välkomnande klubb så finns det möjlighet att vara delaktig 
och påverka 

 Vårruset lätt att få funktionärer – alla förväntar sig att bli tillfrågade 

 Det finns möjlighet att påverka 
 

 

 

 

”Detta bör vi ta tag i”!  
 Få fler personer att dela på ansvaret 

 Hitta små lätta uppgifter till nya föräldrar. T.ex. ”supportfunktionen” 

 Tydliggöra vem som gör vad i klubben. T.ex. Lista på sektioner på anslagstavlan 

 Idétavla 

 Vi har många nybörjarbarn. Vi bör bli bättre på att engagera och fånga föräldrarna. 

 Ta betalt för att delta.   

 

 

 

 

   

 
 

                    

 

 

 

 

 

Handlingsplan:  Delaktighet- Påverkan 

Vad: Öka föräldrarnas delaktighet och 

engagemang 

Varför: Vi blir fler engagerade medlemmar 

              Större chans behålla ungdomarna 

Hur: Hitta små lätta uppgifter till nya.                      

          Våga ställa krav till nya föräldrar 

          Nybörjarkurs för föräldrar 

När: Som en punkt på föräldramöten 

 

marknadsföring                                                
korv o bröd                                            
”hjälp” från andra utanför ungd.sekt.                   
föräldramöte  
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Utvecklingsområde: Social Samvaro 
”Detta är bra idag”! 

 Pastalördagarna inkl. träningarna 

 På tävlingarna 

 Göra egna tävlingar 

 Torsdagträningarna, alla tränar ihop 

 Liten klubb. Vi känner varandra och bryr oss om varandra 

 Lägerverksamhet 

 

 

”Detta bör vi ta tag i”!  
 Öka öppenheten 

 Info vid tävl.resor!! Var skall vi? Var ska vi bo? Tillsammans? Var äter vi? 

 Läger med övernattning 

 Ev. ”torsdagskvällsmat” 

 Det är ok. Med egna initiativ. 

 Tävlingsresor utomlands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

Handlingsplan:  Klubbresa utomlands 

Vad: Ordna en tävlingsresa med buss till 
Danmark 

Varför: Social samvaro 

Hur: Efterfråga intresse 

Handlingsplan: ”Torsdagskvällsmat” 

Vad: Äta tillsammans efter träningen på 

torsdagar 

Varför: Fånga nya barn, ungdomar och 

föräldrar, samt socialt för oss andra. 

Hur: Marknadsför, informera före under 

våren är det kvällsmat till självkostnadspris 

När: Försök – våren 2018 

Ansvar Vem/Vilka: Vi som inte är 

ungdomsledare  

Handlingsplan: Tävlingsinfo 

Vad: Informera om var vi skall tävla 

Varför: Vi vill vara många som tävlar på samma ställe 

Hur: Lista på prioriterade tävlingar. buss vid behov, samordna transport 

När: Utsedd KP för tävlingen 
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Utvecklingsområde: Information / Kommunikation 
 

”Detta är bra idag”! 
 Hemsidan – t.ex. klotterplanket 

 Skogslek – info från ledarna 

 Introduktionsmöte/Föräldramöte 

 Nya hemsidan där det händer saker nu 
 
  

”Detta bör vi ta tag i”!  
 Ny medlem – var hittar jag info – förslag på introduktionsbrev – kontaktuppgifter 

 Strategi – hur vi kommunicerar – enhetlig logga 

 Maillistan 

 Information – var vi ska tävla – var vi ska bo – var vi ska äta 

 Struktur – på hur vi informerar och kommunicerar med varandra 

 Mer marknadsföring av vår verksamhet på Facebook 

 Uppdatera adressboken på mailen 

 Nyhetsannonsera vad sektionerna tagit upp i styrelsen 

                                                                       

                                                              

 

 

 

 

 

Handlingsplan:  

Information och Kommunikation 

Information & Kommunikation 

Vad: Bilda grupper, ca 3 personer i varje, för 

att arbeta fram strategier. Hur ska vi se ut? 

Varför: Viktigt! För att underlätta för ledare 

och organisationen.   

Hur: Gruppen ska bestå av en 

styrelseledamot + ytterligare 2 personer 

När: Gruppen arbetar under en 1-årsperiod. 

http://www.vanersborgssk.se/
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Ungdomsgruppen 
 Lisa, Sofia, Jakob och Edvin 

 

”Detta är bra idag”! 
 Mejl 

 Hemsida 

 

”Detta vill vi göra”! 
 VSK-app – för att marknadsföra klubben – för notiser  

 

kommunikation 
 VSK-grupp på Facebook inlägg länkade till hemsidan 

 SMS-grupp? – mejl når inte alltid fram till ungdomarna 

 Notis när det kommer nyheter på facebooksidan 

 

Träningsläger 
 Viktigt för gemenskapen både för ungdomar och hela klubben  

 

”Skolan förstör orienteringens rykte”  
 Det gör det svårt att locka nya medlemmar från 13 år och uppåt  

 Skolans orienteringsundervisning behöver bli bättre och mer tilltalande.                                 
Kan vi i VSK hjälpa till med det? 

 Informera skolor och idrottslärare i kommunen så att eleverna slipper ha 

             Orienteringsundervisning på nio år gamla Enirokartor  
 Skolan är ofta första kontakten med orienteringen och därför måste den                          

upplevelsen vara POSITIV!!  Resultatet av detta skulle ge oss fler nya                           
ungdomar som vill springa orientering. 
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Vi som var med! 
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