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Verksamhetsplan Orienteringssektionen OK Tyr 2021

Inledning
Detta dokument innehåller verksamhetsplanen för Orienteringssektionen. Verksamhetsplaner för
övergripande nivå, samt övriga sektioner och dess kommittéer, beskrivs i separata dokument.
Dokumentstruktur:
• Verksamhetsplan Övergripande 2021
• Verksamhetsplan Cykelsektionen 2021
• Verksamhetsplan OL-sektionen 2021 (detta dokument)
• Verksamhetsplan Friska Karlstad 2021

Orienteringssektionens organisation
Sektionen består av ett antal kommittéer som tillsammans utgör den sportsliga delen i föreningens
orienteringsverksamhet.

Orienteringssektionen
Ledningsgrupp

Ledningsgrupp bestående av representanter för utvalda kommittéer

OL Barn &
Ungdom
Sammankallande:
Margareta Nilsson

PREO
Sammankallande:
Eva Trangius

OL Junior &
Senior
Sammankallande:
Pär Nyman

OL Motion
Sammankallande:
Monica Djurberg

MTBO
Sammankallande:
Michael Kullin

OL Kartor
Sammankallande:
Lennart Moberg

OL Tävling
Sammankallande:
Kirsty McIntyre

OL Data
Sammankallande:
Anders Hane

Sektionens ansvarsområde
Föreningen har på övergripande nivå som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet
med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att utöva, främja och höja
intresset för alla de sporter som bedrivs inom föreningen.
Orienteringssektionens verksamhet omfattar Orientering, PreO, MTB-O, SkidO.

Ledningsgrupp
Den finns en utsedd ledningsgrupp för sektionen som består av en sektionsansvarig och
representanter från kommittéerna inom sektionen. Alla kommittéer behöver inte ha en
representant, detta beslutas i samråd mellan sammankallande för kommittéerna och
sektionsansvarig.
Ledningsgruppens syfte är att hålla ihop sektionen och ge bra förutsättningar till att samverka mellan
kommittéerna på ett tydligt sätt. Genom att vara insatta hela sektionens verksamhet blir det kortare
väg till bra beslut och rätt prioriteringar.
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Ledningsgruppens ansvar och befogenheter:
-

Ta fram verksamhetsplan och budget för sektionen.
Säkerställa att verksamhetsplan och budget efterlevs.
Samordna verksamheten inom sektionen.
Befogenhet att planera om och omprioritera verksamhetsplanen i samråd med styrelsen.
Samverka utanför sektionen i föreningsövergripande frågor.

Sektionsansvariges ansvar och befogenheter:
-

Vara sammankallande och leda arbetet i ledningsgruppen.
Representera Orienteringssektionen som adjungerad i styrelsen.

Medlemmar i Ledningsgruppen:
Sektionsansvarig:
OL Barn & Ungdom:
OL Junior & Senior:
OL Motion:
PREO:
MTBO:
OL Tävling:
OL Kartor:
OL Data:

Under Rekrytering, TF Martin Ljungberg
Margareta Nilsson
Pär Nyman
Monica Djurberg
Eva Trangius
Michael Kullin
Kirsty McIntyre
Lennart Moberg
Anders Hane

Verksamhetsplan OL Barn och ungdom
Kommitténs ansvarsområden
Samordna och utveckla föreningens orienteringsverksamhet för barn och ungdomar.
Hela verksamheten bedrivs och bygger på ett ideellt engagemang där såväl ledare, föräldrar och
aktiva bidrar.
Vi har ungdomsverksamhet för att
• Lära barn och ungdomar att orientera
• Skapa en aktiv fritidsverksamhet för barn och ungdomar ute i naturen
• Få barn och ungdomar att ha roligt och känna samhörighet och trygghet
• Delta i orienteringstävlingar och läger
• Utveckla idrotts- och ledarkompetenser

Nyheter 2021
• Temakvällar för ungdomsledarna

Verksamhetsmål
• Möta efterfrågan från barn och ungdomar som vill utöva orienteringslöpning.
• Få fler barn/ungdomar och föräldrar att bli delaktiga i barn- och ungdomsverksamheten och OK
•
•
•
•
•
•

Tyrs övriga verksamhet.
Bättre ta hand om nya deltagare genom särskilda introduktionsledare på tisdagsträningarna
Få fler huvudledare engagerade och öka antalet träningsgrupper för ungdom från föregående år
Under året få minst 10 ”nya” barn och ungdomar att följa med på en orienteringstävling i
Värmland. Syfte är att introducera så många som möjligt till sporten orientering.
Individuell ”coaching” för de äldre ungdomar som önskar detta.
Jobba aktivt för att barn och ungdomar fortsätter i OK Tyrs verksamheten så länge som möjligt.
Inkludera och involvera barn och ungdomar i verksamhetens utformning.
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• Verka för en bra och fungerande övergång från ungdomsverksamheten till junior och
•
•
•
•

seniorverksamheten. Samverka med OL Junior & Senior och TVO (Team Värmland Orientering)
Fortsatt samordnade orienteringsträningar med OL Junior & Senior.
Gemensam resa till Kolmårdskaveln och 10-mila ihop med juniorer och seniorer i klubben.
Verka för att klubbens ungdomar får möjlighet att vara hjälpledare.
Uppdaterad skriftlig och digital information och kommunikation till ungdomar, ledare och
föräldrar.

Största utmaningarna 2021
• Bedriva en verksamhet som även är smittspridningssäker under pandemin
• Bättre ta hand om nya deltagare så de känner sig sedda samtidigt som de andra också får

hjälp/stöd
• Individuell ”coaching” för de äldre ungdomar som önskar detta (Utvecklingsnätverket).
• Jobba aktivt för att barn och -ungdomar fortsätter i OK Tyr’s verksamheten så länge som möjligt.
• Verka för en bra och fungerande övergång från ungdomsverksamheten till junior och
seniorverksamheten. Samverka med OL Junior & Senior och TVO (Team Värmland Orientering)

Träning, kurser, läger och tävlingar 2021
För barn i åldrarna ca 5 till 8 år genomför vi orienteringsaktiviteter, Miniatyrerna, under maj och
september.
Från 9 till 16 års ålder har vi träningsverksamhet, ungdomsgrupper, med bestämda ledare. Den
verksamheten sker i stort sett året runt. Träningen samordnas mellan de olika grupperna men
ansvaret för gruppen ligger på respektive gruppledare.
Vi vill att barnen och ungdomarna deltar i tävlingar och läger för att lära känna andra orienterare och
prova på sporten orientering. Vi är beroende att ytterligare ett tiotal ovärderliga ledare och
medarbetare som hjälper till med träningar, planeringar, uppföljning, läger, resor osv.
Några av klubbens ledare deltar på barn och ungdomstränarutbildningar.

Prioriterade aktiviteter 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

Tisdagsträningar
Miniatyrerna
Pokaljakten
Höstavslutning
Ungdomsgalan
”Utvecklingsnätverket”
Dejelägret
Värmlandslägret (arrangör)

•
•
•
•
•
•
•

Rikslägret
Kolmårdskaveln
Tiomila Ungdomskaveln
Ungdomens Tiomila
Tiomila hemmaläger för de yngsta
USM
Daladubbel
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Ungdomsaktiviteter i OK Tyr om 5 år (2026)
Detta är den vision vi har för OL Barn och ungdom:
• Alla ungdomsaktiviteter präglas av engagemang, gemenskap och glädje!
• Genom samarbete med övriga verksamheter inom klubben verka för ett inkluderande
klimat som inspirerar/uppmuntrar alla till att fortsätta vara aktiv i klubben även efter åren i
OL Barn och ungdom.
• Barn och -ungdomsträningen inom orienteringslöpning bedrivs i lagom stora grupper, upp
till cirka 20 ungdomar i samma åldersgrupp. Varje grupp har ett ledarteam med ca 4 ledare.
Det finns flera olika sådana grupper aktiva över hela året.
• Vi är gott om glada och stolta ledare. Det är roligt och lätt att få ledaruppdrag utifrån
kunskap och erfarenhet. Fem av oss vidareutbildar sig på kurs eller liknande varje år.
• Det finns en väl utvecklad nybörjarverksamhet anpassad för barn och ungdomar från 5 till
16 år. Den ska vara enkel att hitta och delta i, det ska finnas utmaningar oavsett
ambitionsnivå och mål.
• De äldre ungdomar som önskar mer individuell ”coaching” utöver tisdagsträningen har
möjlighet till det genom ”Utvecklingsnätverket”.
• Alla barn- och ungdomsaktiviteter kommuniceras tydligt via webben och fysiskt vid
Tyrstugan
• I Tyrstugan finns det plats för flera ungdomsgrupper att samlas för genomgångar
innan/efter träning under tak (kanske inomhus). Det finns också fler lokaler för teoretisk
genomgång som inte krockar med fika eller möten.
• Alla ungdomsledare har kläder märkta med ”Ungdomsledare”.
• På Ungdomens Tiomila har vi flera lag i respektive klass samt framstående placeringar i de
äldre klasserna. Alla ungdomar och ledare åker gemensamt i två fyllda storbussar. Det syns
på oss att vi är Tyrare genom våra gemensamma kläder, glada tillrop och stolta hållning.
• Vi har roligt och det finns en samhörighet mellan ungdomarna inom klubben, med
ungdomar i andra värmlandsklubbar samt mellan ungdomar och ledare
• På orienteringstävlingar i Värmland finns minst 12 ungdomar i varje ungdomsklass från OK
Tyr och att vi räknas som en av de mest intressanta ungdomsklubbarna i hela riket.

Medlemmar och roller/uppdrag:
Margareta Nilsson
Elisabet Lundqvist
Mattias Persson
Helena Kasos
Malin Jonsson
Björn Pettersson
Sverre Wikström
Vakant
Vakant

- sammankallande, LOK/SISU-ansvarig
- ekonomi, representant Centrala kretsen
- ekonomi, ledarsamordnare, utbildningssamordnare, information/hemsida
- ledarsamordnare, information/hemsida
- träningssamordnare och kontakt mot OL Junior & Senior
- tävlings- och lägersamordnare, (miniatyransvarig)
- representant VOF ungdom
- utvecklingsnätverket
- miniatyransvarig
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Verksamhetsplan OL Junior & Senior
Kommitténs ansvarsområden
Kommitténs huvuduppdrag är att verka för en aktiv tävlings-och träningsverksamhet för juniorer och
seniorer. Kommittén ska under hela året erbjuda varierade träningar med olika svårighetsgrad och
fysisk utmaning och som är öppna för en bred grupp av klubbens medlemmar.
Kommittén ansvarar för samordning av tävlingsaktiva juniorer och seniorers deltagande i mästerskap
och stafetter, samt arrangerar träningsdagar och läger för gruppen. Kommittén ska stötta de löpare
som vill satsa mot elit och uppmuntra juniorer och yngre seniorer att åka ut på värdetävlingar.

Verksamhetsmål
Verka för en attraktiv miljö på träning och tävling och genom det locka nya medlemmar.
•

Arrangera träningar som är så bra att de som är där vill komma tillbaka.

Fortsätta stärka samarbetet med ungdomskommittén vad gäller träningar och tävlingsresor för att på
det viset stärka klubbgemenskapen.
Stötta de juniorer och seniorer som vill satsa mot elit och uppmuntra yngre juniorer att åka ut på
värdetävlingar.
Vi upplever en ökande verksamhet för juniorer och seniorer och vill att den trenden fortsätter. Att ha
en bra junior- och seniorverksamhet skickar bra signaler till våra ungdomar.
Kommittén huvuduppdrag är att planera och genomföra kvalitetsträningar för klubbens medlemmar,
samt att stödja tävlingsaktiva juniorer och seniorer. Kommittén ska under hela året erbjuda varierade
träningar med olika svårighetsgrad och fysisk utmaning.
Utöver att arrangera träning så kommer vi lägga fokus på följande tre områden:
1. Öka antalet aktiva juniorer och seniorer i klubbens verksamhet.
I klubbens strategi nämns juniorer och yngre seniorer som en viktig målgrupp. Vi ser en
ökning av aktiva i rätt ålder och under de närmaste åren väntar stora ungdomskullar.
Områden som vi kommer jobba med är:
a. Ha 10-mila som ett stort mål för vinterns- och vårens träningar.
b. Marknadsföra våra träningar i Anslagstavlan via Kalendern och på oktyr.se, samt Tyrs
grupp på Facebook.
c. Informera om kommande veckas aktiviteter på Tyrs Facebookgrupp.
d. Stämma av med de aktiva att träningarna har den inriktningen som efterfrågas.
e. Ha en långsiktig och säsongsanpassad träningsplan.
f. Erbjuda hjälp att hitta mentor för de juniorer och seniorer som vill ha personlig
stöttning.
g. Arrangera träningsläger vid två tillfällen under åtet.
2. Övergång från ungdom till junior och junior till senior
Det är ett onödigt stort och svårt steg att gå ifrån klubbens ungdomsverksamhet till junior
och senior verksamhet. Då det i dagsläget är relativt stora kullar ungdomar gäller det att
arbeta fram en process så att klivet från ungdomsverksamheten inte blir så stort. Kommittén
kommer att arbeta med detta genom att:
a. Öka samarbetet med ungdomskommittén kring tisdagsträningarna.
b. Uppmuntra äldre ungdom, juniorer och seniorer att komma ut på värdetävlingar och
SM.
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3. Sociala aktiviteter
En viktig del i klubben strategi är att stärka gemenskapen.
Det har även varit efterfrågan från de aktiva att hitta på mer sociala aktiviteter i samband
med träningar och tävlingar.
Vi tror ett sätt är att ordna gemensamma tävlingsresor där ungdom och äldre reser, bor och
tävlar tillsammans.
a. Gemensam resa med Ungdomskommittén till 10-mila och Kolmårdskavlen (eller
annan stafett på våren).
b. Anordna minst två träningsdagar eller helg med social aktivitet.
Vi skulle vilja lyfta frågan om vi kan få igång aktiviteter och träningsgrupper riktat mot våra äldre
medlemmar. Syftet skulle vara att få fler till våra träningar och aktiviteter. Vi kommer fortsätta
försöka konkretisera våra idéer under våren för att kunna starta upp något under hösten.

Resultatmål
•
•
•
•
•
•

Ett herrlag och två damlag till start i 10-mila, med förstalagen lagen topp 100.
Behålla och öka antalet aktiva på klubbens aktiviteter.
Erövra fler medaljer vid DM i junior- och seniorklasserna än 2020.
Öka deltagandet vid SM tävlingarna och ha ett junior- och ett seniorlag vid SM-stafetten,
samt fler som kvalar in till A-finaler än 2020.
Tvår herrlag och ett damlag till start vid en vårstafett innan 10-mila.
Topp 40 på 25-manna.

Aktiviteter
•
•
•
•
•

•
•

10-mila
SM-tävlingarna
DM-tävlingarna
25-manna
Kolmårdskavlen eller annan stafett före 10-mila
Som en förberedelse för 10-mila vill vi försöka få ungdom, junior, senior och äldre att
genomföra en gemensam tävlingshelg i samband med Kålmårdskavlen, där vi reser och bor
tillsammans.
Swedish League avslutningen på Gotland.
Träningsläger i fjällmiljö i samband med World Cup i Idre.

Skid-O
Under året förbereder vi för att kunna genomföra en enklare tävling/träning på I2 området med kort
varsel om förutsättningar ges under kommande vinter.
Det innebär förbereda karta, banor och även kontakter med markägare och andra som påverkas.

Medlemmar
Pär Nyman – Sammankallande
Fredrik Barrulf
Örjan Beckius
Anna Gustafsson Hane
Johanna Kindlund
Olov Öström
Anna Isaksson Forsgren samordnar Skid-O och är adjungerad i kommittén.
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Verksamhetsplan OL Motion
Kommitténs ansvarsområden
Den verksamhet som bedrivs har som mål att ta tillvara klubbmedlemmarnas samt allmänhetens
intresse och behov av orientering som motion. Verksamheten bygger på enkla, lättillgängliga och
tätortsnära arrangemang. Vår verksamhetsinriktning ligger i samklang med SOFTs intentioner
gällande Bredd och Motion:
•
•
•
•

orientering nära och flexibelt, göra tillgängligt för alla
erbjuda prova på aktiviteter (tillsammans med kompisar/vänner)
kunna utöva utan att satsa
kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och ambitioner

Verksamhetsmål
Kommitténs verksamheter ska aktivt marknadsföra orientering som motionsform och genom
motionsorienteringar, orienteringskurser och Friska Karlstad försöka rekrytera nya medlemmar. Vi
ska vid behov delta som arrangör i orienteringskurser för nya och blivande medlemmar. Stödja
planeringen och genomförandet av Friska Karlstad/Hitta Ut arrangemangen. Stötta
skolorienteringsarrangemang i Karlstad och på Hammarö främst med inriktning åk. 3-9.
Kommitténs målsättning 2021 är att stödja OK Tyr i följande arrangemang och aktiviteter:
•
•
•
•

Vi har uppskattade Motionsorienteringar varje vecka under säsong
Vi stödjer och bidrar till att Friska Karlstad är den självklara friskvårdsaktiviteten i Karlstad
Vi verkar för att synliggöra och skapa en positiv bild av orientering och dess möjligheter
utanför klubben och gentemot både barn/ungdomar och vuxna.
Vår verksamhet bidrar till klubbens intäkter och en ekonomi i balans.

Resultatmål
•
•
•
•
•
•

Antalet startande i genomsnitt på motionsorienteringarna är 90 st.
Coronaanpassat mål (20 20 - 88 st)
Att våra arrangörsgrupper är väl insatta i PM samt övrig information gällande genomförandet
av Motionsorienteringarna. PM och manualer är uppdaterade.
Vi samverkar med Skattkärrs IF och Kils OK när det gäller arrangörsskap.
Vi har samverkat med minst 5 skolor i samband med WOD eller annat
orienteringsarrangemang kopplat till en skola.
Vi har tillgodosett eventuellt behov/önskemål av orienteringskurser för vuxna.
Vi har ett budgetutfall som motsvarar som lägst 2020.

Aktiviteter
Februari/mars - 17/2 Planeringsmöte gällande kommitténs verksamhet 2021. Riktlinjer för
motionsorienteringar och arrangörsgrupper. Idéer och beslut gällande övriga aktiviteter samt ev.
inköp. Kontakter med kartkommittén gällande kartområden.
Mars - utskick med aktuell info till arrangörsgrupper samt ev. revideringar av dokument.
Mars/april - kontakter med skolor gällande deltagande i WOD veckan 19/5- 23/5. Samverkan med
IOF Karlstad. Gå ut med information och inbjudan till Orienteringskurs för vuxna (helgkurs).
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April – uppstart av motionsorienteringsprogrammet. Genomförande av arrangemang (MK)
Rekognisering och utsättning av Hitta Ut stolpar i Karlstad och på Hammarö.
Maj - genomförande av orienteringskurs samt tillsammans med IOF genomföra aktiviteter kopplade
till WOD (World Orienteering Day) för skolor och allmänhet.
Augusti - Delta i Kilenelägret på Hammarö, förutsatt att det genomförs i år.
September – avslut på Motionsorienteringssäsongen.
Okt/nov – Uppföljning och sammanställning av årets insatser och verksamheter i förhållande till
Verksamhetsplanen. Budgetuppföljning (sker även löpande).

Medlemmar
Monica Djurberg (sammankallande samt skolkontakt)
Karin Mood (Kontaktperson Motions OL)
Ingrid Kensby
Ove Lundberg
Catarina Högkvist
Per Högkvist
Camilla Lagneryd
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Verksamhetsplan PreO
Kommitténs ansvarsområden
PreO-kommitténs huvuduppgift är att bedriva och utveckla precisionsorienteringen i klubben
innefattande träning, tävling och utbildning.

Verksamhetsmål
•
•
•
•

Skapa ett ökat intresse för PreO genom informations- och prova på aktiviteter.
Samarbeta med barn- och ungdomskommittén samt OL Junior & Senior.
Visa att PreO är en bra alternativ tävlingsform för orientering.
Möjliggöra för klubbmedlemmar att delta vid PreO-tävlingar från nybörjarnivå till elitnivå.

Resultatmål
Öka medlemmarnas tävlingsdeltagande.
Flera kvalificerade till SM.
Arrangera två tävlingar.

Aktiviteter
•
•
•
•
•

Arrangera en träningstävling under en kväll.
Arrangera en tävlingshelg i augusti, inklusive PreO-DM, gemensamt med annan klubb.
Stödja och biträda klubbmedlemmar, alla ålderskategorier, som är intresserade av PreO.
Skapa en underrubrik för PreO-information på OK Tyrs hemsida.
Delta vid konferenser och utbildningar som anordnas av SOFTs PreO-grupp.

Medlemmar
Eva Trangius (sammankallande)
Eva Björkman
Ann-Sofie Hultsved (ekonomiansvarig)
Rudi Olvenmyr
Leif Salin
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Verksamhetsplan MTBO-kommittén
Kommitténs ansvarsområden
Huvuduppdraget är att utveckla MTBO-verksamheten inom OK Tyr genom att arrangera tävlingar och
erbjuda träningstillfällen i mountainbikeorientering för medlemmar.

Verksamhetsmål
MTBO-kommittén ska möjliggöra för medlemmar att utöva MTBO för att öka antalet deltagare och
aktiva inom idrottsgrenen. För att bredda grenen behöver en ungdomsverksamhet byggas upp för att
bredda åldersgrupperna hos deltagarna.

Resultatmål
•
•
•
•

Arrangera en deltävling i Värmlandsserien per år
Anordna träningsverksamhet för ungdomar och vuxna
Planera för att ta fram och konvertera kartor i närområdet
Lägga fyra olika banor på Hitta ut-karta med MTBO-kontroller (månadens bana)

Medlemmar
Michael Kullin, sammankallande
Henry Christensen
Åke Kappel
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Verksamhetsplan OL Tävling
Kommitténs ansvarsområden
Tävlingskommitténs huvuduppdrag är att säkra genomförandet av klubbens tävlingar inom
orientering och löpning. Med detta menas att tillsätta huvudfunktionärer och stötta arrangörerna vid
behov. Varje tävlings egen organisation kan liknas vid en projektorganisation. Kommittén ansvarar
dock för kontinuitet och/eller utveckling av koncept kring återkommande arrangemang t.ex. Lången
& Korten, Värmlandstrippeln, Värmlandsstafetten.

Verksamhetsmål
I sitt arbete strävar kommittén efter att tänka långsiktigt och skapa en hållbar grund för
tävlingsarrangemang även i framtiden. Funktionärsuppdrag ska vara väldefinierade och
tävlingsarrangemang ska bidra till klubbgemenskap.
Ett bra samarbete med kartkommittén är viktigt för den långsiktiga planen. Tävlingskommittén
samarbetar också med andra klubbar och Värmlands OF kring samarrangemang.

Resultatmål
•

Säkra genomförandet av Natt-DM 24/9 som arrangeras som en del av Värmlandstrippeln, ett
samarrangemang med OK Älgen och Skattkärrs SOK. OK Tyr är även ”värd” för de andra
klubbarna i år, dvs. ansvariga för tillstånd, kontakt med kommunen, jaktlag etc.

•

Säkra genomförandet av Lången & Korten

•

Säkra genomförandet av deltävlingar i Kylkampen

•

Säkra genomförandet av Mini 5-dagars

•

Vid behov stötta genomförandet av motionsorienteringar

•

Utse tävlingsledare och banläggare för samtliga arrangemang 2021 och 2022

•

Materialöversyn: inventera och skapa en lista av materialet i tävlingsförrådet som även listar
vilken standard materialet har. Köpa in det som bedöms behövs bytas/uppdateras i nuläget.

•

Funktionsroller vid tävlingsarrangemang: göra en enkät där klubbens medlemmar får anmäla
vilka områden de är intresserade av och skapa ett register. Skapa uppdragsbeskrivning för de
olika rollerna. Se över behov av utbildning inom de olika grupperna.

•

Uppdatera den långsiktiga planen för kartor och arrangemang tillsammans med
Kartkommittén.

•

Värdetävling: genomföra förstudie och därefter ev. sammanställa ansökan för värdetävling.

•

Värmlandstrippeln: ingå i ledningsgruppen för Värmlandstrippeln tillsammans med
representanter från OK Älgen och Skattkärrs SOK.

Medlemmar
Kirsty McIntyre, sammankallande
Colin McIntyre
Stina Granefelt
Lars-Håkan Bengtsson
Adam Nyman
Henrik Petterson
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Verksamhetsplan OL Kartor
Kommitténs ansvarsområden
Kommittén skall säkerställa att det finns uppdaterat kartmaterial för klubbens arrangemang och
levererar kartmaterial/kartutsnitt till de arrangemang som klubben bedriver.

Verksamhetsmål
Kartkommittén planerar följande aktiviteter under 2021
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Leverans av kartfiler till arrangemang inom klubben.
Hantering av klubbens Ocad licenser.
Samarbeta med Karlstads kommun vid framställning av nya kartprojekt. Avtal finns vilket
underlättar leveranser av kommunens baskarta. Som motpresentation får kommunen
använda OK Tyrs kartor för intern kommunal verksamhet.
Samarbete med Hitta-Ut (Magnus Albinsson) beträffande kartförsörjning.
Förmedla förfrågningar om nya kartprojekt till styrelsen för beslut.
Undersöka nya områden för tävlingsarrangemang. Diskussion om att eventuellt uppdatera
Mosaren under 2022-2023.
Färdigställande av ny karta över I2 området. Klar i sommar. Kartan ritas av Jerker Boman och
Karl-Erik Engblom. Kartan kommer att användas vid Natt-DM 2021.
Hantera förfrågningar beträffande framställning av skolkartor.
Söka kartbidrag för 2022
Framställa metadatabas för kvalité på klubbens kartor.
Kommittémöten 3-4 ggr/år

Medlemmar
Lennart Moberg sammankallande
Anders Gustavsson
Tom Hollowell
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Verksamhetsplan OL Data
Kommitténs ansvarsområden
Kommitténs syfte är att bistå klubbens övriga verksamheter med IT-stöd vid tävlingar, träningar och
andra aktiviteter. OL Data tillhandahåller teknisk utrustning men ställer även upp med datakompetens genom aktivt deltagande i de lite större arrangemangen.

Verksamhetsmål
Kommittén håller klubbens sportident- och datautrustning uppdaterad och tillhandahåller den till
tävlingar, arrangemang och träningar under året.
Vid tävlingar sätter vi vanligtvis upp ett tävlingsnätverk med datorer och resultatskärmar och/eller
liveresultat samt Livelox. Vi lämnar över tidsställda sportident-enheter med aktuella kodsiffror samt
radiokontroller till banläggare/utsättare och bistår med IT-kompetens under tävlingsdagen.
Till motionsorienteringen tillhandahåller vi sportidentutrustning, två datorer som kan kopplas i
nätverk samt sträcktidsskrivare. Vi hjälper till med Livelox vid behov.
Till mini5dagars tillhandahåller vi sportidentutrustning, datanätverk och datorer, bensinaggregat
samt skrivare för arrangemanget. Vissa år har vi även stöttat med radiokontroller, liveresultat,
resultatskärm och Livelox. Tanken är att ungdomarna själva ska kunna sköta huvuddelen av arbetet
med lite handledning från kommittén.
Till Miniatyrerna tillhandahåller vi si-enheter, sträcktidsskrivare och si-brickor för deras träningar.
Till träningar och mindre arrangemang tillhandahåller vi utrustning efter önskemål. Exempel på
arrangemang är Pokaljakt, Kylk(l)amp och Skinkloppet.

Resultatmål
Stötta arrangörerna av klubbens tävlingar och träningar under året med den hjälp som önskas inom
vårt ansvarsområde.

Medlemmar
Anders Hane (sammankallande)
Elisabet Edvardsson
Anders Gustavsson
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