
 

Östergötlands orienteringsförbund 

 

Minnesanteckningar  

ÖOF ordförandekonferens  

Torsdag den 9 november  

Plats: Linköpings OK:s klubbstuga, Vidingsjö Linköping 

Närvarande: Ca 30 deltagare inklusive ÖOF:styrelse och inbjudna gäster. 

________________________________________________________________ 

Ordförande Lena Fröberg hälsade både deltagare och gäster välkomna och informerade om 

kvällens program. 

Tema Mark och viltfrågor. 

• Rolf Axelsson och Nils-Erik Åberg TGOK, pratade om vilthänsyn. 

Historisk utveckling: under 40-50-talet skedde en utveckling av orienteringssporten och 

under 60-talet började även kartorna utvecklas och deltagarantalet ökade. Från 70-talet 

skedde förändringar med ökad viltstam vilket innebar att efter nästan varje tävlingshelg 

hittades döda älgar och stressade rådjur. Detta tydliggjorde behovet av förändringar i 

banläggningen med friområden för vilt. Samtidigt började markägarna och 

jakträttsinnehavare neka sina marker för orienteringstävlingar pga döda och stressade djur. 

Nils-Erik provade banläggning med frizoner och banstråk vilket föll väl ut. Kontakter togs 

med SOFT som tog tillvara erfarenheterna och tog med dessa i Banläggareboken samt i 

tävlingsregler. Efter det minskade viltskador. Erfarenheten visar att bästa sättet att skydda 

viltet är viltzoner. Under en period var tävlingsreglerna ändrade vilket minskade 

användande av frizoner och ökade antalet stressade djur. Men sedan 2015 är reglerna 

ändrade igen. I tävlingsreglerna 4.5 banläggning påtalas att det ska finnas viltzoner. Det är 

även viktigt att följa kvalitetskontrollen med banläggarutbildning, strategiplanering mot 

markägare och checklistor för viltvänlig banläggning och viltrapport (finns på SOFT:s och 

ÖOF:s hemsida under arrangemang). 

• Information  kring markfrågor av Susanne Söderholm förbundschef SOFT.  

Målet är att öka medlemsantal till 100 000 år 2021 och kunna orientera året runt. Det gör 

det väldigt viktigt att ta hänsyn till markägare och markslitage.  

SOFT måste förhålla sig till myndigheter och lagar, egna regler och anvisningar, natur och 

miljöprogram. Kontakter pågår hela tiden med olika organisationer ex. LRF, Jägare, 

Marägare. Marken ägs av privatpersoner, stat och bolag och det finns 330000 markägare 

och 280000 jägare som vi måste förhålla oss till.  

SOFT:s egna regelverk reviderades 2016. Mark och viltanvisningar ska revideras samt 

banläggningsboken med tillhörande checklistor. Det pågår även översyn på datumzoner. 



På senare år har kommit in nya problem i orienteringssporten såsom datumstopp, krav på 

olika typer av ersättningar från markägare privata eller statliga och även jägare, 

restriktioner från vägsamfälligheter m.m.Vid kontakter med olika parter och instanser är 

viktigt att hänvisning  sker till allemansrätten.  

SOFT har gjort uppföljning under en period av åtta år på vilken påverkan som sker på 

mark och djur  efter en stor tävling. Olika typer av mark påverkas olika, hällmark 

påverkas mer men är återställt oftast inom 5 år. Checklista Naturval kontrollpunkter är bra 

att använda vid banläggning. Det finns ganska god kunskap om effekter på rådjur och älg, 

mindre om påverkan på fåglar. Det finns inte heller så mycket kunskap om vildsvin.  

Viktigt för markfrågor: Vid framtagning av ny karta är det viktigt att först ha samråd med 

länstyrelsen, markägare och jägare. Framförhållning i dialog med berörda parter, kontroll 

över aktiviteter i området, kontroll på träningsverksamhet. Relationer, trovärdighet och 

kunskap är nyckelord.  

• Markfrågor/problem i distriktet 

Leif Lundberg Motala AIF OL berättade om tävlingen 2016. Klubben  påbörjade ca 1,5 år 

innan planerad tävling dialog med berörda markägare, jägare och arrendatorer. Leif 

möttes av olika inställningar både positiva, negativa och frågande och hanterade det med 

samtal, möten och besök i skogen. Några markägare var genomgående negativa så där 

undveks att lägga banstråk. Men med övriga har klubben kommit bra överens och 

tävlingen genomfördes med god kontakt med berörda parter. 

Tomas Stenström Linköping OK berättade om planering inför tävling 2018. 2015 

påbörjades planering och dialog med markägare och kartering planerades. 2016 kom krav 

på ersättning från en markägare på 45000 för ersättning för TC och parkering med 25000 i 

deposition för ev skador. Markägaren hänvisade till OL klubbarna vinster för 

arrangemang. Det var aldrig något ifrågasättande av att upplåta skogen utan enbart TC och 

parkeringen. Det här innebar att LOK fick välja annan mark för sin tävling och har istället 

kommit överens med Baroniet som upplåter sin mark.  

Roxen informerade att deras träningar och tävlingar fungerar bra men de har hela tiden 

både samband med tävling men även vid alla träningar god kontakt och dialog med 

markägare och informerar berörda personer. 

SOFT rekommenderar att alla kartor ska ha påskrivet vilka som är markägare alternativt 

kontaktpersonen i klubben som har kännedom om markkontakter för att underlätta 

informationen om olika aktiviteter till berörda personer. 

Det är även viktigt att ha kontakten med länstyrelsen för kännedom om känsliga områden. 

 

Information 

• Anna Håkansson OK Kolmården informerade om ÖOF:s ungdomsverksamhet. 2 gånger 

per år sker ungdomskommitté  möten i samband med läger. Det finns ett stomprogram  för 

olika läger och tävlingar som ligger på ÖOF:s hemsida. Några av dessa saker anmäler sig 

ungdomarna till och några blir de uttagna till.  

• Förslag på riktlinjer för priser i ungdomsklasser: rekommendation utifrån samtal på 

ungdomskommitte möten som är grundade i  inriktning från Idrotten Vill. Inskolning, U1, 

U2, HD10, HD12 priser till alla som delas ut direkt efter målgång. HD14, och äldre vanlig 

prisceremoni efter avslutad tävling. ÖOF-styrelsen har fått förfrågan om att stå för priser 



men har beslutat att stå för en del av kostnader för resor till Riksläger, USM, 

Distriktsmatch och GM  och vissa läger istället . 

• SOFT håller på med översyn av ungdomsklassser. 

• Fördelning medel och långdistanstävlingar. Björn Karlsson informerade om antal 

medeldistansen och långdistansen under åren 2008-2016 och antal startade på de olika 

distanserna. Antalet startande har jämnats ut under åren mellan de olika distanserna och är 

nu ganska jämt fördelade och samtidigt har det totala antalet startande ökat ganska rejält. 

Under perioden har antalet långdistanser minskat och antalet medeldistanser ökat. Antalet 

sprinttävlingar ligger ganska konstant på ca tre-fyra stycken . Det är ganska många som 

springer öppna banor på alla tävlingar och det är viktigt att att ha tillräckligt med kartor. 

Bättre ta till ordentligt för att inte riskera att kartorna inte räcker. En schablon planeras ta 

fram med förslag på antal kartor per bana. 

• Årsmöte den 8 mars 2018 samt motioner till densamma som måste komma in senast 4 

veckor före årsmötet. 

Eventuella motioner från Östergötland till Förbundsmötet 17-18/3 måste  lämnas in 

snarast. 

• Dags för nomineringar av Årets ledare, årets arrangemang ( stort, nytt, annorlunda) samt 

Thomas Kleist minnesfond. Medel från den senare delas ut till klubb med bra 

juniorverksamhet. Ska delas ut under 5 år. Första året delades det ut till LOK. Katarina 

Kleist är prisutdelare på årsmötet. 

• Valberedningen ber om förslag till styrelsemedlemmar i ÖOF samt ungdomskommitten. 

Kent-Åke som är kartansvarig kommer att avgå.  

 

 

 

Styrelsen för Östergötlands OF 

/Carina Berger Svensson 


