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Utvecklingsplanen för skidorientering är klar
För att nå målet, världens bästa landslag i
skidorientering, har en vägledning tagits fram för alla
som vill vara med på den resan. Det är
styrdokumentet Utvecklingsplan för skidorientering.
Svensk orientering har som målsättning att ha verksamhet
i föreningar, distriktsförbund, gymnasier och elitmiljöer som
leder fram till att Sverige har världens bästa landslag i alla
fyra orienteringsgrenar.
För att nå målet om att ha världens bästa landslag i
skidorientering, har en vägledning tagits fram för de
individer, föreningar, gymnasier och elitmiljöer som vill vara
med på den resan. Det är styrdokumentet ”Utvecklingsplan
för skidorientering” som utgör denna vägledning.
- Svenska orienteringsförbundet ska bedriva en verksamhet
med bra kvalitet 365 dagar om året inom olika miljöer.
Orienteringslöpning har redan sin utvecklingsplan och nu är
det skidorienterings tur. Grenarna har mycket gemensamt
och de båda planerna har samma grundfilosofi, som vi tror
på inom svensk orientering, säger Pekka Nikulainen, chef
för Föreningsutveckling och ansvarig för att alla grenar har
sina egna utvecklingsplaner.
Redaktör för Utvecklingsplanen för skidorientering, har varit
Roland Hellberg som också sitter i förbundets styrelse och
är medlem i IOF:s SkidO kommitté och IOF Rule
Commission. Han tycker att uppdraget har var väldigt
givande och utvecklande.
- Jag har som ledare intensivt följt skidorientering på
nationell och internationell nivå sedan 2007 och fick nu
chansen att dokumentera denna kunskap i arbetet med
utvecklingsplanen. Jag har kompletterat min egen min
kunskapsbas genom att samla in aktuellt material från
internationella elitåkare och aktuell forskning, säger säger
Roland Hellberg
Flera landslagsåkare och skidorienteringstränare på
gymnasier och universitet har bidragit med sin kunskap
och erfarenhet för att kvalitetssäkra planens innehåll.
Förhoppningen är att planen ska förbättrade prestationer
och som i sin tur leder fram till att Sverige förstärker
positionen som världens bästa skidorienteringslandslag,
Nästa steg är att också mountainbikeorienteringen och
precisionsorienteringen har sina planer klara under 2013.
Utvecklingsplanen är också ett grundkrav för att få
Riksidrottsförbundets elitstöd.
- Det är det, men det viktigaste syftet är att det finns en
bra plan för varje dag på vägen fram till att nå målet
världens bästa landslag inom alla våra grenar.
Mountainbikeorienteringen har en bit kvar, men senast
2016 ska vi vara i världstoppen. Skidorienteringen och
precisionsorienteringens utmaningar är att behålla den
ledande positionen som de nu har. Utvecklingsplanen
hjälper oss att hålla blicken upp för att kunna ha en bra
framförhållning. Alla våra planer ska vara under ständig
utveckling med hjälp av återkoppling från användarna, vår
egen omvärldsanalys och genom att vi följer aktuell
forskning avslutar en nöjd Pekka Nikulainen.
Här kan du ta del av skidorienteringens utvecklingsplan.
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