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Varför orienterar du?
Just nu utför Orienteringsförbundet en undersökning
om varför orienterare väljer att stanna kvar i idrotten.
Vi vill veta varför just du fortsätter med orientering.
Är du intresserad av att svara på frågorna i
undersökningen? Klicka här:
https://response.questback.com/idrott/orientering/
Delar av undersökningen kommer att redovisas på Barnoch Ungdomskonventet i Skövde 15-17 november.

Varför man stannar kvar ??? Har orienterat sedan början av 80-talet. Men sjukdom gjorde det
omöjligt för 10 år sedan. Men PrecisionsOrienteringen gör att man åter kan vara med i
klubbaktiviteter med vännerna, tävla och lösa orienteringsproblem. Men detta gick inte riktigt få fram
i enkäten.
Sk revs av Ingemar Gidenstam 2013-08-30 k l 20:49

Anmäl

Viktigt att nå ut till föräldrar med att orientering är en otroligt rolig och cool sport. Man måste inte
vara duktig löpare, man väljer själv på vilken nivå man vill lägga sig. Viktigt att ta ut föräldrar och
barn på riktiga tävlingar (helst i bra väder...)och visa hur allt går till, följa nybörjare, i synnerhet
föräldrar,på öppna banor. Ha bra ledare i klubben som entusiasmerar och får med nya familjer.Allt
hänger på föräldrarna. Om de lockas att börja kan de sedan hålla kvar sina barn i sporten. Alla
klubbar har tyvärr inte bra ledare. Andan måste vara glad och varm och äkta. Med regelbundet
deltagande och även under sommarlopp som O-Ringen så kan sporten bli en livsstil även för nya
orienterare. Kom ihåg : föräldrarna först, barnen sedan
Sk revs av Ebba 2013-08-30 k l 16:39

Anmäl

Tack för era kommentarer och svar på enkäten. Angående undersökning av icke orienterare så finns
det en mycket bra undersökning från 2011 om detta. Den hittar ni under Förbundsinfo Förbundsmöten 2012. Angående avhopp är detta också en bra synpunkt och en intressant vinkel,
vilken vi dock inte valt i denna undersökningen.
Sk revs av Malin Carlsson 2013-08-30 k l 10:25

Anmäl

Nu har jag svarat, men även jag har några synpunkter till nästa enkät i ärendet, när den nu kommer.
Vad ni/vi egentligen behöver veta är vilka förändringar som krävs för att få de som slutar att fortsätta.
Gäller både ungdomar, juniorer och vuxna. Alltså - leta reda på de som slutat (många finns säkert i
rullarna fortsatt) och skicka en enkät till dem.
Sk revs av JB 2013-08-30 k l 10:17

Anmäl

Varför ställer man inte frågan till dom som inte orienterar. Dyrare förstås, men bättre svar som kan
sätta sprutt på rörelsen. Nu frågar vi pingstpastorn varför han tror på gud. Kuligare att veta varför
pastorn inte tror på gud.
Sk revs av scb 2013-08-29 k l 21:20

Anmäl

En sport som för saman många åldrar och jag har gjort det i över 50 år. Även om det nu bara är i
promenadtakt.
Sk revs av Jan-Eric Sundin 2013-08-29 k l 16:01

Anmäl

"Tveksam, Vet ej" hade varit bra alternativ på vissa frågor. Nu tvingas man betygsätta vissa moment
utan någon egentlig kunskap.
Sk revs av Kalle 2013-08-29 k l 13:40
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