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Barn och ungdomars tävlande
Välkommen till mötesplats och diskussionsforum
Under 2018 har Svenska Orienteringsförbundet genomfört en studie kring barn och ungdomars
tävlande. Vi har studerat mönster i tävlandet och ställt frågor till föräldrar, ledare, tränare, barn och
ungdomar, både de som slutat och de som håller på. Nu vill vi träffa dig och berätta om resultatet och
lyssna på dig och hur du tycker att verksamheten för barn och ungdomar ska utformas. Vi kommer att
besöka ett antal platser och du väljer den som passar dig bäst.

Tider och platser
Lördag den 9 februari 2019 klockan 10:00 till 15:00 på Karlsnäsgården, Ronneby.
Förutom Ronneby kommer vi att besöka ett antal orter under vintern och våren 2019.
Du väljer den plats som passar dig bäst. Tider och platser kan komma att förändras.
Mer information om platser och anmälan finns på
http://www.svenskorientering.se/Utbildning/sokutbildning/

Innehåll
Under 2018 har vi genomfört en studie kring barn och ungas tävlande. Syftet med
studien har varit att se om det finns några tydliga orsaker till varför en del barn och
unga väljer att sluta att tävla i orientering. Vi kommer bland annat att ta upp:





Barn och ungas tävlingsmönster
Vad gör andra idrotter?
Vad säger barn och unga?
Vad säger föräldrar och ledare?

På träffarna kommer vi att presentera resultat och som deltagare kommer du att få
möjlighet att ge dina synpunkter på former och inriktning för tävlingsverksamheten för
barn och unga. Vi kommer att ta hjälp av SISU Idrottsutbildarna för driva
utvecklingsprocessen.

För vem
Vi vill träffa dig som har ett engagemang för barn och ungas möjligheter till deltagande i
orientering. Vi vill gärna att barn och unga är vid på träffarna för att kunna fånga upp
även deras synpunkter.

Anmälan
Anmälan till träffen i Ronneby görs senast 25 januari 2019. All information samt
anmälan till träffen finns på
http://www.svenskorientering.se/Utbildning/sokutbildning/. Mer information om
exakt tid och plats skickas ut alla anmälda cirka en vecka innan träffen.

Upplysningar
Har du frågor angående träffarna så kontakta Lasse Greilert, lars.greilert@orienteirng.se.

Välkommen med din anmälan
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