Bli fler orienterare
Samarbete mellan ortens föreningar
- Gemensamma träningar
- Gemensamma aktivitetsdagar
- Ta upp fler idrottsgrenar
- Gemensamma utbildningar
- Gemensamma arrangemang
Synas mer medialt
- Vara aktiv på facebook, instagram, twitter, aktiv hemsida
- Hjälpa pressen med release
- Bjuda in press till våra arrangemang
Fler ledare
- Utbildning, föräldrar, ungdomar
- Föräldraengagemang
Föräldraengagemang
- Motionsarrangemang
- Utbildning
- trivselarrangemang
FLERA OCH MERA
Fånga upp löpare
Utmaningar, tex Challange, Ö10
Nära, veckans bana, ledare/instruktörer vid
bestämda tillfällen
Kartor tillgängliga i boxar
Gemensam avslutning
Belöning till de som registrerar sig
Utdelning av kartor till alla på orten
Intensiv instruktionshelg
Möjlighet att delta utan att engagera sig
Marknadsföring via social medier
Satsa vår egen tid för att hjälpa nya vid
tävlingar
Mindre arrangemang i närheten
Kort och långt fast lättlätt

FLERA OCH MERA
1. Inbjuda till en aktivitet och sätt upp ett antal tillfällen och ta betalt som
en träningslokal gör för dessa tillfällen.
Många fortsätter senare i föreningen.
2. Samverka med lokala sportaffärer mm. och gemensamma intressen
skapar vinster för både klubb och affär.
3. Nyanlända i integrationssamarbeten som ”lär sig” att vår skog (i en
förlängning) inte är farlig och blir intresserade liknande Emmaboda
Verda OK och Nybro OK med skol/stadsprint för ensamkommande barn
har på gång.
4. Viktigt att se till återväxten på kartritare och banläggare för att
säkerställa vår arena och tävlingsplats
FLERA OCH MERA
1 Skol-OL – visa med sportident, föreningarna hjälper skolorna, gärna få med
ungdomar från klubbarna som visar och instruerar
Öka nyfikenheten i form av geo-cashing, skattjakten mm.
Söka idrottslyftspengar för hjälp med kartor, kompasser, spotidentutrustning
mm
2 Integrationsprojekt, Emmaboda Verda OK, nå nya via skolan, hjälpa till med
utrustning
3 Marknadsföra Hitta Ut, karta delas ut i varje hushåll, marknadsföra oss till
dem som registrerar sig
4 Veckans bana, OK Bävern, OK Njudung -300-500 kartor/vecka-ingen kostnad,
reklam på kartan
5 Pusha ungdomar för att springa kortbanor, springa par mm
6 Trail-running-bygga vidare på detta intresse
7 Utveckla våra löpargrupper, löpteknik, skidträningar

8 Våga samarbeta med övriga idrottsföreningar på orten, skytte, innebandy,
fotboll, friidrott, cykel mm
9 Utveckla MTBO, erbjuda nya rundor till cyklisterna, nya kartor, hitta bra
områden för MTBO
10 Nybörjarkurs för vuxna

