Samrådsutbildning för träningsarrangörer
Varför behöver vi en kurs om samråd för träningsarrangörer?
Varför är det viktigt att som arrangör av såväl träningar som tävlingar säkerställa att vi har lov att
träna och tävla i ett område? Den här korta kursen är inriktad på att i en första del förklara varför
samråd är viktigt och i en andra del beskriva hur man på ett effektivt sätt bör gå tillväga när man står
inför uppgiften att arrangera en träning på karta.
En klubbträning är ett arrangemang lika väl som en tävling. Antalet deltagare spelar dock roll för
samrådet liksom karaktären på det område man vill träna i eller tidpunkten på året. Därför är det
svårt att ange exakta gränser för hur många deltagare som kan delta i ett arrangemang för att det ska
vara fritt fram eller direkt olämpligt. Med anledning av detta bör man som ansvarig för en
teknikträning alltid genom samråd säkerställa att arrangemanget är godkänt. Som träningsarrangör
vänder du dig i första hand till kartägaren, vars markansvarige ska ha den information och de
markägar- och jaktlagskontakter som behövs för att göra ett samråd inför er träning.

Svenska orienteringsförbundet har alltid framhållit att ”orienteraren ska uppträda på ett ansvarsfullt
sätt och visa hänsyn till miljön med dess växter och djur och till den som äger marken. Ett gott
förhållande till omvärlden skapar förutsättningar för framtida tillgång till marker för träning
och tävling.” När orienteraren utövar sin idrott representerar man inte bara sig själv utan hela
orienteringsrörelsen. Ett väl fungerande samarbete med fr.a. markägare och jägare får positiva
effekter på våra möjligheter att säkra vår tillgång till mark för orientering. Att vårda Allemansrätten
vid såväl träning som tävling blir i det sammanhanget en grundförutsättning.
Svenska orienteringsförbundet: Allemansrätten och orientering - policy gällande
markåtkomsten och allemansrätten.
Av samma anledning är också tävlingsreglerna tydliga med avseende på tillstånd:
4.7. Samråd och hänsyn
4.7.1 Vid alla typer av orienteringsarrangemang ska såväl Miljöbalkens som
Terrängkörningslagens krav på hänsyn och varsamhet iakttas. Ett gott samarbete ska
eftersträvas med markägare, jägare och andra berörda. SOFT:s Markpolicy ska följas.
Vid banläggningen ska hänsyn tas till växt- och djurliv.
4.7.2 Inför ett orienteringsarrangemang ska samråd om nyttjandet av alla berörda
områden ske i god tid med markägare, jägare och andra berörda.
Även inom Stockholms Orienteringsförbund (StOF) bedrivs ett kontinuerligt arbete för att säkra
marker för orientering. Inom distriktet finns därför en gedigen kunskap och erfarenhet som kan vara
klokt att dra nytta av genom råd från StOFs Markkommitté om frågor i samrådsärenden.

