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Lokala kurser
För en livaktig orienteringsverksamhet behövs att föreningar har kompetens inom ett flertal områden,
till exempel träningslära, ungdomsledarskap, tävlingsadministration, skidorienteringsarrangemang och
banläggning. Med jämna mellanrum framförs från föreningar och enskilda personer att man saknar
eller behöver förstärka kompetensen inom vissa områden och att det därför behövs kurser för att
utbilda nya ledare eller vidareutbilda befintliga.
Det har visat sig att kurser kvällstid på nära håll (lokala kurser) kan attrahera många deltagare. När det
gäller kursledare finns både i Norrbotten och Västerbotten kunniga och erfarna personer som dessutom
är duktiga pedagoger inom alla orienteringens områden.
I samverkansprojektet är avsikten att försöka möta föreningarnas utbildningsbehov och sammanföra
dem med intresserade kursledare. Inom aktiviteten Lokala kurser efterlyses intresse av två slag:

•
•

Intresse av att en lokal kurs arrangeras inom ett tema/område.
Intresse att ansvara för att organisera och genomföra en kurs.

I aktiviteten Lokala kurser inom samverkansprojektet ombeds därför:

•
•

föreningar att ange utbildningsbehov och diskutera kursupplägg med kontaktpersonen
i samarbetets styrgrupp (se nedan)
enskilda personer (eller förening) att till kontaktpersonen erbjuda sig att organisera
och genomföra en kurs, antingen själva eller tillsammans med andra

Att ange utbildningsbehov eller erbjuda kursledning kan ske löpande (till en början under 2018). Finns
både uttryckt utbildningsbehov och kursledare får ett upplägg med innehåll, tider, osv, processas fram.
Finns ett uttryckt utbildningsbehov men ingen kursledare bör insatser göras för att få fram kursledare.
Målgrupp
Alla orienterare i Norrbotten och Västerbotten från ca 14 års ålder.

Ekonomi
Tills mer erfarenhet får av utbildningsmodellen erhåller kursledare (eller förening) 2000 kr per kurs
omfattande minst två träffar om 2–3 timmars effektiv kurstid per träff och med minst fem
kursdeltagare. SISU/Idrottsutbildarna ska involveras för att bidra till att täcka kursavgifter o/e för
subventionerat kursmaterial.
Deltagaravgift ska hållas låg. Reseersättning betalas av samverkansprojektet vid samåkning där det är
möjligt.
Kontaktpersoner för Lokala kurser i samarbetets styrgrupp
För Norrbotten: Maria Svanberg, 070-680 2629, mariaobjorn@gmail.com
För Västerbotten: Clas Fries 070-606 8303, clas.fries@telia.com.
Beslut
Samverkansprojektets styrgrupp beslutar så fort som möjligt om kurser som ska ges inom ramen för
projektet och om deras upplägg i samråd med kursledare.
Styrgruppen består av:
Clas Fries (Västerbotten): 070-606 8303, clas.fries@telia.com
Björn Samuelsson (Norrbotten): 070-370 3971, bjorn.1.samuelsson@ltu.se
Maria Svanberg (Norrbotten): 070-680 2629, mariaobjorn@gmail.com
Mats Walheim (Västerbotten): 090-786 8430, mats.walheim@slu.se

