Verksamhetsplan 2013
1. Verksamhet för olika åldersgrupper
Nybörjarverksamhet
• På våren 2013 arrangeras en tvåspråkig nybörjarkurs (DinGrej 2013) i Grankulla med
omnejd. Huvudsaklig målgrupp är barn i åldern 8-12 år, men även äldre barn/
ungdomar och kursdeltagarnas föräldrar har möjlighet att deltaga.
•

Efter nybörjarkursen styrs deltagarna med i klubbens året runt-verksamhet och strävan
är att få dem till nya medlemmar.

•

På hösten integreras nybörjarnas verksamhet till en del i juniorverksamheten, men
nybörjarna har egna banor och egna ledare. Nybörjarna bildar en egen grupp
”Kalvarna”.

•

På våren 2013 arrangeras ett infotillfälle om klubbens verksamhet för nybörjar- och
juniorföräldrar.

•

Nybörjargruppen svarar för Nybörjarkursen och nybörjarnas verksamhet.

Juniorverksamhet
• Juniorverksamheten (Flygande Kossorna) är avsedd för 11-14 –åriga barn. Fokus i
verksamheten är orienteringsteknikens grunder, mångsidig träning samt trevlig
samvaro.
•

Juniorernas verksamhet omfattar träningar avsedda för denna grupp,
ungdomsserietävlingar, inomhusträningar, vintermångkamp o.a. träningar och läger.
Gruppen har på hösten ett veckoslutsläger på klubbstugan. Dessutom uppmuntras
gruppmedlemmarna till deltagande i Leimaus-läger och FSO:s storläger.

•

Juniorerna uppmuntras att deltaga i NÅIDM-, FSOM- tävlingarna samt i nationella
tävlingar. I stafetter deltar klubben åtminstone i Ungdomens Jukola, Tiomila,
Ungdomskavlen samt i NÅIDM- och FSOM- stafetterna.

•

På våren 2013 arrangeras ett infotillfälle om klubbens verksamhet för nybörjar- och
juniorföräldrar.

•

Juniorgruppen svarar för juniorverksamheten.

Ungdom och Elit
• Ungdoms- och elitgruppens verksamhet är avsedd för 15-åringar och äldre.
Tyngdpunkten är vidareutveckling av orienteringstekniken, regelbundna fysiska
träningar samt trivsam samvaro. Långsiktligt mål för gruppen är framgång i tävlingar,
men varje ungdom är med utgående från sina egna förutsättningar.
•

Gruppens verksamhet består av ledda orienteringsträningar, gemensamma länkar (bl.a.
långa länkar och backträning), testlopp, inomhusträningar o.a. träningar och läger.
Gruppen deltar aktivt i de regionala träningarna (tillsammans med fyra andra
föreningar). 2013 arrangeras veckoslutsläger på idrottsinstituten i södra Finland på
vintern (februari) och på hösten (november-december). Dessutom arrangeras på
sommaren ett 4 dagars läger i mellersta Finland.
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•

De unga uppmuntras att deltaga i FM-, FSOM-, NÅIDM- tävlingarna samt i nationella
tävlingar. På stafettsidan deltas åtminstone i Jukola, Tiomila, Ungdomens Jukola,
Ungdomskavlen samt i FM-, FSOM- och NÅIDM- stafetterna.

•

Villiga ungdomar erbjuds möjlighet till personlig tränare eller mentor.

•

Ungdoms- & Elitgruppen svarar för gruppens verksamhet.

Gemensam verksamhet för hela föreningen
• Arrangeras regelbundna träningar, öppna för alla klubbmedlemmar, bl.a. Länsirastit,
orienteringsträningar, testlopp, långa länkar, intervallträningar samt under
vintersäsongen tre timmar träning inomhus i veckan. Tävlingslika träningar för hela
föreningen är dessutom kvarterscupen, Cup-7, OK-milen och Höstrundan. En del av
träningarna riktar sig i första hand till någon åldersgrupp, men träningarna är i huvudsak
öppna för alla klubbmedlemmar.
•

Våren 2013 arrangeras ett gemensamt vårläger för hela föreningen.

•

Arrangeras följande officiella klubbmästerskapstävlingar (OKM): dag-, natt- och
skidorientering. Ansvaret för OKM, kvarterscupen, Cup-7, OK-milen och Höstrundan
ligger hos OK77-gruppen.

•

Klubben upprätthåller ett nät av Fasta kontroller i Grankulla enligt tidigare års mönster.

•

Klubben deltar med så många lag som möjligt i Venla- och Jukola-kavlen, Tiomila, 25manna, Halikko-kavlen samt FM-, FSOM- och NÅIDM -stafetterna.

•

Klubben står för deltagaravgifterna vid alla stafetter samt vid individuella starter i FM,
FSOM och NÅIDM. Där utöver betalar klubben alla startavgifter för 20-åringar och yngre
och deltagaravgiften för 5 nationella tävlingar för 21-25 –åringar.

•

Till viktiga evenemang utanför huvudstadsregionen, såsom Jukola, FSOM-, NÅIDMoch ungdomsserietävlingar, ordnas busstransport. Klubben svarar också för ordnandet
av eventuell inkvartering i samband med dessa. Ansvarspersoner utses skilt för varje
projekt. Till övriga tävlingar och evenemang strävar man att främja samtransporter.

•

Arrangeras övriga evenemang, bl.a. Höstfesten och talkon, för stärkandet av
klubbandan.

2. Planering och koordinering av verksamheten
Verksamhetsgrupper och Verksamhetskoordinator
• De verksamhetsgrupper, som skapades 2012, svarar för all planering och
arrangerandet av klubbevenemangen. Verksamhetsgrupperna är följande:
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Nybörjare
Juniorer
Ungdom & Elit
Länsirastit
OK 77
Fester & Buffet
Stuggruppen
Kartgruppen

Varje verksamhetsgrupp svarar självständigt för verksamheten på sitt eget delområde.
Alla grupper har en ledare, som svarar för att uppgifterna fördelas jämnt mellan
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gruppens medlemmar. Gruppledarna svarar för att gruppens personresurser är
tillräkliga. Gruppledarna följer verksamhetsplanen och rapporterar om verksamheten till
Verksamhetskoordinatorn före varje styrelsemöte.
•

Verksamhetskoordinatorn koordinerar gruppernas verksamhet. Till koordinatorns
uppgifter
hör
att
samordna
gruppernas
verksamhet
på
klubbnivå.
Verksamhetskoordinatorn sammankallar gruppledarna vid behov till planeringsmöten.

3. Arrangemang av tävlingar och evenemang
Baltic Junior Cup
• Klubben arrangerar i oktober 2013 tvådagarstävlingen Baltic Junior Cup –
orienteringstävlingen med deltagare av sju länders eller regioners lag. Olika
ansvarspersoner utses i början av 2013.
Ungdomsserietävlingarna
• Klubben arrangerar 2013 två högklassiga Ungdomsserietävlingar för regionens juniorer.
Tävlingsledare och banläggare utses i god tid. OK77-gruppen svarar för arrangerandet
av Ungdomsserietävlingarna.
Länsirastit
• Länsirastit är en öppen motionsorienteringsserie, arrangerad av klubben från april till
september. 2013 arrangeras sammanlagt 16 Länsirastit evenemang. Länsirastit
fungerar också som träningstillfälle för hela föreningen och deltagandet för klubbens
medlemmar är avgiftsfritt. För andra än klubbmedlemmar är avgiften 6 €/ start (under
19-åringar 2 €/ start).
•

Länsirastit marknadsförs aktivt både åt klubbmedlemmar och utomstående. Länsirastit
kalendern publiceras i Suunnistava Uusimaas motionskalender. Strävan är att
ytterligare öka på deltagarantalet i medeltal per evenemang.

•

Länsirastit bjuder på banor enligt följande: Lätt 2-2,5 km och de mera krävande 3 km, 5
km och 7 km samt teknikbanor med varierande teman.

•

Utöver Länsirastit strävar vi att arrangera 1-2 Rakentajarastit.

•

Länsirastit-gruppen svarar för Länsirastit och Rakentajarastit evenemangen.

4. Kart- och Banläggarverksamhet
•

En plan för koordinering och vidareutveckling av kartverksamheten tas fram.

•

Ett tillräckligt antal kvalitetskartor är en viktig förutsättning för hela klubbens
verksamhet. Egna kartor uppdateras vid behov. En förteckning över kartor med
uppdateringsbehov, tas fram i början av 2013.

•

En plan för ritandet av skol- och sprintkartor i Grankulla och Esbo tas fram och
produktionen av dem påbörjas. Möjligheten för en eventuell sprintkarta i Grankulla
centrum undersöks.

•

Dessutom fortsätter beredningen av cykelorienteringskartan över Esbo centralpark.

•

Information om klubbens kartor ingår på klubbens Internet-sidor.
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•

Klubbens verksamhet utnyttjar också grannföreningarnas kartor. Användning och utbyte
av dessa avtalas i varje enskilt fall. En del kartor är samägda (t.ex. OK 77 och EsSu). I
början av året 2013 hålls ett möte mellan föreningarna i Esbo-regionen där
gemensamma spelregler och rutiner skapas för uppdatering och bruksrätt samt
förutsättningar för skapandet av nya kartor. Strävan är att med alla medel stödja
huvudstadsregionens kartpolitik i en för oss gynnsammare riktning samt upprätthålla
goda kontakter till grannföreningarna för att möjliggöra gemensamma kartprojekt.

•

Den kartansvariga svarar för kartfrågorna. Han samlar vid behov till sitt stöd en
kartgrupp. Den kartansvariga rapporterar om sin verksamhet till styrelsen. Den
kartansvariga svarar för alla kartfrågor och han tar, tillsammans med styrelsen, beslut i
kartfrågor.

5. Övriga ärenden
Medlemsfrågor
• Nya medlemmar sökes speciellt via nybörjarverksamheten och Länsirastit. När nya
medlemmar ansluter sig, bjuds dessa på ett informationspaket om klubbens verksamhet
och rutiner.
•

Medlemmar ihågkommes på deras bemärkelsedag.

Marknadsföring och information
• Klubben marknadsförs både internt och externt. Den viktigaste informationskanalen är
klubbens Internet-sidor (www.ok77.fi), där bland annat en verksamhetskalender för
klubben upprätthålls. På sidorna publiceras även klubbens verksamhetsplan och
årsberättelse. Internet-sidorna uppdateras kontinuerligt med s.k. puffar för kommande
evenemang och nyheter från avklarad verksamhet samt övrig information avsedd för
medlemmarna. Klubbens Internet-sidor vidareutvecklas enligt behov. I början av 2013
arrangeras en kurs för personer, som uppdaterar sidorna. Målet är att uppdateringen
skall ligga på ett flertal personer och att varje verksamhetssektion skall svara för den
egna sektionens information.
•

På klubbens sidor finns också separata medlemssidor, till vilka endast
klubbmedlemmar kan logga in. Medlemssidorna kan tjäna som informationskanal för
interna ärenden.

•

Utöver Internet-sidorna utnyttjas vid intern klubbinformation e-postlistor (bl.a. snackoch junnu-listorna) och Facebook. På Facebook har öppnats ett öppet konto OK 77, till
vilken villiga medlemmar kan ansluta sig. Även Länsirastit har en egen Facebook-sida. I
stort strävar man att öka informationsflödet via Facebook.

•

Styrelsen publicerar på klubbens hemsida en kort nyhet efter varje möte, innan
protokollet har kungjorts. Detta möjliggör snabb information om gjorda beslut.

Ekonomi
• Stabil ekonomi eftersträvas. Årsbudget upprättas och uppföljningen av den är aktiv
under året.
•

De största inkomstkällorna är medlemsavgifterna och Länsirastit. Man strävar att
uppbringa nya inkomstkällor bl.a. via sponsorering. På hösten arrangera en
försäljningskampanj i syfte att få intäkter åt klubben.

•

Kassören svarar för klubbens ekonomi. Han har stöd av ekonomiegruppen.
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Utbildning
• Intresserade, som ansvarar för klubbens verksamhet, erbjuds möjlighet till utbildning
enligt behov. Medlemmarna uppmuntras att deltaga i utbildning erbjuden av region och
förbund. Speciell vikt läggs vid följande delområden: planering av orienteringsbanor
(banläggarkurser, planering av barn- och vuxenbanor), tävlingsteknik (Emit),
handledning och träning. Strävan är att öka antalet banläggare (banläggare av I och II
klass samt föreningsbanläggare) som följd av kurserna.
•

I mars 2013 ordnas andra fasen av Nuori Suunta-ledarutbildningen (nivå 2) i Grankulla.
Kursen är en fortsättning på basdelen, som hölls 10/2012. Suomen Suunnistusliitto står
för arrangemang och utbildning.

•

I början av 2013 arrangeras utbildning för dem som uppdaterar klubbens Internet-sidor.

Klubbdräkter
• Klubbens medlemmar har möjlighet att införskaffa klubbdräkter (bl.a. orienterings-,
representations- och löpdräkt). Dräktleverantör är Noname. Beställning görs, om
tillräklig mängd inkommit, i januari-februari. Dräkter finns också i begränsat anta på
lager. Dessa säljes till medlemmarna under året. Även nya modeller kan läggas till
kollektionen.
•

Den dräktansvariga svarar för dräktfrågor och beställningar.

Övriga klubbprylar
• Klubbens medlemmar kan använda klubbens material för evenemang i anslutning till
klubbens verksamhet. Materialet förvaras på Loftet. Materialet sköts väl.
Materialförvaltaren svarar för utrustningen och lagerhållningen.
•

Vissa prylar (så som skärmar och Emit-stämplar) kan lånas/hyras ut till andra föreningar
eller evenemangsarrangörer. Då uppgör man alltid ett separat skriftligt avtal.

Klubbstugan
• Klubben äger en Stuga vid Ruuhijärvi i Noux. Strävan är att öka användningen av
Stugan. På Stugan kan man bl.a. arrangera läger, orienteringsträningar och
gemensamma länkar.
•

En stuggrupp finns för administration av Stugan. Gruppen koordinerar aktivt underhåll
och uthyrning av Stugan. Under 2013 klargörs behovet av renovering, och
underhållsbehoven, varefter behövliga åtgärder vidtas för att bringa Stugan i gott skick.
Härav följer att Stugan inte uthyrs tillsvidare.
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