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Klubbidé  
Halmstad Orienteringsklubb skall vara en välskött och framgångsrik 

förening med en bred verksamhet för tävlingsidrottare, ungdomar och 

motionärer där medlemmarna känner trivsel och gemenskap.  

 
Klubbens gemensamma målsättningar 2022 

• Anordna bra tävlingsarrangemang där både deltagare och medlemmar trivs.  

• All verksamhet och möten i klubben ska utgå från klubbens värdegrund.  

• Medvetandegöra att ideella krafter är viktiga i Halmstad OK. 

• Vara väl representerad i Hallands OF. 

• Utveckla HittaUt i Halmstad 
 
 Visioner och långsiktiga mål 2023 - 2033  

• Vara en av Hallands mest aktiva förening.  

• Utveckla verksamheten, bygga en brygga mellan ungdom och      
seniorverksamheten. 

•  Vara kända för våra välutvecklade och trevliga arrangemang.  

• Att alla, oavsett ålder och bakgrund, ska känna sig välkomna i klubbens 
verksamhet.  

• Vara det självklara alternativet för de som vill hitta ut i skog och mark.  
 
Framgångsfaktorer  
Halmstad Orienteringsklubbs styrkor är främst:  

• Lojala, engagerade och flitiga medlemmar  

• Aktiva i alla åldrar  

• Aktuella och uppdaterade kartor  

• Stort och varierat träningsutbud  

• Stort medlemsantal  

• Stabil ekonomi  

• Stora återkommande arrangemang  

• Effektivt informationsflöde, via hemsida och sociala medier  

• Ändamålsenliga lokaler  
 
Styrelse  

• Planera för flytt av kansliet till ny lokal.  

• Se över materialförvaring och innehåll  
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• Erbjuda föreningsutveckling.  
 
 

Ungdomskommittén 
Målsättningar 2023 
 

• Vi vill att ungdomarna ska känna glädje och gemenskap vid våra träningar och 
övriga aktiviteter.  

• Vi vill att de ska känna att de utvecklas i orientering. 

 • Vi ska arbeta för att stärka gemenskapen mellan ungdomarna. 

 • Vi är vid de flesta träningar indelade i grupper utifrån svårighetsgrad. Knatte, grön, 
vit, gul och orange. 

 • Vi vill behålla de ungdomar vi har, men hälsar också nya ungdomar välkomna till 
oss och våra aktiviteter.  

• Vi uppmuntrar våra ungdomar att delta i klubbens andra aktiviteter, både de som 
arrangeras av ungdomskommitté och övriga aktiviteter som HOK arrangerar, samt 
delta i tävlingar. Med tävlingar menar vi allt från klubbtävlingar till Nationella tävlingar 
och gärna de som ingår i Hallands Ungdomscup. 

 • Vi uppmuntrar våra ungdomar att delta i HOFs aktiviteter, träningar, läger och 
resor.  
 
Aktiviteter 2023  
På måndagar arrangerar vi ungdomsträningar för barn och ungdomar. 
 

 • Under januari-mars samt oktober-december ordnar vi nattorientering alternativt 
inomhusträning på måndagarna.  

• Vi kommer ordna tävlingsresa till Danish Spring, en tävlingsresa till Lund och 
Sprint-SM, Ungdomens 10-mila, O-event i Borås samt ett höstläger.  

• Anordna återkommande sociala aktiviteter, bl.a samling i klubbstugan i samband 
med Kanebergsträningar, aktiviteter i samband med avslutningar och läger. 
 

 
Träning- och tävlingskommittén  

 
Målsättningar 2023 

• Vi vill att medlemmarna ska känna glädje och gemenskap vid våra träningar 
och övriga aktiviteter. 

• Vi vill att alla ska känna att de utvecklas i orientering utifrån egen förmåga. 

• Vi ska arbeta för att stärka gemenskapen mellan medlemmarna. 
 
 
Aktiviteter 2023 
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Träningar 

• Tisdagar:  
Intervaller på Kaneberg sommartid och Galgberget vintertid 

• Torsdagar:  
Under april-september genomförs OL-träning. Dessa innefattar även en vår- 
och en höstcup. 
Vid 7-9 tillfällen under vintern arrangeras natt-cup. Övriga torsdagar under 
vintern genomförs löpträning med pannlampa. 

• Söndagar:  
Distanspass i skog/stig vid Kaneberg.  
Löputflykter genomförs vid 3 tillfällen.   

• Träningsläger 
Arrangera minst två träningshelger. 

 
Tävlingar 

• Klubbmästerskap; Dag-KM, Natt-KM, Sprint-KM och Terräng-KM.  

• Stafetter; DM (skog): Vinna 3 vuxenklasser, DM (Sprint): Vinna 2 
vuxenklasser, Tjoget: Delta med 1 lag. 25 manna: Delta med 1 lag. 

• Individuella tävlingar 

• DM (Dag, Natt, Sprint och Medel): 20 klassegrar i från H/D18 och äldre 

• SM: 3 individuella starter 

• Veteran-SM: 3 st topp 10 placeringar 

• Klubbserien, minst 120 unika deltagare på 10 deltävlingar 
 
Tävlingsresa 

• Arrangera minst tre tävlingsresor. 
 
 

Arrangemangskommittén  

Målsättningar 2023 
Målsättningen är att planera och anordna tävlingar och lopp där så väl medlemmar 
som deltagare trivs. Under 2023 är ambitionen att arbeta vidare med den långsiktiga 
planeringen både avseende arrangemang och kartförsörjning för att göra kommitténs 
arbete mer robust över tid.  

Planering: 

• 10 mars  Hallandspremiären – Kattegattnatt, Skummeslöv 

• 12 mars  Hallandspremiären – Långdistans, Tylebäck 

• 4 maj  Vårruset, Galgberget Gipen 
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• 14–16 juli  Hallands 3-dagars, Skedala 

• 5 september  Blodomloppet, Tylösand 

• 13–15 oktober  PreO SM (Natt-SM, Dag-SM, Tempo-SM och Stafett-SM) 

Hallandspremiären genomförs tillsammans med Laholms IF OK och Hallands 3-
dagars tillsammans med Laholms IF OK, OK Lindéna, Oskarströms OK och 
Simlångsdalens IF. 

• Inför Hallands 3-dagars kommer Skedalakartan revideras.  

 

 
Marknadskommittén 

 

Målsättningar 2023 

• Målsättningen är att marknadsföra klubbens verksamhet via hemsida och 
sociala medier.  

• Ansvara för att klubbkläder finns tillgängliga för inköp. 

• Skapa förutsättningar för att genomföra en kurs för Vuxna i orientering  

• Värna om en god kontakt med våra tidigare sponsorer och fortsätta 
marknadsföra Hitta ut i Halmstad 
 

Planering 2023 

• Ansvara för att hemsidan är aktuell och marknadsföra klubben via sociala 
medier 

• Öppnar upp klädshopen vid ett par tillfällen. Organisera för  klädbytardag 

• Kontakta företag för sponsring vid tävlingar och arrangemang 

• Planera och marknadsföra prova på tillfällen, alt. nybörjarutbilningstillfällen. 

• Genomföra minst en kurs i orientering för vuxna 
 

 

 

 


