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INLEDNING 

Verksamhetsplanen för Sigtuna Orienteringsklubb revideras årligen. Den fastställs på årsmötet i 

januari och skall ses som ett planeringsinstrument för verksamheten. Verksamhetsplanen skall anslås 

i Hällsbostugan och vara tillgänglig på föreningens hemsida.  

Uppgift om hur olika verksamheter genomförs är beskrivet i klubbens arbetsplan. De olika kapitlen 

håller på att författas och kommer senast under februari att finnas på hemsidan.  

Innehållsförteckning SiOK Arbetsplan: 

0. Ledning 

1. Orientering 

2. Orientering ungdom 

3. Terränglöpning 

4. Skidor 

5. Skidorientering 

6. Projekt 

7. Hällsbostugan 

8. Kartor 

9. Materiel 

10. Spår och marker 

11. Information och utbildning 

12. Externa åtaganden 

13. Ekonomi och bidrag 

 

MÅL MED VERKSAMHETEN 
Sigtuna OK målsättning är att kunna utöva orientering, skidlöpning, skidorientering, terränglöpning 

och PreO. Orientering är klubbens huvudverksamhet.  

Genom en bred verksamhet, där ungdomsverksamheten är prioriterad, ska förutsättningar skapas för 

tränings-, tävlings- och motionsverksamhet.  

Målet nås genom nybörjarkurser för ungdomar med föräldrar och andra vuxna, egna tränings-, 

tävlings- och trivselarrangemang, klubbläger (resor) samt breddat ledarunderlag genom utbildning.  

Prioriterad verksamhet är deltagande i KM och DM samt 25-mannaorienteringen.  

För att kunna nå dessa mål krävs en balanserad ekonomi som skapas genom tävlingsarrangemang, 

kartförsäljning, klubbavgifter samt genom underhåll av spår åt kommunen.  

Viktigt för verksamheten är en bred och tillgänglig information. I första hand på hemsidan och genom 

annonsering i Sigtunabygden.  
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MÅL FÖR VERKSAMHETEN 2018 
Prioriterat tävlingsdeltagande 
DM Uppland 
25-manna 
Daladubbeln 
Upplandscupen 
Distriktsläger 
Riksläger 
 
Träningsarrangemang 
Samarbeta med närliggande klubbar 
Vinterträning inom- och utomhus 
 
Egna tävlingsarrangemang 
Slottssprinten 
Erbjuda andra klubbar arrangemang 
 
Utbildning 
Deltagande i av UOF/RF eller motsvarande arrangerade kurser 
Delta i tävlingsledarträffar 
Nybörjarkurs/fortsättningskurs för ungdomar och vuxna om behov uppstår 
 
Övriga arrangemang 
KM Orientering Dag och Natt 
KM Terränglöpning 
KM Skidor 
Naturpass 
Grötkavle, Nattugglan, SPAT och Wintercup 
Samarbete med skolor  
Vår och höstmöte kombinerat med städdag 
Klubbfest 
Klubbresa till Dalarna under våren 
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Sigtuna OK Verksamhet 2018  
 

 

 

Utbildning vid behov.

Träning tisdag och torsdag.

Individuellt tävlingsdeltagande.

Planering O-Ringen 2020.


