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Övergripande mål för 2019  
 

Att i enlighet med TMOK verksamhetsplan erbjuda variationsrik 
orienteringsverksamhet i form av träningar och tävlingar för 
samtliga klubbens medlemmar. Bedriva en bred 
ungdomsverksamhet inom upptagningsområdet, dels för att 
rekrytera nya medlemmar, men även för att behålla och 
vidareutveckla våra ungdomar. I detta ingår också att erbjuda 
aktiviteter för föräldrar och andra vuxna, med eller utan 
orienteringskunskaper. Att verka för att bli fler aktiva 
medlemmar. Målet är att öka med 5% per år så att vi är ca 400 
vid slutet på år 2025. 
 

Budget 
Budget för 2019 redovisas i bilaga. Sammanfattningsvis 
indikerar budgeten ett underskott på 50 000 kr. 
 

Rekrytering  
Nybörjarverksamheten i orientering ska  
• Arrangera grundkurs varje vår där barn från 8-års ålder 
tillsammans med förälder erbjuds att lära sig orientera.  
• Genomföra grundkursen på våren med fortsättning under 
hösten • Arrangera Skogskul för barn upp till 8 år  
• Marknadsföra våra olika kurser i lokalpressen, kommunens 
Pejl, hemsidor (även kommunens och Lidas) och ett antal 
anslagstavlor i Botkyrka och Salem. Vi måste också bli bättre på 
att använda sociala medier.  
• Säkra tillgången på ledare genom att engagera föräldrar till  
aktiva ungdomar, tidigare och bättre.  
• Engagera övriga klubbmedlemmar i ungdomsverksamheten.  
• Delta i ledarkurser som erbjuds  
 
 
 



  

Nybörjarverksamheten i skidor ska  
• Bedriva skidskola (inkl. Skidkul för de minsta) • Marknadsföra 
våra olika kurser i lokalpressen, kommunens Pejl, hemsidor 
(även kommunens och Lidas) och ett antal anslagstavlor i 
Botkyrka och Salem Vi måste också bli bättre på att använda 
sociala medier.  
• Utveckla Harbro Gärde för skidlekar  
• Säkra tillgången på ledare genom att engagera föräldrar till 
aktiva ungdomar, tidigare och bättre.  
• Engagera övriga klubbmedlemmar i ungdomsverksamheten.  
• Delta i ledarkurser som erbjuds  
 
RUK´s övriga aktiviteter som t ex  
• Naturpass  
• Skol-OL  
• Motions-OL  
• Harbrofajten  
• Hjärta Botkyrka  
 
Arrangemang under övrigt arrangeras i mån av tillgång till ledare 
och funktionärer. 
 
 

Medlemsinformation  
Triangeltajm planeras utkomma med tre nummer under året. 
TMOKs hemsida kommer även fortsättningsvis vara den primära 
informationskällan för medlemmarna med aktuell info om 
verksamheten. Den kalender som finns där ska redovisa all 
aktivitet inom klubbarna, dvs även detaljer om t ex MIK OKs 
nybörjarverksamhet. Viss information som bara berör IFK Tumba 
SOK kommer att finnas på Tumbas hemsida. 
 

Klubbstuga 
• Utreda möjligheterna att i samarbete med Botkyrka 

kommun introducera ”Välkommen till Entré Harbro” med 



  

bl.a. bättre infartsväg, Parkering, Utegym och 
Informationstavla.  

•  Utreda möjligheten och kostnaden för att få tillgång till 
internet via WI-Fi i klubbstugan.   

• Utreda hur förbättring av vägen till torpet och förråden kan 
utföras på bästa sätt. 

 
 

Tävlings- och arrangemangskommittén  
Planera framtida engagemang i tävlingar.  
Delta i långtidsplanering inom StoF, t ex O-ringen i mitten av 
2020-talet.  
Vinterserien, Sommarserien, Ungdomsserien och Luffarligan 
kommer att arrangeras av TMOK, med personal både från 
Tumba och MIK.  
Under 2019 arrangerar IFK Tumba SOK följande 
tävlingsarrangemang:  
• Stockholm Ski Marathon (om snötillgången tillåter, MIK OK 
bistår med personal).  
• Medeldistanstävling vid Åvinge 24 – 25 augusti Tävlingsledare 
från IFK Tumba SOK är Kjell Ågren och Dan Giberg. Banläggare 
är för IFK Tumba Dan Lind och för MIK OK Mattias Boman. 
Kartan revideras av SÖKA. 
 

Kartkommittén 
Det viktigaste uppdraget inför nästa år är att se till att få våra 
kartor användbara inför de planerade arrangemangen. 
Framförallt då ny norm (ISOM 2017) är obligatorisk inför 2019. 
 

 
 
 
 
 



  

Tillstånds- och markfrågor  
Under 2016-2018 har vi tillsammans med MIK och TMOK 
utarbetat ett mer strukturerat sätt att ta hand om dessa frågor. 
Målsättningen är att arrangörer av såväl träningar som mindre 
tävlingar (t ex Sommarserien) och större tävlingar ska ta hjälp av 
rutinerna och kunna fokusera på själva banläggningen och 
arrangemanget i övrigt samtidigt som alla tillstånds och 
markfrågor blir korrekt behandlade. Under 2019 ska vi fortsätta 
att implementera och förfina rutinerna. 
 

Övrigt  
IFK Tumba SOK utgör tillsammans med MIK en resurs i polisens 
kontaktnät vid EFP, Eftersök Försvunnen Person. Utbildning av 
några personer kommer att ske under våren 2019. 


