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Finlands Svenska Orienteringsförbund (FSO) är en koordinerande intresse- och serviceorgan.
Förbundets målsättning är att upprätthålla de bästa möjliga verksamhetsförutsättningarna för sina
medlemsföreningar, så att de kan idka och utveckla orienteringssporten i Svenskfinland. Förbundet
anser det viktigt att idrotten utövas i enlighet med gällande förhållningsregler och på etiskt och
moraliskt godtagbara grunder.
FSO ska verka för att öka synligheten för orientering överlag och för förbundets verksamhet. FSO
informerar om sin verksamhet i media, på sin webbsida, med nyhetsbrev, genom gruppbrev till
olika träningsgrupper och genom sociala medier.
FSO har ett nära samarbete med andra grenförbund inom Finlands Svenska Idrott, med Finlands
Orienteringsförbund (SSL) och med andra organisationer för att uppnå sina målsättningar.
Aktiviteterna inom FSO koordineras främst genom tränings-, ungdoms- och tävlingsutskotten.
Finlands Svenska Orienteringsförbund vill betona evenemang som ökar synlighet och intresset för
förbundet och orienteringssporten. Här kommer man tillsammans med FSI motionsenhet förstärka
den grenspecifika motionsverksamheten så att den blir mera synlig och tillgänglig för allmänheten.
"World Orienteering Day” (orienteringens s.k. nationaldag) i maj som är ett öppet evenemang och
ordnas på flera orter i Svenskfinland. FSO vill erbjuda föreningarna en möjlighet att fortsätta med
konceptet, vars målsättning är att få så många som möjligt att orientera under samma dag, dvs. den
24.5.2018.
Juniorläger, som 2017 var ett pilotprojekt, arrangeras i Österbotten och Södra Finland.
Målsättningen är att minska på dropout inom orienteringen med att ett läger där fokus läggs på de
unga orienterare som inte hör till träningsgrupperna samt i att introducera verksamheten för deras
föräldrar.
Träningsverksamheten
Träningsverksamheten ska stöda idrottarens utveckling. Verksamheten är kontinuerlig och består
främst av träningsgrupperna Inre Ringen (IR), FSO Norra och Södra (NoSö) samt Sisugruppernas
verksamhet. Grupperna består till stor del av juniorer i åldern 14-20 år.
Största tyngdpunktområdet är att arrangera kvalitativa läger under året. Under 2018 arrangeras fem
läger: tre läger i Finland, ett i Lettland. Förutom dessa arrangeras lokalt 3 träningsdagar i
Österbotten och Södra Finland. FSO deltar även i SISU-gruppens (från alla uthållighetsgrenar)
verksamhet enligt de grunder som FSI framställer. FSO kommer även att samarbeta med
Folkhälsan för att hjälpa till med att förverkliga framtidsgruppens skolläger.
FSO tränaren samarbetar med Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium och Vasaregionens
Idrottsakademi och drar där dagliga träningar. Denna tränare ansvarar också för samarbete SSL:s
AV Länsi -gruppens (FSO/ÖID, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa) träningsverksamhet.

Finlands Svenska
Orienteringsförbund rf
Träningsutskottet ger riktlinjer för träningsverksamheten. Den koordineras av grenchefen i samråd
med FSO tränaren. Förbundet har nära samarbete med medlemsföreningarna, SSL, Vasaregionens
Idrottsakademi, Vörå Samgymnasium-Idrottsgymnasium, lokala akademierna med flera.
Ungdomsverksamheten
Med ungdomsverksamheten inom FSO avses verksamheten för barn och unga under 20 år.
Tyngdpunkten i ungdomsverksamheten är att skapa förutsättningar för unga idrottare att vara med i
föreningarnas och förbundets verksamhet. Ungdomsverksamheten inom förbundet koordineras av
ungdomsutskottet.
Verksamhetens målsättning är att stöda föreningarna i deras ungdomsarbete och att hjälpa enskilda
orienterare att komma med i förbundets verksamhet t.ex. till träningsgrupperna eller som ledare
inom föreningarna.
I samband med FSOM i Grankulla arrangerar FSO ett storläger i samarbete med OK77 för främst
9 – 15 åringar. FSO:s medlemsföreningar arrangerar under året ekorrstigstävlingar och andra
junioraktiviteter som serietävlingar.
FSO arrangerar tillsammans med FSI Skolidrott, som har det administrativa och ekonomiska
ansvaret för denna verksamhet, aktiviteter i de Finlands Svenska skolorna.
Tävlingsverksamheten och utbildning
Förbundets tävlingsverksamhet har tre huvudmålsättningar:
1. förbundet strävar efter att det arrangeras högklassiska mästerskapstävlingar (FSOM) i både
orientering och skidorientering,
2. förbundet deltar med ett eget lag i juniorlandskampen Baltic Junior Cup,
3. utbildning av tävlingsarrangörer för både banläggaruppdrag och övriga uppdrag inom
tävlingsarrangemang, så att medlemsföreningarnas arrangemang håller hög status.
Riktlinjerna för tävlingsverksamheten inom förbundet ges av tävlingsutskottet.
Utbildningen av tränare och ledare fortsätter i samarbete med FSO, FSI och SSL. Förbundet
strävar till att erbjuda sina medlemsföreningar nytt utbildningsmaterial antingen genom att själv
producera material eller genom samarbete med SSL och Svenska Orienteringsförbundet (SOFT).
Ett svenskspråkig tränarseminariet skall undersökas.

