Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.
VISION, MISSION & STRATEGI

VISION
•

FSO:s verksamhet skapar goda förutsättningar för sina
medlemsföreningars orienterare att på idrottarens väg från
barn till elit bli självsäkra orienterare med fysik, skicklighet
och självförtroende i balans. Samtidigt ges medlemmarna en
möjlighet att idka sporten genom hela livet.

•

FSO:s verksamhet är starkt regionalt betonad på ett sätt där
förbundet i samråd med föreningarna gör
orienteringssporten attraktiv och framgångsrik.

•

FSO är uppskattat av sina medlemmar, Finlands Svenska
Idrott och Finlands Orienteringsförbund som en seriös aktör
inom orienteringssporten i Svenskfinland.
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MISSION
Så här når vi vår vision
Tävlingsidrott
FSO stöder föreningarna i deras verksamhet genom att bygga upp ett
regionalt koncept för att kunna arrangera högklassiga träningar och
tävlingar på förbundsnivå, i regionen och i föreningarna. FSO:s
träningsgrupper stöder våra bästa orienterare i deras utveckling.
Barn och motionsidrott
FSO förespråkar lika möjligheter för alla att delta i föreningarnas
verksamhet, oberoende av ålder eller nivå. Speciellt barn- och
motionsverksamheten är viktig, även ur tävlingsidrottens perspektiv.

Förbundsverksamhet
FSO utbildar aktivt i föreningarna, informerar om sin verksamhet åt media
och sina medlemmar samt håller nära kontakt till föreningarna, FSI, SSL
och de nya organisationerna kring elitidrott.
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STRATEGI
Tävlingsidrott 1/3

• FSO är starkt delaktig i akademiernas verksamhet i Vasa,
Borgå och Raseborg samt även i Nylands Brigad (NYLBR)
• Dessa skall erbjudas resurser av FSO
• FSO har representanter i Akademiernas styrelser (och/eller utskott)

• FSO bygger upp ett samarbete med föreningarna i Nyland,
Åboland, Åland och Österbotten gällande tränarverksamhet
och regionala träningar som resulterar i:
• En regional träningskalender och ett regionalt träningsprogram
• Högkvalitativa gemensamma regionala träningar som kompletterar
föreningarnas och akademiernas egen verksamhet
• Att tränarresurser erbjuds i alla regioner
• Regionala tränarträffar och utbildningar för att utveckla verksamheten och
byta synpunkter om träningen inom FSO
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STRATEGI
Tävlingsidrott 2/3

• FSO:s träningsgrupper på förbunds- och regionalnivå stöder
idrottarens utveckling till den nationella toppen
Inre ringen (IR)
• IR fokuserar på en mindre grupp idrottare där tyngdpunkten ligger i
H/D20 och yngre klasser samt i H/D21 på lovande idrottare som just
bytt från juniorklass och på den absoluta toppen
• IR erbjuder sina medlemmar tränare och stödfunktioner

• IR-läger planeras så att de siktar på framgångar i junior-EM och juniorVM, årligen arrangeras tre läger (vår, sommar och inför FM)
• IR är FSO:s direkta stöd till medlemmarna som ligger nära eller i den
nationella toppen
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STRATEGI
Tävlingsidrott 3/3
Norra och Södra gruppen (NoSö)

•

NoSö har större bredd än IR och tyngdpunkten ligger på löpare på
nationell nivå i H/D20 och yngre

•

NoSö siktar på att säkra bredden inom FSO och vara inkörsport till IR

•

Årligen arrangeras tre läger (ett i Södra Finland, ett i Österbotten och
ett FM-läger)

•

Är en del av den regionala verksamheten
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STRATEGI
Barn- och motionsidrott

• FSO utbildar föreningarnas ledare i enlighet med principerna i
idrottarens väg
• Främst barn- och ungdomsledarutbildning samt tränarutbildning steg 1
• FSO:s storläger arrangeras årligen för främst 9-15 åringar

• FSO erbjuder stöd i form av
• Skolning för tävlingsarrangemang
• Banläggarutbildning
• Informationspaket om bl.a. motionsorientering

• Motionsklasser kan ingå i FSOM
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STRATEGI
Förbundsverksamhet 1/2

• FSO erbjuder skräddarsydd utbildning på svenska som
motiverar föreningsmedlemmarna att arbeta för sporten
•
•
•
•

Tränarutbildning
Banläggarutbildning
Skolning för arrangörs- och administrationsuppgifter
Utbildningsmaterial framställt i samråd med FSI och SSL samt material som
köpts in från SOFT

• FSO arrangerar årligen mästerskapstävlingar (FSOM) av hög
kvalitet som
• Samlar hela Svenskfinland
• Har tre tävlingsdiscipliner
• Sprint, långdistans och stafett (med banor av medeldistanskaraktär)

• FSO arrangerar även mästerskap i skidorientering, vid behov i samarbete med
finska föreningar
• FSO undersöker möjligheten att arrangera mästerskap i cykelorientering
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STRATEGI
Förbundsverksamhet 2/2

• Styrelsen, utskotten och verksamhetsledaren bildar stommen
inom förbundsverksamheten
• FSO:s styrelse har ett nära samarbete med ÖID och NÅID och eftersträvar att
deras ordföranden är medlemmar i FSO:s styrelse

• FSO deltar aktivt i SSL:s och FSI:s beredningar genom att ha
representanter i respektive förbunds arbetsgrupper och
styrelser
• FSO följer SSL:s regler och bestämmelser och lyfter fram sig
själva som en resurs för SSL
• FSO informerar om sin verksamhet på hemsidan, i sociala
nätverk och till massmedia
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