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VISION

Orientering i Svenskfinland – på alla 
nivåer
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Erbjuda möjligheten att idka 
orienteringssporten genom hela livet på 
svenska i Finland.

Skapa verksamhet som gynnar 
medlemsföreningarnas medlemmar 
från barn till elit, oberoende 
målsättning. 

Skapa verksamhet i samråd med 
föreningarna som gör 
orienteringssporten attraktiv och 
framgångsrik.

Uppfattas tillsammans med 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 2019-2022
Träningsverksamhet
FSO stöder föreningarnas verksamhet genom att 

arrangera högklassiga träningar på förbundsnivå som 

aktiverar alla medlemmar, i regionen och i föreningarna. 

FSO:s träningsgrupper stöder våra orienterare i deras 

utveckling och uppskattar idrottarna som individer.

Barn- och ungdomsverksamhet 
FSO stöder aktivt föreningarnas barn- och 

ungdomsverksamhet. FSO arbetar för att skapa en låg 

tröskel till att utöva orienteringssporten, oberoende av 

ålder, kön eller nivå.

Tävling- och motionsverksamhet

FSO arrangerar högklassiga och attraktiva tävlingar på 

förbundsnivå, som samlar FSOs medlemsföreningarnas tävlings- 

och motionsorienterare. Vi utvecklar och stöder regional 

motionsverksamhet. 

Utbildning

FSO tillför utbildning som föreningarna behöver på långsikt för 

att utveckla och förstärka sin

verksamhet. 

Förbundsverksamhet

FSO leder orienteringen på svenska i Finland. FSO informerar om 

sin verksamhet till media och sina medlemmar samt håller nära 

kontakt till föreningarna, FSI, SSL och organisationerna kring 

elitidrott.
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Träningsverksamheten
FSO samarbetar med föreningarna i Nyland, Åboland, Åland 
och Österbotten gällande tränarverksamhet och regionala 
träningar som resulterar i:

● högkvalitativa träningsdagar- och läger som 
kompletterar föreningarnas verksamhet

● tränarresurser som erbjuds inom hela FSOs 
verksamhetsområde 

● att FSO har en aktiv roll i att utveckla 
idrottsakademiernas verksamhet. 



Träningsverksamheten
FSO:s träningsgrupper stöder idrottarens utveckling till den 
nationella- och internationella toppen. FSOs träningsgrupper 
erbjuder kvalitativ  träningsverksamhet och andra stödtjänster 
för idrottaren. FSO stöder idrottarna i alla karriärskeden. 

Elitgruppen
● fokuserar på en mindre grupp i H/D17 samt äldre lovande 

idrottare som tillhör den nationella eller internationella 
toppen. Elitgruppen är FSO:s direkta stöd till idrottarna.

Utmanargruppen
● riktar sig till H/D15 samt äldre idrottare som tävlar på 

nationell nivå och har viljan att bli bättre och på sikt nå 
endera nationella eller internationella framgångar. 
Utmanargruppen har större bredd än elitgruppen. 
Utmanargruppen siktar på att säkra bredden inom FSO 
och vara inkörsport till elitgruppen.



Barn- och ungdomsverksamhet

● FSO utbildar föreningarnas ledare
● FSO arrangerar läger för barn och ungdomar
● FSO stärker föreningarnas barn- och 

ungdomsverksamhet



Tävlings- och motionsverksamhet

● FSO arrangerar årligen mästerskapstävlingar (FSOM) 
av hög kvalitet som samlar alla FSOs föreningar. FSO 
utvecklar sina mästerskapstävlingar till ett attraktivare 
koncept. Möjliggör mästerskapen för alla 
föreningarnas medlemmar oberoende ålder eller nivå.

● FSO kan arrangera FSOM i övriga grenar ifall 
möjligheter finns. 

● FSO uppmuntrar föreningarna att arrangera 
motionsverksamhet.



Förbundsverksamhet

● Styrelsen, utskotten, grenchefen och förbundstränaren 
bildar stommen inom förbundsverksamheten. FSOs 
styrelsemedlemmar har ett nära samarbete med 
aktiva och föreningar.

● FSO deltar aktivt i SSLs och FSIs beredningar genom 
att ha representanter i respektive förbunds 
arbetsgrupper och styrelser.

● FSO följer SSLs regler och bestämmelser samt är en 
resurs för SSL.

● FSO informerar om sin verksamhet på hemsidan, i 
både social- och massmedia.

● FSO arrangerar lokala träffar med sina föreningar för 
att utveckla verksamheten.

● FSO samarbetar med olika aktörer för att möjliggöra 
och utveckla verksamheten.



Utbildning

● FSO erbjuder behovsbaserad och mångsidig 
utbildning till sina föreningar.


