Lyckad satsning på
För tre år sedan drog Göteborg-Majorna igång sitt nya
nybörjarprojekt för vuxna. Och intensivkurserna på tre
dagar har slagit väldigt väl ut:
– Deltagarna är väldigt positiva, och cirka 40 procent
av de som gått kurserna fortsätter med orientering
i någon form vilket vi tycker är väldigt kul, säger initiativtagarna Patrik Falk och Christer Borg.
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Efter en kylslagen oktobermorgon har
temperaturen vid Lövsättra gård i Vallentuna norr om Stockholm stigit till behagliga nivåer. Bakom ryggen får de bäst
placerade lagen ta emot sina priser för
sina insatser i 25manna; detta sker samtidigt som de löpare som ännu inte blivit
utskickade på sin sträcka gör sina sista
förberedelser inför omstarten.
Göteborg-Majorna hade fyra lag till
start, eller det beror för att vara helt ärlig
lite på hur man räknar. Två av lagen var
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Göteborg-Majornas Andreas Eklund, Patrik
Falk, Kristina Larsson, Christer Borg och
David André på plats på 25manna. Patrik
Falk och Christer Borg är ledare för intensivkurserna i orienteirng för vuxna. Andreas,
Kristina och David är tre av de som gått
nybörjarkursen, och som nu är ute och
tävlar flitigt. 
Foto: Mårten Lång

å vuxna nybörjare

ort

kombinationsgäng med Lunds OK. Och
i dessa båda lag ingick tre av nykomlingarna i GMOK:s verksamhet.
Kristina Larsson gick den första
intensivkursen för vuxna nybörjare för
två år sedan. Andreas Eklund och David
André gick kursen så sent som i augusti.

”Klassisk partnerorienterare”

Och nu sitter de här, och diskuterar kartor utanför ett av Göteborg-Majornas tält
efter att ha debuterat i 25manna:
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– Att springa stafett är väldigt speciellt. Och småläskigt. Här är det ju 24
personer som sinkas om det går dåligt
för mej. Men det fungerade bra, jag är
nöjd, säger Kristina och fortsätter:
– Jag är den klassiska partnerorienteraren, som kom in i sporten den vägen.
Jag hade orienterat lite grann innan
kursen. Men jag kände att jag behövde
få kunskap från grunden. Vad ska man
tänka på för att bli bättre i sin egen
orientering? Dessutom var delen att


komma in i en klubb väldigt betydelsefull.
Andreas Eklund, med sina idrottsliga
rötter inom fotbollen, testade att tävla
i orientering redan innan han gick intensivkursen.
– Jag har en barndomsvän som håller
på med orientering. Han har hyllat sporten till skyarna. Så när O-Ringen i somras
var så nära Göteborg ville jag kolla vad
det är han sysslar med egentligen. Så jag
åkte till Borås och testade en dag. Och
efter det blev det både två och tre dagar.
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Teori och praktik varvas under tredagarskurserna. Men minst lika viktigt är den sociala biten. 
Hur var det då?
– Kartan och kompassriktning kom jag
ihåg från skolan. Men det var mycket
annat att tänka på. SI-pinne, tömma och
checka, startpunkt och kontrolldefinitioner. Det blev en härdsmälta. Det var
mycket att lära sig som nybörjare.
Andreas och David sprang den sista
gemensamma sträckan på 25manna. Den
sjunde.
– Det jag gillar med orienteringen är
att det går att vara med på alla nivåer.
Det finns plats för alla. Intensivkursens
upplägg har gjort att man känner igen
många i klubben. Det är viktigt för att det
inte ska bli ett så stort steg att ta sig ut på
träningar eller tävlingar, säger David
André.

Intensivkoncept

Innan 2013 hade Göteborg-Majorna ett
mer traditionellt upplägg på sina intensivkurser, med lektioner uppdelade på
ett antal vardagskvällar.
– De kurser som genomfördes tidigare var riktigt bra, men vi upplevde att det
var relativt få som stannade kvar i verksamheten efter avslutad kurs. I samband
med att klubben sökte nya kursledare
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tillfrågades vi och vi började då fundera
i lite nya banor. Att kunna avsätta ett
antal vardagskvällar kändes som en utmaning för oss båda, säger Patrik Falk
och Christer Borg.
Eftervisst funderande kom de fram
till intensivkonceptet med kursstart på

”

De blir medlemmar
i klubben, de får inloggning i Eventor, de
får prova på att springa
en testtävling ... Och
det allra viktigaste av
allt; de lär känna likasinnade kurskompisar
och många medlemmar i klubben. Det
sociala är något som vi
jobbat mycket med.



Patrik Falk och Christer Borg,
initiativtagare till kursen.

Foto: Patrik Falk

fredagseftermiddagen och avslutning på
söndagseftermiddagen:
– Tanken med kursen är, utöver det
rent orienteringstekniska, är att vi ska
riva så många hinder som möjligt. De blir
medlemmar i klubben, de får inloggning
i Eventor, de får prova på att springa en
testtävling för att de ska veta hur de ska
bära sig åt när de kommer ut på en tävlingsarena. Och det allra viktigaste av
allt; de lär känna likasinnade kurskompisar och många medlemmar i klubben.
Det sociala är något som vi jobbat mycket med. Att umgås, träffas, träna och ha
roligt. Det är något av ett folkhälsopatos
som driver oss. Orienteringen är en sjysst
idrott i en social miljö, det vill vi visa på
redan under kursen, säger Falk och Borg.
Sedan 2013 har det alltså genomförts
två kurser per år. En i maj/juni och en
i augusti. Det har varit mellan 16–25 deltagare per gång.
Vilka är det som går kurserna?
– Några av deltagarna är föräldrar till de
som går i våra barn- och ungdomsgrupper. Men de flesta är i 25–40-årsåldern
som är aktiva i andra idrotter men som
vill testa på orientering. Två tredjedelar
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Hedda Kringstad, Miriam Zetterlund och Fredrik Engelke.

Micke Eliasson leder en grupp på Knipeflågsbergskartan.

David André vid en av kontrollerna på ett av träningspassen under
intensivkursen. 
Foto alla bilder: Patrik Falk

DRESSED FOR SUCCESS
Som stolt leverantör till vårt landslag är en bekräftelse på vår höga kvalité.
Det gäller såväl utveckling, materialval och finish. ISC erbjuder produkter till
bästa pris och kvalité, vi tål att synas i sömmarna!
Vår framgångsrika designavdelning hjälper er förening att skapa en
unik och modern profil. Räkna med designförslag och prisuppgifter snabbt.
Vår ambition är att ni ska vara mer en nöjda!
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kursuppl ägget
» Fredag 17.30–20.30: teori + praktisk
övning (passa kartan, kompass).
» Lördag 09.00–15.30
Förmiddag: teori + praktisk övning
(enklare banor med instruktör). Lunch.
Eftermiddag: teori + praktisk övning
(kontrolltagning i terräng med instruktör).
» Söndag 09.00–15.00
Förmiddag: teori + praktisk övning.
(”träningstävling”), GPS-tracking, uppföljning med instruktör för de som önskar.
Lunch.
Eftermiddag: genomgång av GPS-tracking
från förmiddag, teori och avslutning.
Efter intensivkursen jobbar GMOK med något de kallar ”follow me”-konceptet, där mer
erfarna löpare springer med en nybörjare. 
Foto: Patrik Falk
av dessa är kvinnor. Och något som är
mycket glädjande är att uppskattningsvis
40 procent av de som gått kursen stannar
kvar i vår klubb eller i någon grannklubb.
Den siffran är klart mycket högre än tidigare, säger Patrik Falk.

Når orange nivå

Tanken med hela kurskonceptet är att
varva teorigenomgångar med praktiska
moment ute i skogen. Men kursen inleds
med en av de svenskaste aktiviteter som
finns.
Fika:
– Vi vill att deltagarna ska ”landa”.
Vi har på musik, och det handlar om att
de ska känna sig välkomna. Det brukar
kunna vara lite stelt de första timmarna,
men under lördagen och söndagen blir
det mer och mer avslappnat. Redan innan kursen har vi skickat ut en enkät för
att ha koll på förkunskaperna i gruppen.
På fredagen kör vi kartkunskap, hur man
passar kartan och kompassen. Sedan går
vi en kartpromenad ut i skogen. Både
lördag och söndag varvar vi korta teori
pass med att vi springer korta slingor
i skogen där medlemmar i klubben följer med och skuggar. Vi har tre till fyra
nybörjare i varje grupp. Jag tror att det har
varit en viktig sak, att de får snabb feed-

back. Dessutom lär deltagarna snabbt
känna medlemmar i klubben, säger Borg.
Under söndagen får kursdeltagarna
testa på att springa en träningstävling,
och då med gps-uppföljning. Deltagarna
får själva välja om de vill springa på egen
hand, tillsammans med en kurskompis
eller att ha med sig en ”uppföljare”.
– Målet med kursen är att vi ska nå
orange svårighetsnivå. Vi berättar om
grunderna och går igenom vit och grön
nivå teoretiskt. Men de nivåerna kör vi
inte i skogen, vi går rakt på gul och där
efter orange, säger Patrik Falk.
Vad har ni för råd till andra klubbar
som har tankar på att utveckla sin
nybörjarkursverksamhet för vuxna?
– Lägg vikt på det sociala. Hur tar vi emot
nybörjarna? Jobba med att få till det på ett
bra sätt. Sedan har intensivkurskonceptet passat oss bra. Det är något som lyft
vår verksamhet. Men jag tror också att
det är att vi ser till att vi kan erbjuda något när kursen är slut. För finns det inga
träningar för nybörjare att gå när kursen
är slut så kommer många att sluta. Steget
från orange till svart nivå är mycket stort.
Så hur jobbar ni med det?
– Vi har börjat med en uppföljningsdag

Nybörjarkurs och breddverksamhet för vuxna –

Utbildning kommer i vår!

Vill du skapa förutsättningar för att attrahera
nya och behålla vuxna nybörjare och breddlöpare
i din förening? Vill du få kunskap, nätverk och
verktyg för att genomföra en nybörjarkurs och
verksamhet för vuxna nybörjare?
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I vår kommer utbildningen att finnas
i SOFT:s utbildningsprogram. Håll utkik på
orientering.se under vintern eller ta kontakt
redan nu med Tomas Stenström om du är
intresserad av att gå utbildningen.

med kursdeltagarna några veckor efter
avslutad kurs. Sedan har vi motionsorientering, naturpass och Hitta ut. Men
framför allt har vi något som vi kallar
”follow me”- koncept. Där använder vi
de träningar som exempelvis ungdomskommittén lägger. Där kan vi köra teknikträning på svart nivå, där en erfaren
löpare springer med en nybörjare för att
berätta hur de tänker ute i skogen och
överföra det till deltagarna. Detta är ett
sätt där de kan släppa stigen under trygga former. Det gör att många känner sig
tryggare. En av våra elitlöpare, Mikael
Eliasson, har varit väldigt värdefull där.
Han berättar hur en elitlöpare tänker, och
är bryggan mellan nybörjarna och eliten,
säger Christer Borg och Patrik Falk.

Facebookgrupp

Som sagt, 40 procent av deltagarna
i nybörjarkurserna stannar kvar i verksamheten (i GMOK eller i någon annan
klubb). Tre av dessa fanns alltså med
i GMOK-dress på årets 25manna:
– Jag tror att den där uppföljningsdagen efter kursen var väldigt betydelsefull.
Dessutom finns det en facebook-grupp
för oss som gått i nybörjarkursen. Den är
väldigt interaktiv. Där har Christer och
Patrik berättat om vilka aktiviteter som
finns att vara med på. Och det gör det
enklare att fortsätta med orienteringen,
säger Andreas Eklund som dagen efter
25manna debuterade i H40-klassen när
han sprang 25mannakorten.
Kristina Larsson varierar banor på
svart nivå med något enklare varianter:
– Det är roligt att springa de svåra
banorna. Ibland känner jag att jag behöver fylla på med självförtroende, då
springer jag någon enklare svårighetsgrad. Det är ju så kul det här, ler hon.
Mårten Lång ‹
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Sedan 2013 har GMOK genomfört två kurser per år. Varje kurs har haft 16–25 deltagare.

NORDENMARK
dventure

Foto: Patrik Falk

VÄGEN TILL MÅLET STARTAR PÅ
STF GRÖVELSJÖN FJÄLLSTATION

Träningsläger, personlig coaching med videoanalys, vallakurs, föredrag samt logi och helpension.
från 4190 kr/person.

Sponsor och officiell leverantör
till Svenska Orienteringsförbundet
av kartstativ

Alla som deltar är med i utlottningen av en fri startplats till
Öppet Spår 2016!
Boka på svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
eller 0253-59 68 80

www.nordenmark.com
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