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LÄR DIG
- ATT VARA LEDARE
- ORIENTERINGS-IT
- LÄGGA BANOR
- RITA KARTOR
- ARRANGERA
- INFORMERA

GÖR ETT
EGET PROJEKT

I KLUBBEN

För unga  
orienterare 

14-25 år

DÄR UNGA SKAPAR IDROTT 

“Min förening har 
frågat om jag vill 
lägga banor till 

vår tävling”

“Att planera  
och genomföra  

projektet var  
det bästa”



NÄR, VAR OCH VAD?

Program Ungoteket Väst 2021-2022:
(Plats som anges är premiminär)

Del 1: Idrottsföreningen och Föreningsprojektet
Lördag 27 november i Vara

Del 2: Kartritning
Lördag 18 december i Alingsås

Del 3: Banläggning
Lördag 15 januari i Alingsås

Del 4: Ledarskap, Arrangera, Information & 
kommunikation och Orienterings-IT
Lördag-söndag 5-6 februari i Vara

En extra träff för projektstöd kommer erbjudas 
varje förening under v9-v11 och en utvärde-
ringsträff är planerad till 19 juni i samband med 
O-Camp.
Under de fyra första träffarna samlar deltagar-
na på sig kunskap för att kunna genomföra ett 
projekt. Vad det är, när, var och hur, 
bestämmer deltagarna själva.  

Det här innehåller Ungotekets olika delar:

Idrottsföreningen: Vi besvarar bland annat frå-
gorna: Hur hänger idrotten ihop i Sverige? Vem 
bestämmer i föreningen? Hur fungerar det i er 
förening? Vad skulle du vilja göra i föreningen? 

Arrangemang: Det är en del att tänka på när 
man ska arrangera, om det så är en träning, en 
liten tävling, ett läger eller något annat event. 
Var börjar man och när ska man göra vad? Vi 
provar att planera en arena, skissar på budget, 
schema och reservplaner och fördelar uppgif-
ter mellan oss i teamet. Under det här temat får 
deltagarna stort utrymme att planera för sina 
egna föreningsprojekt.

Ledarskap: Under tema ledarskap kommer vi 
prova på praktiskt ledarskap och varva det med 

en del teori. Vi kommer fundera över vad en bra 
ledare är, olika ledarstilar och hur man som le-
dare stärker sammanhållningen i en grupp. 

Orienterings-IT: Här kommer vi dels lära oss 
om MeOS som är ett administrativt system för 
träning och tävling, om SportIdent och Eventor. 
Vi skapar en låtsastävling med SI-enheter för 
att prova även praktiskt.

Information & kommunikation: Hemsida, inbju-
dan, sociala medier, sms, annonsering och affi-
scher... Här lär vi oss om olika kanaler att sprida 
information på och vilka sätt som fungerar bäst 
för olika situationer. Teamen får diskutera hur de 
ska marknadsföra det egna föreningsprojektet. 

Banläggning: Här får du lära dig hur man lägger 
orienteringsbanor till träningar i klubben och till 
tävlingar. Hur hittar man bra vägvalssträckor? 
Vad ska man tänka på när man lägger banor för 
olika distanser och olika nivåer? I grupper testar 
vi att lägga en bana, sätta ut kontroller och se-
dan springa varandras banor. Träningskläder på! 

Kartritning: På den här inblicken i kartritning får 
du både prova på att rekognosera i naturen och 
att sammanställa underlaget vid datorn. Syftet 
är att väcka intresse för kartritning och ge tips 
på vilka möjligheter som finns för att lära sig 
mer.

På www.klubb.ungoteket.se finns övningar till 
alla delar som du kan jobba med själv eller till-
sammans med teamet och lära dig ännu mer 
och få en massa tips till ert:
 
Föreningsprojekt
Ungoteket är inte bara lärorika och roliga träffar 
utan innefattar även ett föreningsprojekt. Varje 
team ska bestämma sig för ett projekt som de 
vill genomföra tillsammans och på så vis använ-
da sina nya kunskaper. Kanske en tävling eller 
ett läger, ni bestämmer! På klubb.ungoteket.se 
finns tips på olika projekt. 

”Ett gyllene tillfälle 
att väcka engagemang 

och intresse hos en 
otroligt viktig grupp  

i föreningen”

SÅ HÄR FUNKAR UNGOTEKET

Bilda ett team med  
minst 2 och max 6 klubbkompisar 

Hitta en mentor

Anmäl er på www.klubb.ungoteket.se  
senast 9 november

Delta på Ungotekets fyra träffar om: 
Idrottsföreningen 
Information & kommunikation
Ledarskap 
Arrangera 
Orienterings-IT 
Banläggning
Kartritning

Hitta på ett projekt som ni vill genomföra  
och använda era nya kunskaper till 

Genomför ert projekt!

Vad är Ungoteket?
Ungoteket är utbildningen 
där unga orienterare från 
14 år, får lära sig att skapa 
och leda orientering. De 
nya kunskaperna används 
till att göra ett valfritt 
projekt i föreningen, kanske 
en tävling eller ett läger. Ni 
som är med väljer själva er 
utmaning!

Mentor
Varje team behöver en 
mentor. Mentorn kan vara 
en ledare eller funktionär i 
föreningen eller en ungdom 
som har mer erfarenhet än 
Ungoteketteamet.

Mentorn behöver inte ha 
några speciella förkunska-
per utan kan se Ungoteket 
som en möjlighet att lära sig 
mer om alla teman som er-
bjuds. 

Mentorns främsta uppgift är 
att stötta teamet i arbetet 
med projektet och se till att 
de tar sig framåt.

Deltagaravgift
För alla fyra träffar som in-
kluderar sju områden samt 
stöd för det egna projek-
tet är kostnaden 2 600 kr/
deltagare.
Avgiften kan dock bli lägre 
om extern delfinansiering 
som söks beviljas. Se mer 
på hemsidan för mer in-
formtion.

Är ni fler kan ni bilda två team, 

är ni färre kan ni gå ihop med en annan klubb!

Eller redan nu...

Ett läger, en tävling, 

träning... fler idéer finns på 

www.klubb.ungoteket.se

Vad är en mentor?

Roligt, lärorikt, erfarenhet - tillsammans!

Axel Matsson, 
ansvarig Ungoteket Skåne



Ungoteket är utbildningen där unga 
orienterare 14-25 år, lär sig att skapa 
och leda orientering. Alltså allt det som 
görs för att träningar, tävlingar, läger och 
andra aktiviteter ska fungera. Ungoteket 
ger plats för ungdomars idéer och 
engagemang. Vad är din idé?

HAR DU FRÅGOR?
Kontakta Bertil Åkesson 
070 677 98 06 eller 
bertil.vof@vgidrott.se

Klart att du ska vara
med i Ungoteket Väst!

www.ungoteket.se


