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Uppdragsformulering


Uppdraget som styrelsen gav analysgruppen var följande:



Del A - utvärdera den period av tävlingssamarbete (Skåneslättens OL) som
ROK deltagit i under snart 2 år, och beskriva hur medlemmarna i ROK tycker
detta har fungerat ur ett klubb perspektiv och ett medlemsperspektiv.



Del B - belysa hur framtiden skulle kunna se ut i tre tänkta scenarier:
1)försöksperioden övergår till fullständigt samarbete = alla tävlar för SOL ,
2)försöksperioden övergår till att vissa tävlar för SOL andra för ROK,
3)försöksperioden övergår till att ROK lämnar tävlingssamarbetet
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Analysgruppens sammansättning






Jan Lenning, sammankallande
Jannie Hagård
Lennart Svensson
Niklas Olsson
Olof Barr
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Genomförande







Gruppen har genomfört totalt 30 intervjuer. De intervjuade har varit en
blandning av:
Män (19) o Kvinnor (11)
ROKare (19), SOLare (11)
Ungdomar/junior (6), övriga seniorer
Aktiva (29) och ej aktiva (1)
Nya medlemmar (2 st mindre än 2 år) och mångåriga medlemmar (övriga)



Intervjuerna har i de flesta fall skett i form av telefon intervjuer som tagit
30–60 minuter. I några fall har personen fått fylla i intervjuformuläret själv.



Gruppen har haft ett möte där vi gick igenom de intervjuer vi gjort och de
svar som framkommit. Vid detta tillfälle sammanställde vi också scenariodelen. Slutlig rapport framtagning har sköts via mail o telefonsamtal.
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Kort sammanfattning - klubbperspektivet


Flertalet intervjuade tycker att samarbetet har positivt:




påverkat ROKs möjligheter att nå sin Vision positivt
påverkat ROKs möjligheter att nå sin Mission positivt
inte påverkat klubbgemenskapen utanför tävlingarna



Flertalet intervjuade tycker att samarbetet har negativt:



påverkat samvaron på TC negativ då det blivit två läger – SOL + ROK
påverkat den omfattning som ROK syns i press o media
påverkat diskussionerna i gästboken
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Kort sammanfattning - medlemsperspektivet


Flertalet intervjuade tycker att samarbetet inte alls har påverkat:





de egna möjligheter att utvecklas som orienterare
de egna möjligheter att ta del av bra planerade och givande träningar
möjligheter att ta del av gemensamma aktiviteter utanför träning/tävling
som fester, vandringar mm
möjligheter till samvaro med andra medlemmar – i alla situationer
möjligheter att deltaga i individuella tävlingar
de egna prestationerna på tävlingarna så att dom blivit bättre eller sämre



Flertalet tycker att samarbetet positivt har:



påverkat klubbkompisarnas möjlighet att utvecklas som orienterare
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Kort sammanfattning - medlemsperspektivet (forts.)


När det gäller möjligheterna att delta i lagtävlingar råder det jämbördiga
men skilda åsikter. En analys av detta ger vid handen att SOLare tycker
det varit positivt med ROKare tycker det varit negativt. Logiken i detta är
troligen att de som tävlar för ROK blivit färre och därmed också
möjligheterna till att sätta ihop lag färre.
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Gällande resultatet av del B har detta i rapporten
sammanfattats som positiva, negativa och övriga
kommentarer per scenario och inte som statistik.
I denna kortfattade sammanfattning redovisas inte dessa
kommentarer. Däremot tas det på följande sida upp
exempel på kommentarer som bör beaktas/diskuteras
vidare.
På höstmötet kommer en mer komplett redovisning av del
B att ske.
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Kommentarer som bör beaktas/diskuteras:


”Det är rörigt för nya medlemmar, vara med i en klubb och sen springa för en annan”



Svårare att hitta funktionärer som ställer upp till olika uppdrag, det går åt folk både till SOL
och till ROK”



SOL har lockat duktiga ungdomar/juniorer från andra klubbar. Några nya orienterare har det
dock inte kommit många av”



”Nackdelen med SOL är att alla inte får springa i ett lag, de som inte är så jättebra kommer
inte med. De får inte plats”



”Vad tänker våra duktiga ungdomsledare när dom sår ett frö, vårdar en planta och sen
kommer grannen och plockar frukterna”



Fortsätta med SOL (positivt) – ”bra för lagtävlingar o ungdomssatsning”
Fortsätta med SOL (negativt) – ”splittringen kan fortsätta - vi o ni känslan finns kvar”





Lämna SOL (negativt) – ”när jag vill elitsatsa går jag till en annan moderklubb/klubb. ROK blir
bara en farmarklubb”
Lämna SOL (positivt) – ”motionärerna syns mer - i SOL finns ej plats för alla”
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