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Offensiv orientering 

 Vi ska erbjuda en idrott där alla kan vara med på sina egna villkor 

 Vi ska utveckla vår idrott i en offensiv anda som tar hänsyn till våra egna 
förutsättningar och omvärldens förändringar 

 Vi ska skapa världens bästa landslag över tid 

 Vi ska växa genom att attrahera fler 

 

Offensiv orientering 

 Lyft blicken, se vilka möjligheter som finns 

 Ha en bra plan och god framförhållning 

 Förenkla, se helheter och fastna inte i småsaker 

 Våga satsa i offensiv anda, det handlar om din och min attityd 

 Motivation och glädje är viktiga framgångsfaktorer. Känn flytet! 

 Vad är offensiv orientering för dig? 

 

INBJUDAN KONFERENS OM MOUNTAINBIKEORIENTERING 10 APRIL 

PÅ HOTEL ÅHUSSTRAND 

I samband med Merida MTBO-Camp 2010 inbjuder Svenska MTBO gruppen er till 
medverkan på en konferens angående utvecklingen av sporten i Sverige. 

MTB-O i Sverige har under senaste året ökat och även blivit etablerad inom Svensk 
orientering. Nu har Sverige glädjen att få vara medarrangörer till det största träningslägret 
för MTB-O i världen. Ca 150 deltagare från ca 12 länder medverkar under 4 dagar på ett 
läger med centralort Åhus. Läs mera på http://www.mtbocamp.dk/2010 

Dagsprogrammet för konferensen lördagen den 10 april  

kl 09:00 Samling och genomgång av dagen  

Förmiddag  Besöker och/eller medverkar på Camp Cupen deltävling 3 där 
internationell elit medverkar. Möjlighet att träffa både arrangörer och 
deltagare 

Eftermiddag Ägnas åt utvecklingsfrågor samt information från både Svenska som 
Internationella förbundet kring MTB-O 

 Som föreläsare kommer bla 5-faldige världsmästarinnan i MTB-O 
Michaela Gigon att medverka och ger sin syn på hur vi i Sverige 
skall jobba med framtiden. 

Kostnad: 400 kr (lunch,fika samt middag ingår) Resor och boende bekostas 
av deltagarna själva 

Boende: För boende alternativ så kontaktar ni Åhus Strandhotell och Max 
Svensson direkt på max@ahusstrand.com alt 044-28 93 00. 
Meddela att ni är konferensdeltagare. Vi rekommenderar 
konferensdeltagarna att passa på att lära sig mera om MTB-O 
genom att vara kvar några dagar extra i samband med campen. 

Anmälan:  Senast den 29 mars till Per Spik på psp@du.se 

Frågor: Alla frågor kring konferensen kan besvaras av Per Spik på 
ovanstående mail eller 023-82095. 
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