
DO-F strategi 2022 - 2025



Strategiens fundament

Strategien er funderet i:

• DO-F’s aftale med DIF omkring økonomisk støtte

• Udviklingsarbejde i hovedbestyrelsen og udvalg

• DO-F’s aftale med Team Danmark omkring finansiering af 
eliteaktiviteter



Ambition

Orienteringsløb skal være en sport for livet og den skal 
være give gode oplevelser både sportsligt og socialt –
uanset alder og ambitioner. Det forudsætter at vi har 
stærke klubber med aktive frivillige og god adgang til 
naturen, ligesom vi skal have godt kortmateriale.



Klub
Klubudvikling med fokus på

• At komme godt i gang som ny i sporten

• Nemmere at være frivillig og lettere at få 
kompetenceudvikling

• At vores klubber har en stærk besætning på de 
centrale funktioner

• Højt aktivitetsniveau i flere klubber – både 
sportsligt og socialt

• Flere skal dyrke orientering i klub

• Sikring af fremtidens it-understøttelse



Børn og unge

Klub og talentudvikling med fokus på
• Livslang glæde ved orientering igennem 

stærke sociale og sportslige fællesskaber i klub 
og på tværs af klubberne

• Flere klubber med BU-træning
• Bredere talentforståelse
• Nye konkurrenceformer
• Styrkede klubsamarbejder
• Flere og uddannede trænere



Elite (formuleret i Eliteplan 2021 – 2024)

DOF’s overordnede målsætning er at vinde én eller flere 
medaljer til VM og EM hvert år, og ved udgangen af 
Eliteplan 2021-2024 at have 4-8 atleter (damer og herrer) 
med verdensklasseniveau.

Fokus er på:

• Talentudvikling

• Flere og bedre elitemiljøer

• Landshold med et stærkt fællesskab i et sjovt, udviklende 
og motiverende miljø

• Stærk økonomi og en stærk professionel og frivillig 
organisation omkring eliten



Orienteringssporten tager ansvar og faciliteter

• Fastholde adgang til skov og natur  til glæde for både 
orientering og andre aktive

• Find vej – målet er at flere skal have gode oplevelser 
med orientering og så finde ind i vores klubber

• Vi arbejder målrettet mod at mindske vores 
miljøbelastning hvor det er muligt.


