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Ett uppseendeväckande träningsprojekt
Sommarens Volontering-äventyr syftar till att öppna ögonen för friluftsliv 
och i synnerhet orienteringssporten i Västergötland samt sporra alla de 
aktiva orienterare som redan finns. På sina cyklar kommer upp till fyra 
stycken Volontering-team att dundra fram under juni-juli mellan distriktets 
städer och besöka 20-30 olika föreningar och orienteringsområden. Med 
sprudlande träningsglädje och gedigen aktivitet på sociala medier missar 
ingen ort vad som är på gång. Projektet blev en succé under 2012 och 
2013. Utöver de sociala medierna fick det genomslag i både tidningar och 
radio. En utvärdering med ytterligare siffror finns på nästa sida.

Ni som partner i projektet
Projektet  är i grunden ett välgörenhetsprojekt som bygger helt och 
håller på ideella krafter. Som projektpartner är man med och bidrar till 
den pengainsamling som genomförs i samband med resan. Grunden i 
insamlingen lyder som följer:

“Volonterings projektpartners skänker
1kr för varje cyklad kilometer och 
5kr för varje löpt orienteringskilometer“. 

Analet kilometrar summeras för Volontering-teamen och alla personer 
som hänger med på cykeletapperna och träningarna under resans gång. 
Pengarna som samlas in går oavkortat till orienteringsungdomarna 
i Västergötlands Orienteringsförbund. 2012 användes till exempel 
de insamlade pengarna (28 750 kr) till att införskaffa GPS-enheter 
för vägvalsanalys under träningsläger och viktiga ungdomstävlingar. 
Observera att ni som partner inte behöver leva i ovisshet om hur mycket 
pengar som insamlingen landar på. Man blir partner med ett förutbestämt 
tak som inte kan övertrasseras. Se paketen nedan.

Målet är att även i år uppnå en summa på 20 000 - 40 000 kr och utöver 
detta även träningsprodukter åt volonterarna som viktig sporre för deras 
arbete. Tänk på att pengarna som skänks i slutändan inte heller behöver 
vara pengar i form av en banköverföring. Överenskommelser kan 
exempelvis göras om att betala vissa relaterade fakturor, och på så sätt 
få en fördelaktig situation med moms.

Partnerpaket Volontering 2015

PAKET1 PAKET2
Tak på 10 000 kr

Exponering utöver paket 2:

Nedan finner ni våra partnerpaket. Man kan även skänka relevanta 
produkter såsom skor eller träningskläder till motsvarande värden.

Tak på 5 000 kr

• Ett av teamen kommer att 
bära ert företagsnamn som 
teamnamn.

• Högre grad av omnämnande 
gentemot paket 2.

• Exponering i partnerutrymmet 
på hemsidan före under och 
efter Volontering-månaden.

• Utskick och annonser 
kommer att prydas av er 
företagslogotyp.

• Strategiska omnämnaden i 
sociala medier-inlägg.

• Logotyp på kläder
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Projektets synlighet under 2012 och 2013
(Projektet hade uppehåll 2014)

Volontering.com (200+ besökare/dag)
Basen för hela projektet, volontering.com, besöktes dagligen 
av omkring 200 personer. Där har samtliga partnerlogotyper 
med tillhörande företagslänk legat synliga under hela 
projektetperioden. Här bloggar teamen på dagsbasis.

Facebook (Räckvidd 3200+ pers.)
Även projektets facebooksida har varit välbesökt båda åren. 
Bland annat genomfördes en tävling i samarbete med en av 
våra partners där man kunde vinna en hotellweekend i Norge 
genom att gilla och dela Volonterings videobloggar. Detta 
medförde att Volontering nådde ut till över 3200 personer vid 
flertalet tillfällen utan ekonomisk boost. Och vanligen 250-800 
personer.

Videobloggar (9000+ visningar)
Under 2012 gjordes 33 videobloggar som publicerades på 
såväl volontering.com som på facebook. Under 2013 skiftades 
vikten från videobloggande mot text och bild-bloggning. Men 
även då gjordes 3 videoinlägg.

Twitter och instagram
Dessa två medier har inte nyttjats tidigare, men det kommer att 
läggas till årets upplaga 2015.

Profilkläder (Räckvidd 1300+ pers.)
Under projektets alla dagar användes profilkläder med alla 
partnerlogotyper. Dessa exponerades för minst 1312 personer 
(antalet träningsstarter).

Tidningar (Räckvidd 100 000+ pers.)   
Projektet har synts i tidningen Västgötaorientering tidning och 
online-tidning sex gånger, även då ihop med partnerlogotyper. 
Exponering i omkring 2 500 hushåll.

Svenska orienteringsförbundets tidning Skogssport som har 
omkring 20 000 läsare. En artikel kring projektet publicerades 
även på förbundets hemsida.

Borås Tidning har omkring 44000 st prenumeranter och har vid 
två tillfällen uppmärksammat projektet med halvsidesreportage. 
Likaså har Mariestadstidningen gjort ett reportage med 28 000 st 
prenumeranter.

Radio 
P4 Radio Halland bjöd in Volontering-teamet till studion i samband 
med målgången i Halmstad. Teamet medverkade även i en 
intervju i den tillfälliga radiokanalen “Radio O-Ringen”.


