Ronneby Orienteringsklubb har under maj-november 2018 arrangerat hittaut i Ronneby.
Det var första året vi arrangerade och vår målsättning var att börja i lite mindre skala med ett
måttligt antal checkpoints och att dela ut kartor i Ronneby och Kallinge.
Totalt blev det 60 checkpoints på den tryckta kartan och sen ytterligare 40 i olika månadssläpp.
Under en lördag i slutet av april var det drygt 30 klubbmedlemmar som delade ut ca 7000 kartor i
Ronneby, Kallinge och Bräkne-Hoby. Dessutom har kartan funnits på turistbyrån i Ronneby,
Karlshamn och Karlskrona samt ett antal utlämningsställen i Ronneby. Även skolor har fått kartan
och totalt har drygt 10 000 kartor delats ut.
Gensvaret har varit stort, vi hade totalt 678 registrerade deltagare som gjorde drygt 20 000
checkpointsbesök. (Undersökning gjord av Jönköpings universitet visar att mörkertalet (personer
som inte registrerar sig) är 2-3 gånger antal registrerade deltagare, dvs. det faktiska antalet
användare kan uppskattas till minst 1500 st)
Vi fick också extra uppmärksamhet i samband med Kronprinsessan Victorias besök i Blekinge då vi
fick möjlighet att presentera hittaut för kronprinsessan med följe.
Hittaut är i dag en av Sveriges största friskvårdsaktiviteter. I hela landet arrangerades hittaut 2018
på 35 orter med nästan 30 000 registrerade deltagare och inför 2019 är det redan mer än 40 orter
som planerar att arrangera hittaut.
Under november 2018 gjordes en central utvärdering där ca 6000 deltagare svarade på en enkät.
Utvärderingen visar bl.a:
•
•
•
•
•

Deltagandet är jämt fördelat på kvinnor och män
46% var 56 år eller äldre
49% svarade ja eller kanske på frågan om de motionerar mer än tidigare tack vare hittaut
37% angav att de aldrig motionerat innan de började med hittaut
23% har även tagit checkpoints på annan ort

Stöd från Ronneby kommun är avgörande för genomförandet av projektet. Vi driver det helt ideellt
och det stöd vi söker från kommunen är för de kostnader vi har för att alla invånare i Ronneby ska
kunna deltaga i projektet (licenskostnader, tryckning, distribution samt del av kostnader för att ta
fram nya kartor). Projektet är också beroende av stöd från andra samarbetspartners för kan vi inte
få visst ekonomiskt utbyte av det ideella arbetet kommer krafterna att läggas på andra projekt.

Hittaut 2019
Inför 2019 har vi reviderat/ritat kartor över Karön, Skärsjön, del av Hulta så att vi nu kan presentera
nya spännande områden. Vi kommer också att ha en del checkpoints kring Salsjön. I samarbete med
turistbyrån lyfter vi fram några speciella sevärda/intressanta platser som också kommer att få en
kort beskrivande text på kartan.
Målsättningen är att börja med 100 checkpoints och sedan komplettera med ytterligare 50 st.
Samtliga checkpoints kommer att förses med reflexer så de även kan tas i mörker.
Vi kommer att dela ut kartan till samtliga hushåll i Ronneby kommun, ca 13 500 st. Skolorna som
finns på kartan kommer också att få kartor. Dessutom kommer kartor att finnas på ett antal
utlämningsställen precis som 2018.
Under 2019 förbereder vi också 2020 genom att ta fram nya kartor över de mindre samhällena i
kommunen. Eftersom det idag saknas skolkartor i många av dessa samhällen kommer de nya
kartorna att ge ett mervärde till skolorna.

