Redovisning av Hitta ut i Luleå 2 - 2019
Hittaut i Luleå 2019 blev en succé och har bland 45 Hittaut-orter i Sverige det i särklass
största deltagarantalet. 4 048 deltagare besökte och registrerade 160 249 checkpoints vilket
innebär att vi i Luleå ökade antalet deltagare med över 2 000 nya deltagare jämfört med 2018.
Vi hade satt 500 nya deltagare och totalt 2000deltagre samt 70000 checkpoints som mål
vilken överträffades med råge. Fortsatt mycket positiva kommentarer från allmänheten och
deltagarna och ett stort intresse från deltagarna att tipsa om nya idéer för att utveckla
Hittaut.
Arbetet med 2019 startade upp med analys av succéåret 2018. Fokus blev att arbeta vidare
med att erbjuda fler närhet till Hittaut för ökad folkhälsa i Luleå. Fortsatt distribution av
kartor till hela Luleå centralort och ökat antal utlämningsställen. En satsning på nya
områden med Hertsön, Gammelstadsviken (Porsön), Karlsvik, Kyrkbyn samt Bälinge
skapade en mer komplett karta och möjlighet till att locka nya användare. Dessutom på en
dubbelt så stor papperskarta som delades ut i 41 500 exemplar. Detta år hade vi 175
checkpoints runt om i Luleå.
Förarbetet påbörjades redan under hösten med att hitta nya checkpoint-placeringar och gå
igenom befintligt kartunderlag från 2018 och övriga orienteringskartor för att se hur mycket
som behöver åtgärdas och nyskapas. Detta arbete pågick sedan ända fram till att
tryckunderlaget skulle påbörjas i mars. Under vintern arbetade vi med att marknadsföra
Hittaut och söka finansieringslösning samt utveckla projektet för att fånga fler deltagare.
Inför uppstart färdigställdes tryckunderlaget, material köptes in och checkpoints
förbereddes och sattes ut.
Redan första helgen var alla släppta checkpoints i den första omgången (121 st) besökta och
intresset stort. Ganska snart så var fjolårets deltagarrekord på 1 986 utraderat och Hittaut
Luleå störst i Sverige räknat till antal deltagare. Mer än 100 deltagare hade tagit alla
checkpoints från första släppet innan första månaden gått.
Ett antal arrangemang som Provapå-aktiviteter i Bälinge, Gammelstadsviken samt på
Hertsön genomfördes med ca 10-200 deltagare/tillfälle. Dessa arrangemang gjordes för att
fånga nya deltagare som inte testat hittaut tidigare. En lärdom vid aktivitetsarrangemangen
är att nyttja intresse vid checkpoint-släpp och tydligare marknadsföring gärna kopplat till
områdesföreningar etc. I god tid inför aktiviteterna i Gammelstadsviken och Hertsön tog vi
kontakt med idrottslärare på högstadieskolorna i respektive område för att marknadsföra
både Hittaut och aktivitetsarrangemangen. Det var under samma period som skolorna hade
sin egen orienteringsundervisning. På Hertsön lyckades aktiviteten fånga intresse bland
utlandsfödda.
Under sommarmånaderna fick vi arbeta mycket med att underhålla checkpoints som blev
bortplockade och mot slutet fick vi beställa ytterligare stolpar för att reservlagret tog slut.
Prisdragningar och nya checkpoint-släpp genomfördes månadsvis. När vi nu avslutar året
och blickar tillbaka ser vi ett rekordår med över 4 000 deltagare som tillsammans rört sig åtta
varv runt jorden. Mer än 1 000 deltagare fler än Östersund som kom på stark andraplats

redan första året och som säkert blir tuffa att utmana 2020. Bland de ca 200 deltagare som tog
alla checkpoints var 10 % över 70 år. Dessa har uppskattningsvis rört sig 20-30 mil var under
sommaren 2019.
Över 2 000 nya Hittut-deltagare har varit ute på jakt efter årets checkpoints, vilket är mycket
glädjande då fokus var just att locka nya deltagare. Vi ser att områdessatsningen med
Hertsön, Gammelstadsviken, Karlsvik och Kyrkbyn varit en stor del i detta.
Bredden på deltagarna är stor - allt från utbytesstudenter, äldre pensionärer, ungdomar till
barnfamiljer.
Skolutmaningen och friskvårdsutmaningen har pågått med ett tiotal företag och tjugotal
skolor, men där vi till nästa år räknar med ett större antal deltagare.
Redan när Hitta ut i avslutas 2019 pågår planering inför 2020. Hittaut Luleå planerar att
fortsätta med liknande kartområden, men där vissa områden byts ut till nya. Värt att nämna
är att vi planerar att behålla de flesta centrala områdena, men siktar på att byta ut Bälinge till
skogarna vid Antnäs och Alvik samt lägga till Sunderbyn och Hertsöträsk. Detta gör vi för
att fortsätta satsningen på att locka fler som inte rör sig mycket. Stor del i att locka nya är att
hittaut finns nära där deltagarna bor och att karta distribueras till så många som möjligt.
Finansieringen måste breddas och bli långsiktigare samtidigt som samarbetsformer behöver
utvecklas. Hittaut drivs vidare av Bergnäsets AIK i samarbete med OK Renen, Gammelstads
IF och Luleå Kommuns Fritidsförvaltning mfl. samarbetspartners med målet att vara en
tillsvidareverksamhet.
Statistik från enkätsvar

Statistik för hittaut Luleå, 634 svar av 4084 deltagare.
•

Stor andel gående visar att det inte bara är tidigare aktiva som har engagerat sig.

Axplock från de som framfört något annat till Hittaut-organisationen
Överväldigande del positiva kommentarer och stort intresse att förmedla tankar kring hur
användarna upplevt hittaut. Många som vill att Hittaut ska komma närmare där de bor.
Nedan följer axplock från några av de ca 250 kommentarer som inkommit från de 634
svarande.
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Om man börjar ta några checkpoint kan man inte sluta för än man tagit alla, toppenbra jobbat.

➢

Jättebra aktivitet! Roligt att hitta nya områden i sin egen stad. Bra att det las in på appen då
kontroller "tagits bort". Bra att ha kontroller både i stad och skog. Stort tack till alla som jobbar
med detta samt de som jobbar hårt med att ersätta förlorade kontroller.
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Hoppas ni orkar driva Hittaut flera år framåt!
Tack, det är en mycket rolig fritidsgrej. Passar mig bättre än en orienteringsklubb. Som Netflix
för motion; man deltar när man har ork, tid och intresse. Gärna fler punkter under längre tid
på året :D Kan vi hitta på en vinter variant? Kanske en jul special i Kyrkbyn, Luleå med juliga
frågor per punkt under julmarknad mm eller något kring isbanan i januari?
Ett fantastiskt fint och roligt arrangemang. Kul att få en liten utmaning i stället för att bara
cykla/promenera dom "vanliga" slingorna. Träffar även en del roligt folk som "tassar" runt i
skogarna. Hoppas på fler utmaningar nästa sommar.
Fortsätt med Hittaut jag längtar till nästa omgång. Ps jag har gjort 2 omgångar i år men
registrerat 1 ggr. Det är beviset att jag älskar denna typ att vistas i naturen och se många nya
upplevelser i närområden.
Jag älskar hitta ut. Som relativt nyinflyttad i min hemstad är det ett fantastiskt sätt att komma
ut och upptäcka nya områden. Skulle dock vilja ha mer teckenförklaring åtminstone på
papperskartan. Som icke-orienterare hade det underlättat avsevärt för att tex kunna skilja
olika naturtyper och läsa naturen bättre.
Bra jobbat! Varje gång jag hittat den sista checkpointen för varje omgång så får jag en liten
sorg i ögat för att det är så kul! Jag är inte alltid helt överens med kartan om det är en sten
som på kartan eller 10 som jag ser i naturen men med lite extra energi i magen så brukar även
den frustrationen gå över :)
Hjälp Älvsbyn komma igång också, passar perfekt för elever i alla kommuner
Hoppas att Hittaut kommer igen nästa år också. Roligt sätt att röra på sig och umgås med
familj och vänner.
Hoppas det kommer igen nästa år på nya spännande platser. Tex kanske i Råneå, Sunderbyn
Tycker att det ska finnas hitta ut i byarna. För annars måste man åka iväg och om man är
yngre har man inte den möjligheten. Jag skulle besöka grannkommunerna också om det fanns
kontroller där. Boden, Piteå, Älvsbyn.
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Försök få fler kommuner att ansluta sig, gärna Kiruna. Tycker Naturpasset och Hitta ut
kompletterar varandra. Naturpasset huvudsakligen i skogen och Hitta ut i både skog och
stad. Hade gärna haft ännu fler stadskontroller i Hitta ut så hade jag fått med mig fler vänner.
Jag har haft jätteskoj med hitta ut, ni hade hittat så många vackra platser. Toppen på
Gammelstadsviken var så vacker, jag hade aldrig gått upp där annars. Jag har orienterat med
olika personer det är ett så roligt sätt att umgås.

Genomförda insatser av projektet under 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planering och förberedelser för karta, hemsida och projektet hitta ut som helhet.
Arbete med att rekognosera platser för checkpoints på plats och rita in på karta.
Definiera vilket kartunderlag som krävs samt arbeta fram ett kartförslag.
Justera befintliga orienteringskartor och skapa nya utifrån kommunkartor, allt för att
ge ett bra och tydligt kartunderlag som grund.
Placera ut checkpoints på karta med namn och information.
Skapa information för att lägga upp på hemsida och karta.
Skapa designad karta för tryck med information om Hittaut, checkpoints, orientering,
information, annonser mm.
Skapa och lägga in information på hemsidan.
Tryckning av 45 000 st kartor. Distribuerade till alla 41 500 st hushåll i närhet till
kartområdet och övriga till utlämningsställen Turistcenter Kulturens Hus,
Turistcenter Kyrkbyn, StiL, Snabba steg och Cykelstället.
Förbereda 175 st stolpar med klistermärke och fastsättning. Placera ut och sätta fast
dessa. Underhåll och ny utsättning av ca 30 st då dessa försvunnit eller flyttats.
Kontinuerlig kontroll av att checkpoints är kvar på rätt plats.
Kommunikation med deltagare via mail och Facebook.
Marknadsföring via utdelning av kartor, Hittaut-hemsida, P4 Norrbotten, Facebooksida Hittaut, Facebook och kommunen.
Få med prissponsorer, totalt prisvärde 30 000 kr.
Sälja in Friskvårdsutmaning.
Kontakt med idrottslärare vid Porsön och Hertsön inför Provapå-aktivitet för
marknadsföring av aktivitet och Hittaut.
Tillhandahålla Skolutmaning.
Provapå-aktiviteter vid tre tillfällen på Bälingeberget, Gammelstadsviken och Hertsö
centrum
Utlottning av priser vid månadsvisa checkpoint-släpp.
Inplockning och kontroll av 175 st stolpar.
Utvärdering

Ytterligare statistik för alla deltagare

Det är tydligt att aktiviteten var störst i början av säsongen och under semestertider. En
liten toppnotering under 1 sep, när vi hade sista släppet.

Det syns tydligt från antal registreringar per checkpoint (i nummerordning) att de
centralt placerade blev mest besökta och även Kyrkbyn. De mer perifera områdena fick
färre besök – speciellt de som släpptes 1 sep (Kvarnträsket och Gammelstadsviken) –
men ändå stor aktivitet.

Hittaut fångar deltagare i alla åldrar. Unga vuxna och vuxna med vuxna barn verkar vara
mest aktiva, men även betydande aktivitet ändå upp till 80-åringar och en hel del barn
och ungdomar.
(Toppen för år 2000 beror på att det blivit fel i registreringen för en del användare.)

Luleå kommun har samlat absolut flest checkpoints. Vi hoppas till nästa år att vi får fler
företag som antar utmaningen!

Att Mandaskolan toppar statistiken kanske inte är så konstigt när många av våra
ungdomar i Bergnäsets AIK går där. Men många skolor som finns på listan!
Från enkätsvaren får vi mer information:

Papperskartan är viktig för att nå deltagare, även om de flesta sedan använder appen so
också ger gps-stöd.

Vi kan se att det inte bara är de som tränar mycket, utan många som promenerar och
cyklar till våra checkpoints. För oss som också vill se fler som kommer med oss och
orienterar är det roligt att många vill testa!
//Projektledare Bergnäsets AIK

