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Inledning
Ofta skänker jag en tacksamhetens tanke över hur mycket orienteringen och OK Kolmården
har berikat vardagen, ja nästan hela livet, för mig och min familj. Visst är man olika aktiv under livets
alla faser men utbudet av aktiviteter är helt fantastiskt. När jag tittar i backspegeln på 2013 kunde vi i
klubben bl.a. vara med på ol-träning, årsfest, innebandy, vinterträning, gympa, natt-träning,
ungdomsläger, träningshelg, vårresa, skid-KM, Jukola-resa, 10-Mila, Närke-resa, grill-fest, triathlon,
O-ringen, 25-manna, Daladubbeln, mera KM och Novembersprinten. Upplevelser med hög
livskvalité!
Vi ”bjöd tillbaka” många andra genom att arrangera Vintermilen, tipspromenader, NOK-träningar,
Sommar-Mix, Checkpoint, U-serien, Kolmårdsmedeln och Höstmilen. Alla dessa funktionärsinsatser
görs också i härlig gemenskap med ett klirrande tillskott i kassan.
Återigen har våra engagerade ungdomsledare lyckats med att skapa ett gäng ungdomar med mycket
fin sammanhållning. Där har vi en bredd, som ofta syns i toppen av resultatlistorna.
Ett resultat, som sticker ut lite extra, hittar vi bland oss äldre i klubben. I augusti åkte Maria till
Veteran-VM Italien och där lyckades hon knipa guldmedaljen på sprint-distansen i tuff konkurrens.
Våra stugor och terrängspår sköts om av anläggningskommittén på ett föredömligt sätt. Nu har
medlemmar i klubben påbörjat ett omfattande ombyggnads- och renoveringsarbete av
nedervåningen i Lillsjöstugan. Jag ser med stor nyfikenhet fram emot att se resultatet!
Eva-Karin Jönsson, ordf.
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Organisation
Styrelse
Eva Karin Jönsson, ordförande
Peter Berggren, vice ordförande
Erik Engvall, sekreterare
Ebba Hedegård, kassör
Ledamöter:
Jenny Östlund
Evert Elgefjord
Jimmy Dahl
Maria Nordwall
Christer Eriksson

Kommittéer
Breddkommitté
Ansvarar för OL-träning året om, gymnastik och innebandy vintertid, tävlingsresor och
klubbmästerskap. Utser reseledare och UK HD35+.
•
•
•

Maria Nordwall(sammankallande)
Magnus Hedegård
Johnny Wallinge

Ungdomskommitté
Ansvarar för nybörjarkurser, ungdomsträningar, ungdomsläger, tävlingsresor för ungdomar och
skolkontakter. Utser UK för HD12-HD16
•
•
•
•

Peter Berggren
Sofia Westerberg
Jenny Östlund
Veronika Lundh

Arrangemangskommitté
Utser ansvariga för våra stora arrangemang Kolmårdsdubbeln och Höstmilen, men också för NOKträningar, Ungdomsserien, Naturpass och Tipspromenader. Ansvarar tillsammans med
Kartkommittén för långtidsplan vad gäller större tävlingar och kartframställning.
•
•
•

Maria Nordwall(sammankallande)
Mikael Westerberg
Kennet Lindqvist

Elit- och juniorkommitté
Ansvarar för elitverksamheten, och ”Junior/yngre-seniorgrupp”. Organiserar tävlingsresor till
Elitserie, Juniorcup och SM. Ansvarar tillsammans med Breddkommittén för resor till Tiomila, 25manna och Jukola. Utser UK för juniorer och HD21.
•
•
•

Bengt Schwartz(sammankallande)
Tomas Karlsson
Peter Berggren
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•
•

Robert Håkansson
Jimmy Dahl

Kartkommitté
Ansvarar för kartframställning(nyritning och revidering), Kartbanken och markfrågor.
•
•

Peter Berggren(sammankallande)
Mats Röjgård

Skidkommitté
Ansvarar för skidverksamheten för både ungdomar och vuxna inkl. Vasaloppsåkare. Skid-orientering.
Skidtävlingar. Skotrar och skidspår.
•
•
•

Henrik Ljungemyr (sammankallande)
Johnny Lundberg
Sofia Westerberg

Anläggningskommitté
Ansvarar för drift, underhåll och tillsyn av samtliga byggnader inkl berörd maskinutrustning,
elljusspår, utmärkta spår samt Östgötaleden. Uthyrningsverksamhet av klubbstugorna i Lillsjön och
Strömsfors.
•
•
•
•
•
•

Evert Elgefjord (sammankallande)
Berndt Svensson
Tore Bränneby
Monica Lundh
Hans Forsberg
Runar Aldén

Sponsorgrupp
Ansvarar för sponsoravtal, kläder, profilprodukter, logga o likn.

•
•
•
•

Erik Engvall(sammankallande) (Avgått under året)
Gösta Brunell
Henrik Vuorinen
Helen Abrahamsson

Veterangruppen
Resor, vandringar och trivselaktiviteter för veterangruppen
•

Arne Bengtsson

Hemsida
•

Jimmy Dahl

Trivselkommitté
Ansvarar för Årsfest, Luciafirande och andra trivselaktiviteter
•
•

Magnus Hedegård (sammankallande)
Sara Forsberg
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•

Linn Bränneby

Medlemsansvarig
Ansvarar för medlemsregistret och debitering av medlemsavgifter.
•

Christina Leinonen

Klädansvariga
Ansvara för beställning av kläder och klädlager.
•
•

Annica Berggren
Anette Johansson

Medlemsavgifter
Vuxna

450 kr

Ungdomar tom 20 år

200 kr

Stödmedlemskap

150 kr

Antal medlemmar 354.

Ekonomi
Årets resultat blev negativt, om än i mindre utsträckning än budgeterat (-100 kkr exkl. avskrivningar
att jämföra med -154 kkr enl. budget).
Kolmårdsdubbeln tvingades ställas in och ersattes med en endagstävling, vilket medförde ett
betydligt lägre överskott än föregående år (22 kkr att jämföra med 152 kkr för 2012 och 150 kkr enl.
budget). Istället genererade lyckligtvis Höstmilen ett något högre överskott än förväntat (85 kkr
jämfört med 62 kkr 2012 och budgeterade 50 kkr). Uthyrningen av våra stugor nådde ej heller upp till
förväntade nivåer, utan stannade på 71 kkr (jämfört med 115 kkr enl. budget).
På kostnadssidan är det bl.a. inköp av tunnel- plus partytält för 20 kkr samt inköp av ny skoter plus
reservdelsskoter för 19 kkr som avviker från budget. Å andra sidan utnyttjades endast 95 kkr av
budgeterade 165 kkr för revidering och nyritning av kartor.
I övrigt hänvisas till redovisat bokslut.
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Breddkommittén
Klubbresor
Vår-resa till Göteborg
Den sena våren gjorde att säsongspremiären för orienteringstävlingar på hemmaplan försköts till
långt fram i april. Den planerade Skåne-resan fick ställas in p.g.a. snö, men istället gick färden till
Göteborg. Där fick vi åtminstone under lördagens IFK-stafett äntligen uppleva lite barmark. Sen kom
tyvärr snön tillbaka och det blev spårsnö under medeldistansen på söndagen. Men vi fick i alla fall bra
orienteringsträning, en trevlig klubbresa med buss och övernattning i Lisebergsbyns vandrarhem. 34
stycken Kolmårdare i alla åldrar deltog i resan.

Klubbresa Närke maj
Ett 40-tal Kolmårdare passade på att orientera i Närke under Kristi Himmelsfärdshelgen. Centrum för
OK Kolmården blev Vekhyttegården i södra Kilsbergen. Magnus Hedegård och Marie Håkansson
organiserade matlag och en middagsmeny av bästa restaurangkvalitet. På kvällarna blev det trivsam
samvaro med Sara och Malins lagtävling sista kvällen som extra bonus.

25-manna
Årets 25-manna arrangerades i år i Brunna norr om Stockholm. Ett datahaveri gjorde att det inte blev
några resultat under tävlingen och rätt kaotiskt i samband med växlingarna p g a stopp in
incheckningen till växlingsfållan. Men det var ett strålande höstväder och riktigt klurig och
utmanande orienteringsterräng, som ändå gjorde det till en lyckad tävlingsresa med egen
Kolmårdenbuss. Andralaget med sin 236:e plats av 391 lag var nog mest nöjd med sin placering.
Förstalaget slutade som 103:a efter en del strul med dubbla kartor på andrasträckan, som gjorde att
Frida fick springa ett par kilometer extra. För andra året i följd lyckades vi också med konststycket att
få båda lagen i mål utan felstämplingar. Historien visar att det inte är så lätt! Både unga och gamla,
motionärer och elit kämpade i lagen, precis som det skall vara på en breddtävling.

H50+
Många av de äldre herrarna fortsätter flitigt att träna och tävla. Kanske är det de prestige- fyllda
tävlingarna på Miss-i-Nassen, som gör att de måste hålla formen uppe? De är dessutom värdefulla
funktionärer på alla våra arrangemang, orienteringsträningar och klubbarbeten.

D35+
Även våra ”veterandamer” fortsätter att tävla flitigt och är dessutom aktiva ungdomsledare och
funktionärer på våra arrangemang. Våra duktiga damer i D40 brukar ligga i toppen av resultatlistorna.
Maria Nordwall tog även i år medalj på sprint-distansen i veteran-VM, som avgjordes i skidorten
Sestriere högt uppe i Italienska alperna. I år blev det ädlaste valören- guld.

KM
Fyra KM i alla orienteringsdisciplinerna har avgjorts under året med många tävlande. Medel-KM
arrangerades i september i Mela med Tjalve som banläggare. Dom ordnade också sprint-KM för oss i
Klockartorpet. Natt- KM arrangerades i hemmaterrängen vid Strömsfors- men det går att springa
vilse där också i mörkret. I november var det sedvanlig säsongsavslutning i samband med lång- KM.
Matteus hade lagt banorna och Tjalve lånat ut sin stuga till oss.

DM 2013
OK Kolmårdens distriktsmästare 2013 var:
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D10 Kerstin Ljungemyr (sprint, medel, lång)
D14 Lisa Berggren (sprint, lång)
D16 Julia Eriksson (lång)
D21 Malin Leijon-Lind (lång, medel)
D21 Veronica Lundh(sprint)
D35 Veronica Lundh (lång)
D40 Agneta Eriksson (natt)
D55 Eva Karin Skullman (sprint)
D60 Maria Nordwall (sprint, medel)
D60 Britt-Marie Aldén (lång)
D65 Margareta Tidman (sprint)

H10 Sverre Röjgård (sprint, medel, lång)
H14 Emil Ljungemyr (medel)
H16 Ville Johansson (sprint, lång)
H18 Oskar Leinonen (sprint, medel )
H35 Henrik Vuorinen (sprint)
H55 Bengt Schwartz(natt)
H75 Bernt Pettersson (medel)
Dessutom blev Kolmården stafettmästare i 7 olika klasser H12(Leo Johansson, Simon Johansson, Carl
Hedegård, Erik Johansson, Arvid Westerberg),H16(Emil Ljungemyr, Albin Selerud, Ville Johansson),
D14(Maja Hultberg, Emma Eriksson, Alva Selerud, Lisa Berggren), D16( Julia Eriksson, Moa Hedegård,
Emilia Östlund, Emma Bränneby),D120(Veronica Lundh, Agneta Eriksson, Jenny Röjgård), D180( EvaKarin Jönsson, Britt Marie Aldén, Maria Nordwall), H150 ( Peter Berggren, Bengt Schwartz, Mikael
Westerberg).
Totalt tog OK Kolmården hem hela 76 individuella DM medaljer i olika valörer(34 guld, 18 silver och
24 brons). Ett imponerande antal, det högsta antalet i Kolmårdens historia och 15 fler än i fjol.

Träningsverksamhet
Under sommarhalvåret har det funnits möjlighet till OL-teknikträning på torsdagar med varierande
antal deltagare. Vinterträningarna blir populärare för varje år, även om det djupa snötäcket i vintras
drog ner antalet deltagare, när det var som mest snöpulsning. Orienterar i alla åldrar kämpar för att
få ihop tillräckligt många små brickor för det åtråvärda uppmuntringspriset, som i år var en
specialdesignad OKK-buff. 30 stycken uppnådd i år tillräckligt antal brickor. Ansvariga för
Vinterträningarna har Peter Berggren och Mikael Westerberg varit. Under vinterhalvåret har vi också
haft Gympa i Jurslaskolan på torsdagar under våren och måndagar under hösten samt innebandy i
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Råsslaskolan på fredagskvällar med deltagare framför allt av ungdomarna. Dessutom har det funnits
möjlighet till löpträning i Strömsfors på tisdagar och under hösten också i Lillsjön på torsdagar. Peter
Lundh och Peter Berggren har varit huvudansvariga.

O-ringen 2013
Hela 56 Kolmårdare hade hittat vägen ända upp till Boden för att delta i årets O-ringen. Hela 12 av
dessa klarade topp tio totalt, vilket är en stor prestation i den tuffa konkurrensen. Bäst lyckades Mats
Röjgård med totalseger i Open 9, där han också tog en etappseger. Vi fick inga andra etappsegrar i år,
men fr a ungdomar och veterandamerna stod för flera topp-placeringar.

Årets Kanon
Emil Ljungemyr, H16, har haft en kanonsäsong och radat upp den ena topp-placeringen efter den
andra. Med stabila lopp på förstasträckan bidrog han till klubbens fina andra och tredjeplatser på
Smålandskavlen och Tiomilas ungdomskavle. Och som kronan på verket - bronsplats på USM i H15.
Kanonbra!

Idrottslyftet
Under året har vi fått bidrag via Idrottslyftet. Checkpoint fick ett bidrag av SOFT. För genomförande
av Sommar Mix Åby fick vi bidrag av både ÖIF och SOFT. Dessutom fick vi ett extra bidrag av ÖIF i
form av en jätteväska och presentkort på Intersport att köpa utrustning till ungdomsverksamheten
för.

Ungdomskommittén
TRÄNING
Under vår och höst har det varit ungdomsträningar varje måndag. Träningsplatserna har växlat
mellan Åby och Krokek. Dessutom har framför allt de äldre ungdomarna deltagit i klubbens övriga
träningar. Utöver löpträning och orienteringsträning har det under vinterhalvåret varit INNEBANDY
för ungdomar. 10-15 ungdomar har tillsammans med föräldrar spelat innebandy i Råsslahallen på
fredagskvällar.
Ungdomsledare har varit Peter och Annica Berggren, Mikael och Sofia Westerberg, Robert och Marie
Håkansson, Agneta Eriksson, Jenny Östlund och Henrik Ljungemyr, Jenny och Mats Röjgård och Peter
och Veronica Lundh. Andra föräldrar och klubbmedlemmar har också hjälpt till i
ungdomsverksamheten.

Nybörjarverksamhet
I år hade vi nybörjarkurs som leddes av Jenny Röjgård.

Ungdomsserien
OK Kolmården hade 37 ungdomar som startade i ungdomsserien 2013. De yngsta fick sina allra första
erfarenheter av orienteringstävling sida vid sida med rutinerade HD16-ungdomar. OKK arrangerade
en ungdomsserietävling vid Lillsjön i Jursla där Peter Berggren och Mikael Westerberg var banläggare
samt en deltävling i Åby med Henrik Vuorinen som banläggare.

O-ligan
OK Kolmårdens ungdomar presterade 131 starter i O-ligan 2013, som bestod av 17 st. deltävlingar,
en minskning från 2012 med 6 starter. OK Kolmården fick placering 3 i klubbtävlingen i O-ligan,
segrare blev OK Roxen. De bästa individuella placeringarna i O-ligan var Lisa Berggren segrare i D14,
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Arvid Westerberg 2:a och Leo Johansson 3:a i H12 samt Ville Johansson segrare och Emil Ljungemyr
2:a i H16.

Stafetter
I årets 10-MILA vid Kungsängen i Stockholm deltog fyra ungdomslag. Förstalaget med Emil
Ljungemyr, Julia Eriksson, Emma Bränneby och Ville Johansson lyckades även i år i tuff konkurrens
sluta på en fantastisk 3:e plats. Andra laget kom på 41:e plats, tredje laget slutade på en 128:e plats
och fjärde laget kom 162:a av 306 anmälda lag.
Vid U-tiomila som i år arrangerades i Ulricehamns skogar hade OK Kolmården tre lag med. I HD12tävlingen kom laget på 41:e plats av 104 lag. I HD18 ströks klassen p.g.a. strul med kartor från
arrangörens sida men resultatet efter sträcka 9 var att OKK låg 36:a. D18-laget blev även de 36:a av
65 lag.
OK Kolmården hade vid EKORREN CUP i Linköping med 18 ungdomar i två lag. Kolmården lag 1, som
bara innehöll grabbar, kom på en hedrande andra plast 1.51 minuter efter LOK. Andra deltagande
OKK-lag innehöll bara tjejer och de lyckades nå en 4:e plats.
SMÅLANDSKAVLEN i Oskarshamn lockade 13 Kolmårdsungdomar. Både pojkarna och flickorna gjorde
jättebra resultat och alla 3 lagen hamnade på pallplats. H12 segrade, med nästan 5 minuter. I laget
sprang Leo Johansson, Simon Johansson och Arvid Westerberg. I D16-laget med Moa Hedegård, Tora
Westerberg, Emilia Östlund och Julia Eriksson lyckades man med en 3:e placering. I H16 ledde man
från start och ända fram till slutet på sista sträckan där man fick ge sig mot Tullinge som vann. I laget
sprang Emil Ljungemyr, Josef Johansson, Ville Johansson och Albin Selerud.

Tävlingsresor
DALADUBBELN är årets givna höjdpunkt för många ungdomar. Denna gång bodde 27 OKK-ungdomar
i Bjursås IKs klubbstuga. De som placerade sig bäst i den sammanlagda tävlingen var Leo
Johansson/Arvid Westerberg som kom 2:a sammanlagt i H12 och Kerstin Ljungemyr/Linnea Lund i
D10 som kom 4:a. Emil Ljungemyr och Ville Johansson kom 3:a i H16. OKK:s interna
utklädningstävling vanns i år av Lisa Berggren och Maja Hultberg utklädda till blommor.
Ungdomar har ingått i klubbens lag vid NOVEMBERSPRINTEN och 25-MANNA.

Mästerskapstävlingar
I Östergötlands ungdomstrupp vid GÖTALANDSMÄSTERSKAPEN på Fårö, Gotland ingick 8 ungdomar
från OK Kolmården. Individuellt lyckades Lisa Berggren D14 och Emil Ljungemyr H15 bäst med 2:a
platser. Bra sprang även Ville Johansson i H16 som blev 3:a.
I Göteborg avgjordes i september UNGDOMS-SM med 8 deltagare från OK Kolmården. På
sprintdistansen lyckades Ville Johansson i H16 nå en 2:a plats 36 sek efter segraren. Emil Ljungemyr i
H15 blev 15:e. På långdistansen sprang Emil Ljungemyr bra och lyckades komma på en 3:e plats. I den
avslutande stafetten sprang 2 OKK-are i Östergötlands förstalag, de kom på en 15:e plats.

LÄGER
OK Kolmården har haft egna KLUBBLÄGER för ungdomar och har dessutom deltagit i distriktets och
förbundets läger.
1-2 juni var det SOMMARLÄGER i Tjalvestugan i Simonstorp. Vi började lägret med att tävla i
ungdomsseriens deltävling i Söderköping. Därefter hade vi olika tävlingar/lekar där man samlade
ihop till material för att bygga ihop paddlar, som sedan skulle användas i kanotorientering på
Svängbågen.
E-post
info@okkolmarden.com

Bankgiro
293-6862

Hemsida
www.okkolmarden.com

Sida 12 av 18
Söndagen ägnades åt orienteringsträning på kartor i närheten av Tjalvestugan. På lägret deltog 35
ungdomar.
Ungdomar från klubben har deltagit i ÖOF:s eftersäsongsläger i Linköping med 11 deltagare i åldern
11-16 år. 10 OKK-ungdomar var uttagna till att representera Östergötland i årets DISTRIKTSMATCH i
Hallsberg mot Värmland, Närke och Södermanland.
Traditionsenligt var klubben representerad på RIKSLÄGRET. Denna gång i Sälen och med 12 OKKungdomar i åldern 13-16 år samt Agneta Eriksson och Sara Forsberg som ledare.

Checkpoint Kolmården - Sommaridrottsskola
11-15 augusti genomfördes sommaridrottsskolan CHECKPOINT KOLMÅRDEN. 15 av klubbens
orienteringsungdomar i åldern 9-12 år träffades vid Lillsjöstugan klockan 10-14 för lekfulla
utomhusaktiviteter med karta och kompass. Under en av lägerdagarna var det heldagsprogram.
Ledare var Sara Forsberg, Dag Hultberg, Oskar Leionen, Ville Johansson, Märta Berggren, Emma
Bränneby och Julia Eriksson.

SKOLORNA
Klubben har under året haft kontakter med Råsslaskolan. Klubben anordnade en halvdag med
orientering för fjärdeklassarna. Jurslaskolan och Hultdalsskolan har vi också haft kontakt med och
hjälpt med kartor.

Arrangemangskommittén
Vintermilen
Vintermilen med Barnens Vasalopp kunde i år genomföras igen vid Strömsfors den 27 januari.
Skogsavverkning gjorde att den traditionella milslingan inte kunde användas. Det blev i stället
varvlopp 2 * 5 km på toppenfina spår över gärdena. För publiken blev det mer spännande. Några
deltagare klagade dock över att behöva klättra upp för Tornbacken två gånger. 24 damer och 77
herrar ställde upp i Vintermilen och hela 43 barn klarade av Barnens Vasalopp. Den långa snörika
vintern gjorda att vi kunde arrangera ytterligare ett Barnens Vasalopp vid Lillsjön den 2 mars med lika
många deltagande barn. Skidintresset växer!

Kolmårdsdubbeln
Den långa vintern gjorde att vi var tvungna att ställa in Kolmårdsdubbeln, trots att det var långt fram i
april. Vi hoppades i det längsta att det skulle gå att genomföra tävlingen, men när det var en
halvmeter snö på målgärdet bara ett par dagar före tävlingen fick vi ge upp planerna.

Kolmårdsmedeln
Istället satsade vi på en höst-tävling, Kolmårdsmedeln, den 6 oktober med mål på ängarna vid
Skyttholmen. De över 700 deltagarna verkade trivas i ett fantastiskt soligt och fint höstväder.
Banläggare var Bengt Schwartz och Maria Nordwall och tävlingsledare Sara Forsberg och Hans
Persson.

Höstmilen
Höstmilen den 20 oktober lockade 679 startande, vilket tyvärr är en lite nedgång jämfört fjolåret. Det
ruggiga höstvädret kanske bidrog till färre efteranmälda. Tävlingsledare var Jimmy Dahl.
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Ungdomsserie och NOK
Vi hade i år fått oss tilldelat två ungdoms-serier med NOK. För första gången var det en sprint distans,
som arrangerades på nationaldagen 6 juni i Åby på nyritad sprintkart. Den andra ungdoms-serien i
augusti hade mål vid Lillsjöstugan. Under året arrangerade vi ytterligare två NOK-träningar vid L
Älgsjön i april och Arkösund i juli. Night Extreme arrangerades också vid Lillsjön, i år i snöfria marker,
den 5 november.

Sommarmix
Succén Åby Sommarmix verkar ha kommit för att stanna. 132 barn i åk 1-6 fick under 2 veckor pröva
på olika idrotter och under två halvdagspass orientering uppe vid Lillsjön. Det är ett samarbetsprojekt
med olika idrottsklubbar i Åby tillsammans med Fritidsgården. Inte heller i år gav det några nya
medlemmar, men vårt deltagande får ses som ett långsiktigt rekryteringsprojekt. Dessutom gav det
sommarjobb till fyra av våra ungdomar, som fick bra ledarerfarenhet. Även i år fick vi ett stort
ekonomiskt bidrag av Idrottslyftet.

Naturpasset
Naturpasset genomfördes även i år både i Krokek, Arkösund och Åby. Sakta men säkert ökar vi
långsamt försäljningen av Cykelpass(Sandviken-Lövsjön) och Fotopass i centrala Krokek. Försäljning
totalt blev dock på samma nivå som 2012 med 204 sålda pass(194 stycken år 2012). 2010 sålde vi
över 300 stycken, så vi behöver nog öka vår PR insats. Hans Englund var ansvarig

Senior- och juniorkommittén
Vi började ”våren” med några träningshelger på hemmaplan. Den sena våren gjorde att vårens
tävlingsdeltagande blev lite försenad och inställda stafetter.
Vår lägst rankade löpare, Malin Leijon Lind har varit på vår-träningsläger i Turkiet, deltagit på öppna
landslagsläger, tävlat i Euromeeting i Scottland bl.a. På O-ringen i Boden hade vi 4 Elitlöpare med. Vi
har som mål att få med 16 åringar på läger och tävlingsresor för att de ska få ”se och lära”

Silva League
Första deltävlingen gick i Tibro 27-28 april, lång och medel. Vi hade 6 SL löpare och 2 D16 med. Nästa
SL tävling gick i samband med klubbresan till Närkedubbeln 9-12 maj. På sprinten var vi 8 Elitlöpare,
på medel 7st, på avslutande lång 8st.
18-19 maj avslutades SL med tävlingar utanför Sundsvall. Hit åkte 6 OKK:are. SL finalen avslutades
med jaktstart. Totalt i D21 kom Malin Leijon Lind 11:a, Frida Aspnäs 33:a. I H18 kom Oskar Leinonen
18:e, Ville Johansson 23:a

SM
Utralång (14 april) utanför Borås inledde årets SM tävlingar. Vi ställde upp med Oskar Leinonen, Ville
Johansson och Henrik Håkansson i H18, de kom in på 17, 18, 21 plats efter 2 timmars tävlande.
Natt (18 april) i trakterna av Lerum hade vi bara Emma Bränneby med. Hon kom in på 28 plats
Sprint (20-21 april) avgjordes runt Chalmers i Göteborg, av våra 4 deltagare gjorde Maja Pettersson
ett fint lopp och gick till A-final i D21, i finalen gjorde hon några misstag och var 2:55 efter Helena
Jansson.
Lång (21–22-sept) gick i trakterna av Alehof i riktigt fina OL marker och rejäla långsträckor. I A-Finalen
D21 kom Malin Leijon Lind 15:e, Linn Bränneby 29:a och i H18 A-finalen Oskar Leinonen 18:e
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Medel (27-28 sept) Norr Kungsbacka. Här bjöds de tävlande på finalen av en spektakulär avslutning
på banorna med ett hedlandskap där publiken kunde följa löparna sista km av banan. Av våra 7
deltagare gick Malin LL till A final där hon blev 19:e
Stafett (29 sept) Vid Kungälv. OKK ställde upp med 2st. D21 lag. Frida Aspnäs – Linn Bränneby – Malin
Leijon Lind kom på en hedrande 6:e plats, 6 min efter segrarna. I lag 2 sprang Maja Pettersson – Sara
Forsberg – Lisa Pettersson.

10 Mila
I vårt herrlag som bestod av löpare i åldern 15 till 55 år kom på en helt ok placering som 130 lag. I
Damkavlen hade vi 2 lag med, 1:a laget kom 27:a. Här sprang Frida Aspnäs(vxl.19), Lisa
Pettersson(42), Maja Pettersson(17), Linn Bränneby(27), Malin Leijon Lind.

Jukola
För första gången på många år hade vi ingen egen chaufför, utan åkte till Jukola med Lalleresor och
Siljaline. Vi ställde ett herrlag och tre damlag på startlinjen. Lagen blev i år lite reservbetonade p.g.a.
av sjukdom och andra återbud, men placeringarna blev ändå 233/ 1628 herrlag för ett blandat
veteran/senior/juniorlag och 56, 245 respektive 362 av 1 235 lag för damerna.

Skidkommittén
Skidaktiviteterna hade ett gynnsamt år (åtminstone på våren).
Vi hade många som njöt av våra skidspår i Strömsfors, Lillsjön och inte minst på Glottern långt in på
våren. Vi lyckades ha skidspår i åkbart skick under 4 månader vilket antagligen inte kommer att
upprepas på många år.
Många timmars arbete och liter bensin har lagts ner för att kunna få allt att fungera. Tack alla
engagerade och duktiga medlemmar.
Vi fick till en Vintermil under bra förutsättningar. En ny spårsträckning med bl.a. slingor på gärdet och
med varvning var uppskattat av de flesta åkare och samtlig publik.
Barnens Vasalopp genomfördes både i Strömsfors och Lillsjön.
Alla på snö engagerade många daglediga som hjälpte och stöttade barn från årskurs 4 som fick en
skidåkardag både på längden och tvären vid Yxbacken.
Under sportlovet supportade vi Kolmårdens djurpark med skidåkarmöjligheter där vi stod för spår
och hjälp till sportlovslediga ungdomar.
I slutet på året ville inte vintern sätta fart. Under tiden underhölls vagnparken och en ”ny” skoter
köptes med stationering i Strömsfors.

Kartkommittén
OK Kolmårdens kartframställning har år 2013 bestått av revideringar av Fjällmossedatabasen inför
Kolmårdsmedeln 2013 och har gjorts av Andreas Franzon samt Torsjödatabasen inför
Kolmårdsdubbeln 2014 och natt-DM 2014 som har reviderats av Thomas Persson.
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Henrik Vuorinen har även slutfört en sprintkarta över centrala och västra delen av Åby, som har
använts till en ungdomsserietävling 2013.
Andreas Franzon har under året även nyritat området Halsbråten, som ska vara klar under våren
2014.

Anläggningskommittén
Allmänt
Arbetet inom AnlK har under 2013 i stort sett följt upprättad VP.
I AnlK har under året ingått följande personer: Evert Elgefjord, sk, Bernt Svensson, Hans Forsberg,
Runar Aldén, Monica Lundh och Tore Bränneby.

Genomförda gemensamma arbeten
Arbetsdag
Den gemensamma arbetsdagen den 30 november blev en stor succé med ett stort antal
klubbmedlemmar i olika aktiviteter såväl inne som ute. Speciellt glädjande var att så många
ungdomar deltog i arbetsdagen med liv och lust.

Östgötaleden samt utmärkta leder
Stora arbetsinsatser med Östgötaleden och övriga utmärkta leder har genomförts under året.
OKK fick en helt oväntad och oplanerad hjälp av personal från Skogsstyrelsen med ny märkning (Ny
rikstäckande färgkulör) av OKK:s del av Östgötaleden.
Nytt avtal för Östgötaleden har tagits fram och gäller from 2014-01-01

Elljusspåren i Lillsjön och Strömsfors
Beroende på gällande EU-direktiv har kommunen svarat för utbyte av samtliga armaturer och LEDlampor på båda våra elljusspår. Anlk har medverkat med rätt stor support i detta arbete. Resultatet
har blivit över förväntan. Effekten på de flesta lamporna har sänkts från 125 W till 24 W, alltså en
betydande besparing.

Tillsyn av badplatser
Tillsyn och skötsel av badplatserna vid Lilla Älgsjön, Böksjön och Lillsjön. Allt har fungerat bra trots
den rekordvarma sommaren med stor tillströmning av besökare till våra 3 badsjöar. Ingen större
åverkan har noterats.
Från och med 2014 skall denna arbetsuppgift räknas som Medlemsarbete och således redovisas
under rubrik Medlemsarben.

Strömsfors
Efter den stora satsningen på om- och tillbyggnad av damernas omklädningsrum under 2012. blev
2013 betydligt lugnare. Dock har ändå en hel del förbättringsåtgärder genomförts enligt nedan
•

Utökad parkeringsyta har utförts i samarbete med kommunen.

•

På milspåret har stora arbetsinsatser gjorts bl. a. med brobyggnationer och röjning.
I detta arbete har vi samarbetat med Krokeks Gård/Solhaga Entreprenad.
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•

Den lilla anrika kuren vid stugan har renoverats och målats och förväntas därmed att hänga
med ytterligare ett antal år.

•

Ny utvändig anslagstavla har monterats vid stugan.

•

Nyckeln på Ulrik Forslunds garage har dragits in och utdelning av nycklar till
kommittéledamöter och övriga resurspersoner har påbörjats.

•

Befintlig värmepump har justerats i höjdled för att undvika driftsstörningar p.g.a. snö i
fläktmotorn. Kommunen tog denna kostnad.

Lillsjön
•

Förprojektering i form av ritningsunderlag, arbetsbeskrivningar etc. har framtagits för
projektet Ombyggnad av Lillsjöstugans bottenvåning. Detta arbete startar direkt efter nyår.

•

Genom ett utmärkt samarbete med Norrköpings kommun har en stor avverkning och gallring
genomförts längs elljusspåret i Lillsjön. Detta har tillsamman med den nya belysningen
medfört en avsevärd kvalitetshöjning av elljusspåret inför den kommande vintern. Många
klubbmedlemmar arbetade hårt med risborttagning mm efter avverkningen.
Ca 30 ton grus har dessutom fördelats ut på spåret genom flitiga klubbmedlemmar

•

En mycket stor gallring och avverkning har dessutom ägt rum på Gustavianska Stiftelsens
skogsbestånd vid Herrsjön. Ett bra samarbete har etablerats med skogsentreprenören. Dock
återstår vid årsskiftet en hel del reparationsarbeten av Vedtorget samt skogsbilvägen dit.

•

Enbart normala underhållsarbeten som div målningsarbeten har under året gjorts på
Lillsjöstugan.

•

Vi har varit tämligen förskonade från skadegörelse under året med undantag för en krossad
ruta vid källarentrén samt mindre sabotage på våra spårskyltar i Jurslaterrängen.

•

Några helt onödiga larm som medfört extrakostnader har noterats. Skärpning!

Ågelsjöstugan
•

Vi har tyvärr drabbats av skadegörelse under hösten på vår ”pärla” vid Ågelsjön. Berörda
stugfogdar har reparerat anläggningen.

Uthyrningsverksamheten
•

Efter en ”All Time High” i uthyrningsintäkter för våra stugor 2012 blev det helt naturligt en
nedgång på intäktssidan för 2013. Trots detta har ändå våra uthyrningsansvariga Tore
Bränneby och Monica Lundh lyckats få in en total intäkt på över 70 000:-. Bra jobbat igen av
Tore och Monica.

•

Inga hyresintäkter har under 2013 kunnat bokföras på Ågelsjöstugan.

•

Uthyrning av vår värmepanna till olika arrangemang har inbringat 12 000:-.

Investeringar
•

Under året har följande större investeringar genomförts på maskin- och verktygssidan:

•

Inköp av en röjsåg av fabrikat Husqvarna inkl. tillbehör, totalt 6600:-.
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Veteraner
Allmänt
Sammankallande inom Veterankommittén har under året varit Arne Bengtsson. Aktiviteterna
har av olika anledningar legat på en låg nivå varför erhållet anslag endast har kunnat utnyttjas
till en mindre del. Dock har sedvanligt Adventskaffe arrangerats och detta år i Strömsfors men
antalet deltagare var blygsamt till viss del beroende på ogynnsamt väderförhållande.

Gemensamma arbeten
Våra veteraner har däremot under året varit mycket flitiga och deltagit i en mängd olika
arrangemang och arbetsuppgifter varav kan nämnas:
•

Alla På Snö i Yxbacken

•

Vintermilen

•

Spårdragning i Strömsfors samt Lillsjön och långspår på Glottersjöarna.

•

Barnens Vasalopp i Strömsfors och Lillsjön

•

Barnens Vasalopp i Kolmården Djurpark vilket inbringade 15' till föreningen

•

Renovering och målning av kuren vid Strömsfors

•

Målning av garageväggar i Lillsjön

•

Omfattande arbete med OKK:s utmärkta spår samt Östgötaleden

•

Rejäla arbetsinsatser i våra två elljusspår med lampbyten, avverkning, risborttagning,
grusutläggning. mm

•

Arbetsinsatser med Naturpassen i Strömsfors och Lillsjön

•

Medverkan vid kontrollutsättning på olika arrangemang

•

Höstmilen

•

Medeldistansorienteringen i Skyttholmen.

•

Uthyrningsverksamheten i Lillsjöstugan och Strömsfors under hela året.

Tipspromenader
Tipspromenaderna har fortsatt som förut vid Strömsforsstugan. Det finns en stadig kundkrets, som
dyker upp varje söndag och deltagarantalet brukar variera mellan ca 30-50 promenerare. Förutom
bra PR för klubben lokalt ger det tillfälle till en lagom lång söndagspromenad för deltagarna och ett
bra ekonomiskt tillskott till vår verksamhet. Robert Håkansson har som tidigare år sett till att allting
fungerat perfekt.

Underskrifter
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Ordförande Eva-Karin Jönsson
Kassör Ebba Hedegård
Sekreterare Erik Engvall
Jimmy Dahl
Christer Eriksson
Jenny Östlund
Evert Elgefjord
Peter Berggren
Maria Nordwall
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