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Inledning
Året var 2014.
Vi kan se tillbaka på ett år där inte minst våra anläggningar varit föremål för rejäla ”lyft”. Elljusspåren
har förbättrats med både underlag och energisnål belysning. Stugorna har blivit uppfräschade
invändigt. Lillsjöstugans nedervåning blev renoverad och ombyggd. Sovsalarna fick nytt utseende och
vi fick ett välfungerande, modernt konferensrum med ny teknik och ett litet pentry. Allt detta till stor
del utfört av vår fantastiska anläggningskommitté med projektledare Evert Elgefjord. Med insamlade
medel och bidrag fick vi också möjlighet att förbättra en svårkörd del av 5-kmspåret inför vintern. Nu
är underlaget bra att köra spårkälken på och våra skidor slipper repor i belagen.
Ännu ett lyckat större arrangemang kan vi med glädje konstatera att Kolmårdsdubbeln i vid
Algutsboda blev. Vårsolen lyste över oss med oväntat många tävlande.
Alla På Snö i februari, Natt-DM i september, ett flertal Naturpass, Höstmilen i oktober m.m. Vi
arrangerar flitigt med härligt samarbete.
Oskar Leinonen och Ville Johansson blev uttagna till ungdomslandslaget och fick representera Sverige
på ungdoms-EM i Makedonien i juni, vilket de gjorde med fina insatser både individuellt och på
kavlen.
Sedan tidigare har vi inlett ett uppskattat samarbete med den polska klubben WKS WAWEL och i
somras fick vi besök under en vecka av ett gäng entusiaster. Vi är många som ser fram emot ett
ömsesidigt fortsatt utbyte.
Tillsammans kan vi fortsätta skapa trivsam gemenskap.
Det är Du och jag formar OK Kolmården.
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
Jimmy Dahl
Maria Nordwall
Christer Eriksson
Linn Bränneby

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
• Klas Johansson
• Malin Leijon Lind

Ungdomskommitté

Ansvarar för nybörjarkurser, ungdomsträningar, ungdomsläger, tävlingsresor för ungdomar
och skolkontakter. Utser UK för HD12-HD16
• Peter Berggren
• Sofia Westerberg
• Jenny Östlund
• Veronica Lundh

Arrangemangskommitté

Utser ansvariga för våra stora arrangemang Kolmårdsdubbeln och Höstmilen, men också för
NOK-träningar, 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 för juniorer och seniorer. Organiserar tävlingsresor till Silva
League och SM. Ansvarar tillsammans med Breddkommittén för resor till Tiomila, 25-manna
och Jukola. Utser UK för juniorer och HD21.
• Bengt Schwartz (sammankallande)
• Tomas Karlsson
• Peter Berggren
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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. Skidorientering. 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
• Claes Jonsson

Sponsorkommitté

Ansvarar för sponsoravtal, kläder, profilprodukter, logga och likn.
Sammankallande: vakant
• Gösta Brunell
• Helen Abrahamsson
• Annika Selerud

Veterangruppen

Resor, vandringar och trivselaktiviteter för veterangruppen
Vakant

Hemsida
Jimmy Dahl

Trivselkommitté

Ansvarar för Årsfest, Luciafirande och andra trivselaktiviteter
• Magnus Hedegård (sammankallande)
• Sara Forsberg
• Linn Bränneby
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Medlemsansvarig
Ansvarar för medlemsregistret och debitering av medlemsavgifter.
•

Christina Leinonen

Klädansvariga
Ansvara för beställning av kläder och klädlager.
•
•

Annica Berggren
Anette Johansson

Medlemsavgifter
Vuxna

600 kr

Ungdomar tom 20 år

300 kr

Stödmedlemskap

150 kr

Ekonomi
Årets resultat blev negativt, om än i betydligt lägre utsträckning än budgeterat (-32 kkr exkl.
avskrivningar att jämföra med -189 kkr enl. budget).
Kolmårdsdubbeln blev mycket välbesökt, vilket medförde ett avsevärt högre överskott än föregående
år, då det dessutom blev endast en endagstävling (241 kkr att jämföra med 22 kkr för 2013 och 180
kkr enl. budget). Istället genererade Höstmilen ett något lägre överskott än budgeterat (93 kkr
jämfört med 85 kkr 2013 och budgeterade 100 kkr). Uthyrningen av våra stugor nådde i år upp till
förväntade nivåer och stannade på 91 kkr (jämfört med 89 kkr enl. budget).
På kostnadssidan är det bl.a. ombyggnationen av nedervåningen i Lillsjöstugan som avviker från
budget. De totala kostnaderna inkl. nya inventarier, larm- och lönekostnader hamnade på 190 kkr
(jämfört med budgeterade 150 kkr). Därtill kommer omdragningen av Lillsjöspåret som efter erhållna
bidrag belastar resultatet med 16 kkr. Å andra sidan utnyttjades endast 117 kkr av budgeterade 166
kkr för revidering och nyritning av kartor. Dessutom har Elit-/juniorkommittén endast utnyttjat 100
kkr av sina budgeterade 220 kkr.
I övrigt hänvisas till redovisat bokslut.
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Breddkommittén
Klubbresor
Vår-resa till Skåne
I år gick färden till Skåne och Örkelljunga. Vi fick pröva på lite annorlunda bokskogsterräng i helt
snöfria marker. EFS gården i Örkelljunga bjöd på utmärkt boende, där vi tillsammans kunde laga
middag på kvällen. Vi fyllde en hel buss med 50 kolmårdare.

25-manna
Årets 25-manna arrangerades i år i Rudan söder om Stockholm. Som vanligt hade vi två lag på
startlinjen, i år med viss förstärkning av våra nya polska vänner från WKS Wawel. Det var en
strålande höstdag och den blöta och stigrika terrängen bjöd på oanade orienterings-svårigheter, som
vi dock klarade av galant. Även i år lyckades vi få båda lagen godkända med 1:a laget på en 53
plats(bästa resultatet sen 2007) och andralaget på plats 282 av 388 startande lag.

H50+
Veteran ”gubbarna” fortsätter att vara aktiva- både som tävlare och funktionärer i olika
sammanhang.

D35+
Även våra ”veterandamer” fortsätter att tävla flitigt och är dessutom aktiva ungdomsledare och
funktionärer på våra arrangemang. Våra D40 och D45-damer fortsätter att vara vassa på
tävlingsbanan. Karin Renberg och Maria Nordwall drog iväg ända till Sydamerika och Brasilien för att
tävla på Veteran-VM, där Maria för tredje året i rad lyckades ta medalj på sprint-distansen i D60.
Denna gång silver.

KM
Fyra KM i alla orienteringsdisciplinerna har avgjorts under året med många tävlande. Natt- KM
arrangerades i hemmaterrängen vid Strömsfors i mars. LiU hjälpte oss en vacker vårkväll i maj med
sprint-KM i Hageby på ny specialritad sprint-karta. Medel-KM arrangerades vi själva i den utmanande
terrängen runt Gransjön i september. I november var det så dags för den sedvanliga
säsongsavslutningen med lång- KM och sopplunch. Hällen ordnande fina banor för oss utanför
Stigtomta.

DM 2014
OK Kolmårdens distriktsmästare 2014 var:
D10 Yrsa Röjgård (medel)
D12 Kerstin Ljungemyr (sprint, medel, lång)
D16 Lisa Berggren (medel)
D18 Julia Eriksson (sprint)
D21 Malin Leijon-Lind (sprint)
D45 Agneta Eriksson (sprint, lång)
D60 Maria Nordwall (sprint, medel, lång)
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D65 Kerstin Blom (lång)
D70 Margareta Tidman (medel)
D75 Karin Renberg (medel)
H12 Sverre Röjgård (medel)
H12 Simon Johansson (lång)
Leo Johansson (medel)
H14 Arvid Westerberg (sprint, lång)
H18 Ville Johansson (medel)
H18 Oskar Leinonen (sprint)
Dessutom blev Kolmården stafettmästare i 5 olika klasser: H12( Carl Hedegård, Erik Johnsson, Sverre
Röjgård), H16 (Josef Johansson, Joel Sjödin, Gustaf Hedegård), D12(Linnea Lundh, Yrsa Röjgård, Annie
Lundh, Fanny Östlund, Kerstin Ljungemyr), D120(Annica Berggren, Agneta Eriksson, Jenny Röjgård),
D180( Ingrid Mårtensson, Britt Marie Aldén, Maria Nordwall).
Totalt tog OK Kolmården hem 41 individuella DM medaljer i olika valörer(22 guld, 9 silver och 10
brons). Ett lite lägre antal än i fjol, men eftersom vi själva arrangerade natt DM, så blev det inga
medaljer där.

Träningsverksamhet
Under sommarhalvåret har det funnits möjlighet till OL-teknikträning på torsdagar med varierande
antal deltagare. Vinterträningarna fortsätter att öka i popularitet. Orienterare i alla åldrar kämpar för
att få ihop tillräckligt många små brickor för det åtråvärda uppmuntringspriset. Den snöfattiga
vintern gjorde att ett rekordstort antal Kolmårdare deltog i träningarna. Totalt besöktes 6 673
kontroller, det var 907 starter och 97 Kolmårdare var med vid minst ett tillfälle. En januarisöndag
slogs deltagarrekordet för säsongen 2013-14 med 67 deltagare. Meste kontrollplockare var Klas
Johansson med 143 insamlade brickor. Hela 65 stycken fick en specialdesignad Hood tröja. Ansvariga
för Vinterträningarna har liksom tidigare Peter Berggren och Mikael Westerberg varit. Under
vinterhalvåret har vi också haft Gympa i Jurslaskolan på måndagar och innebandy i Råsslaskolan på
fredagskvällar med deltagande fram för allt av våra ungdomar. Dessutom har det funnits möjlighet
till löpträning i Strömsfors på tisdagar (ofta intervallträning)och i Lillsjön på torsdagar. I Lillsjön har
det ofta varit pannlampslöpning på reflexspåret. Peter Lundh och Peter Berggren har varit
huvudansvariga.

O-ringen 2014
I år avgjordes tävlingen i Skåne, landskapet där O-ringen startade för 50 år sen. Terrängen var
omväxlande och bjöd på både kuperade bokskogar och sand-dynsterräng vid havet. Vi fick två etappsegrare genom Oskar Leinonen i H18E och Kerstin Ljungemyr i D11. Dessutom tog Mats Röjgård hem
totalsegern i Open 9. Hela 74 Kolmårdare var på plats och vi kunde njuta av trevlig klubbsamvaro på
C-orten. Vädret var det varmaste någonsin under en O-ringenvecka och alla minns nog hur 16 000
orienterare svalkade sig i Hanöbuktens vatten direkt efter målgång på tredje etappen i Furuboda.

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.
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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. 15-20 ungdomar har tillsammans med föräldrar spelat innebandy i Råsslahallen på
fredagskvällar.
UNGDOMSLEDARE har varit Peter och Annica Berggren, Mikael och Sofia Westerberg, 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 30 ungdomar som startade i ungdomsserien 2014. De yngsta fick sina allra första
erfarenheter av orienteringstävling sida vid sida med rutinerade HD16-ungdomar. OKK arrangerade
en ungdomsserietävling vid klubbstugan Strömsfors där Moa Hedegård och Julia Eriksson var
banläggare.

O-ligan
OK Kolmårdens ungdomar presterade 174 starter i O-ligan 2014, som bestod av 18 st. deltävlingar,
en ökning från 2014 med 43 starter. OK Kolmården fick placering 3 i klubbtävlingen i O-ligan, segrare
blev OK Roxen. De bästa individuella placeringarna i O-ligan var Kerstin Ljungemyrs seger i D12 Lisa
Berggren tvåa i D16, Arvid Westerberg 2:a i H14 samt Sverre Röjgård 2:a och Carl Hedegård 3:a i H12.

Stafetter
I årets 10-MILA vid Ränneslätt i Eksjö deltog tre ungdomslag. Förstalaget med Josef Johansson, Emilia
Östlund, Kerstin Ljungemyr, Lisa Berggren och Emil Ljungemyr lyckades även i år i tuff konkurrens
sluta på en bra 24:e plats. Andra laget kom på 143:e plats, tredje laget slutade på en 149:e plats av
296 anmälda lag.
Vid U-TIOMILA som i år arrangerades i skogarna söder om Borås hade OK Kolmården fyra lag med. I
HD12-tävlingen kom de två lagen på 13:e och 14:e plats. I HD18 blev placeringen 11:a. D18-laget
blev 35:a.
OK Kolmården hade vid EKORREN CUP i Linköping med 12 ungdomar i två lag. Kolmården lag 1, kom
på en hedrande andra plast 1.41 minuter efter LOK. Andra deltagande OKK-lag lyckades nå en 6:e
plats.
SMÅLANDSKAVLEN i Anderstorp lockade 10 Kolmårdsungdomar. Där endast H16 laget fullföljde med
en 18 placering som slutresultat.

Tävlingsresor
DALADUBBELN är årets givna höjdpunkt för många ungdomar. Denna gång bodde 23 OKK-ungdomar
i Bjursås IKs klubbstuga. De som placerade sig bäst i den sammanlagda tävlingen var Leo
Johansson/Arvid Westerberg som kom 7:a sammanlagt i H14, Kerstin Ljungemyr/Fanny Östlund i D12
slutade 7:a. Simon Johansson körde patrull med Fredrik Glännefors från Söders Tyresö och dom slog
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till med en seger i H12 klassen. Det samma gjorde Yrsa Röjgård och Annie Lundh i D10 med
segermarginal med över tre minuter. OKKs interna utklädningstävling vanns i år av Emma Bränneby
och Tora Westerberg utklädda till en enhörning.
Ungdomar har ingått i klubbens lag vid NOVEMBERSPRINTEN och 25-MANNA.

Mästerskapstävlingar
I Östergötlands ungdomstrupp vid GÖTALANDSMÄSTERSKAPEN söder om Bengtsfors. Individuellt
lyckades Emil Ljungemyr bäst med en 2:a plats på sprinten och seger på långdistansen. Den
avslutande stafetten vanns av Östergötland där tre av lagets sex deltagare var Kolmårdare Lisa
Berggren, Arvid Westerberg och Emil Ljungemyr.

LÄGER
OK Kolmården har haft egna KLUBBLÄGER för ungdomar och har dessutom deltagit i distriktets och
förbundets läger.
7-8 juni var det SOMMARLÄGER. Som i år blev en resa till Västergötland. Vi började lägret med att
åka buss till Karlsborgsfästning där vi var med om ”jakten på den försvunna guldreserven”. Därefter
hade vi olika tävlingar/lekar och gemensam grillning på kvällen.
Söndagen ägnades åt orienteringstävlingen Sommarlandssprinten som arrangerades inne på
Skarasommarland. Det fanns en klass som hette ”extra vaganza” då var kartan spegelvänd och delad
detta resulterade i klart längre segrartider och löpvägar. På lägret deltog 33 ungdomar.
Ungdomar från klubben har deltagit i ÖOF:s för och eftersäsongsläger i distriktet i åldern 11-16 år.
OKK-ungdomar var uttagna till att representera Östergötland i årets DISTRIKTSMATCH i Ljungsbro
mot Värmland, Närke och Södermanland.
Arvid Westerberg var med och representerade Östergötland i AXA-stafetten på O-ringen i
Kristianstad.

Checkpoint Kolmården - Sommaridrottsskola
11-14 augusti genomfördes sommaridrottsskolan CHECKPOINT KOLMÅRDEN. 17 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 Emma Bränneby, Tora Westerberg, Moa Hedegård, Ebba Westerberg, Emilia Östlund, Emil
Ljungemyr 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
Tyvärr var vi tvungna att ställa in både Vintermil och Barnens Vasalopp på grund av snöbrist.

E-post
Bankgiro
info@okkolmarden.com mailto:hasse.p@telia.com

Hemsida
293-6862 www.okkolmar

Sida 12 av 17

Kolmårdsdubbeln
Efter att ha fått ställa in tävlingen 2013 satsade vi istället mot årets tävling. I år kunde vi bjuda på helt
snöfria marker. Våra nästan 1 700 deltagare på medeltävlingen och 1800 deltagare på kaveln njöt i
det fina vårvädret med värme och strålande sol. Tävlingsområdet vid Algutsboda bjöd på härlig
Kolmårdsterräng och Arenan var vackert belägen alldeles under Korp klint. Eftersom Silva League
arrangerades under påskhelgen i Finspång hade vi många deltagande elitlöpare från hela Sverigeäven om många föredrog de öppna motionsbanorna på medeldistanstävlingen. Även
Kolmårdstomten gjorde ett besök på tävlingen till glädje för alla barn. Tävlingsledare var Hans
Persson och Maria Nordwall och banläggare Peter Berggren och Mikael Westerberg.

Höstmilen
Höstmilen den 26 oktober lockade drygt 700 startande, ungefär lika många som året innan.
Tävlingsledare var Jimmy Dahl.

Ungdomsserie och NOK
I år stod vi som arrangör för en NOK träning i april vid Lida och ungdomsserie med NOK vid
Strömsfors i september. Där gjorde Moa Hedegård och Julia Eriksson debut som banläggare. Under
senhösten arrangerade vi dessutom Peking Night (ny variant av NOK natt) vid Lillsjön med Oskar
Leinonen som banläggare samt Night Extreme vid Strömsfors.

Sommarmix
Succén Åby Sommarmix verkar ha kommit för att stanna. 130 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. Förutom att ett antal ofta i vanliga fall
inte idrottsaktiva barn erbjuds prova-på- idrott och meningsfull sommarlovsaktivitet får ett antal av
våra egna ungdomar möjlighet att testa att vara ungdomsledare. 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(i år Betlehem) och i år hade vi foto- pass både i Åby och i Krokek.
Till det traditionella Naturpasset använde vi kartan i Arkösund, terrängen runt Lillsjöstugan och den
nyreviderade kartan vid Algutsboda och Korpklint. Försäljning ökade glädjande i år med totalt 261
sålda Naturpass(204 stycken år 2013). Hans Englund var ansvarig.

Senior- och juniorkommittén
Vårläger
18-19 januari hade vi junior och seniorträningshelg.

Vårtävlingar
Säsongen inleddes med en ÖOF resa till Pan-Våren där OK Kolmården var representerade med några
deltagare. Bäst lyckades H18-grabbarna där Ville Johansson tog hem segern i alla tre tävlingarna med
Oskar Leinonen sekunderna efter med en 3:e och två 2:a platser.
I par-stafetten Svartnatta blev det också fina resultat där Malin Leijon-Lind och Linn Bränneby vann
Damklassen och juniorerna Ville Johansson och Oskar Leinonen var tvåa bland seniorerna i
herrklassen.
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Silva League
OK Kolmården hade under våren en rad fina framgångar i Silva League.
Silva League inleddes i Finspång och här blev många fina placeringar. I D21E var Malin Leijon-Lind
åtta, i H18E var Ville Johansson trea, Emil Ljungemyr fyra och Oskar Leinonen åtta.
Silva League drog vidare till tennismetropolen Båstad där det återigen blev framskjutna placeringar.
På sprinten kom Oskar och Ville 2:a och 3:a i H18E och i D21E svarade Malin för en fin 14:e plats.
På långdistansen vid Vallåsens Skidcenter, dagen efter, gick det återigen bra för Oskar och Ville med
varsin ny 2:a respektive 3:e plats med endast 6 sekunders inbördes skillnad efter mer än en timmes
löpning på extremt tuffa banor i värmen på Hallandsåsen.
Nästa tävling var en sprint i Tranås med Ville 2:a och Oskar 6:a i H18E
Efter finaltävlingarna i Luleå som innehöll, sprint, medel och förlängd medel stod Oskar som trea och
Ville som tia i totalen.

SM tävlingar
Natt
Natt-SM avgjordes i Sigtuna. En bronsmedalj blev det i H18 genom Ville Johansson där Oskar
Leinonen som slutade på en fin 7:e plats. I D21 gjorde Malin Leijon-Lind också bra ifrån sig med en
14:e plats.

Sprint
På SM-sprinten i centrala Uppsala var det den här gången Oskar som tog en bronsmedalj medan Ville
sprang in på en åttondeplats.
Vi hade också Malin Lejon-Lind och Maja Pettersson i A-final i D21. Båda tjejerna gjorde bra ifrån sig
och slutade på 15:e respektive 31:e plats.

Långdistans
I år hade vi inga seniorer med på lång-SM, men fyra juniorer med varierande framgång. Bäst lyckades
Ville Johansson i H18 med en 4:e plats och Oskar Leinonen med en 8:e plats.

Medeldistans
Även här hade vi fyra deltagare. Oskar och Ville tog sig säkert till A-final men väl där ville det sig inte
riktigt. Det blev en 12:e och en 16:e plats i finalen, vilket grabbarna inte var nöjda med.

Stafett
OK Kolmården ställde upp med Henrik Håkansson, Ville Johansson och Oskar Leinonen i
juniorklassen. Efter att ha haft en topp-tio plats inom räckhåll blev det till slut en elfte plats.

Landslagsuppdrag
European Youth Orienteering Championships (EYOC):
Både Oskar Leinonen och Ville Johansson blev uttagna till att representera Sverige i ungdoms-EM
(EYOC) i Makedonien 26-28 juni. Detta efter att båda gjort en mycket fin vårsäsong. Senast OK
Kolmården hade representation av herrar i landslaget var på Per Eks tid.
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De tackade för förtroendet genom att tillsammans med Filip Grahn, IF Hestra, springa hem en
bronsmedalj i stafetten, där de sprang första (Ville) och sista sträckan (Oskar).
Även individuellt gjorde de bra ifrån sig som bästa svenskar med en fjärde plats i sprinten (Ville) och
en 16:e plats i den otroligt krävande långdistansen (Oskar).
I augusti blev de båda uttagna till juniorläger i Norge med fokus på JVM 2015.
Nästa landslagsuppdrag för Ville och Oskar blev Junior European Cup (JEC) i Belgien, dit landslaget
skickade en trupp bestående av löpare i åldern 17 till 20 år.
Det var sprint, långdistans och en stafett på programmet. I H18-sprinten kom Ville 7:a och Oskar
16:e. På långdistansen blev Ville 4:a och Oskar 7:a. De fina resultaten gjorde att de i den avslutande
stafetten, som gick i H20 klassen, fick springa i Sveriges ”andralag” tillsammans med Ravinenlöparen
Assar Hellström. Det blev en fin 5:e plats av 37 lag.

Skidkommittén
Skidaktiviteterna hade en dålig säsong 2014.
Trots vinterns velande och tvekan lyckades vi få till skidspår i Lillsjön och Strömsfors under några
veckor i början på året.
Årets avslutning var alltför varm för att få till någon slags åkbart underlag.
Mycket arbete har lagts ner för att kunna få till den korta säsongen, men vi får många positiva och
tacksamma kommentarer från åkare som verkligen uppskattar våra skidspår.
Tack alla engagerade och duktiga spårarbetare.
Vi fick tyvärr ställa in Vintermilen och Barnens Vasalopp p.g.a. omöjliga förutsättningar.

Projekt Alla På Snö (APS)
Vid 2014 års APS prövades ett nytt upplägg.
Fler klubbar med vid skidverksamhet ingick nu i organisationen för Längdsidan. Det var förutom OK
Kolmården, Tjalve, Kimstad GoIF och Skogspojkarna som delade på ansvaret för längdsidan.
Erfarenheterna blev så goda av detta samarbete att beslut fattades om att man skulle köra samma
upplägg för 2015.
Förslag lämnades även om att Kimstad GoIF tar över samordningsansvaret från och med 2015 års
APS. Denna uppgift har OK Kolmården haft under 5 år.
Ca 1400 elever i 4:e klass deltog totalt i APS 2014. Ca 20 klubbmedlemmar från OKK var funktionärer
och allt fungerade enligt plan.

Kartkommittén
OK Kolmårdens kartframställning har år 2014 bestått av revideringar av östra delen av
Torsjödatabasen inför Natt-DM 2014 revidering har gjorts av Thomas Persson.
Thomas Persson har även reviderat delar av gamla Betlehemskartan inför kolmårdsdubbeln 2015.
Thomas Persson har fogat ihop den reviderade Betlehemskartan och den nya kartan upp mot Stavsjö
öster om Björndalen till en digital fil. Och den kartan kommer att heta Björndalen.
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Pavlo Osvarosk har ritat en sprintkarta över Krokek runt Råsslaskolan och Uttersbergsskolan inför
sprint-DM 2015.

Anläggningskommittén
Allmänt
Verksamhetsåret 2014 blev ett intensivt år för Anläggningskommittén med flera stora projekt. Som
vanligt kan vi glädja oss åt en stor uppslutning från våra klubbmedlemmar på våra gemensamma
arbetsdagar, tillsyn av badsjöar och skötsel av alla våra leder mm.
Claes Jonsson och Runar Aldén har tagit motorsågskörkort som från 1 jan 2015 krävs enligt lag för
arbete på annans mark

Ombyggnation Lillsjöstugan, bottenvåningen
Detta rätt omfattande projekt påbörjades direkt efter årsskiftet 13/14 och kunde slutföras enligt
tidsplan i början av april då de första nattgästerna kunde flytta in. Ett stort antal klubbmedlemmar
med Peter Berggren i spetsen var engagerade i ombyggnationen. Våra duktiga damer Agneta
Eriksson, Anette Johansson och Annika Berggren hjälpte till med ritningsunderlag, färgsättning och
övrig design. Utöver 20 fräscha sovplatser fick vi ett toppmodernt konferensrum med eget pentry,
bildkanon mm och som nu kan marknadsföras för dagkonferenser och liknande.

Anläggning av Nya skidspår/löpspår i Lillsjöterrängen, Etapp 1
Detta var årets häftigaste och mest spännande projekt som precis hann färdigställas innan snön kom.
En 600 m lång sträcka av 5 km spåret, som tidigare var brant och stenig, fick en ny sträckning. Det
krävde omfattande markberedning över ett hygge. Projektet hade inte kunnat genomförs utan bidrag
från Norrköpings kommun, Gustavianska Stiftelsen som upplät marken samt sist men inte minst
samarbetet med Lions Club i Åby, som ekonomiskt stöttade projektet. Ett upprop till 3500 hushåll i
Åby/Jursla resulterade i en smått fantastisk uppslutning som gav över 30 000 i bidrag till dessa spår.
Bernt Svensson var till stor hjälp vid upphandling av entreprenaden. Även vår skidkommitté med Erik
Engvall m.fl. har bidragit med värdefulla synpunkter på bland annat spårdragningen.

Elljusspåret i Strömsfors
Efter många års problem med styrautomatiken kunde vi äntligen installera en ny modern enhet och
gräva ner erforderlig kabel och därmed få en funktionell anläggning som nu fungerar perfekt. Roger
Karlsson planerade och ledde arbetet på plats tillsammans med ett tiotal klubbkamrater. Norrköpings
kommun finansierade utrustningen.

Arenor vid Lillsjön och Strömsfors
Vissa förberedande arbeten har utförts under året för färdigställande under 2015.

Tillsyn badsjöar
Enligt gällande avtal med Norrköpings kommun har OK Kolmården utfört sedvanlig tillsyn av
badsjöarna Lilla Älgsjön, Böksjön och Lillsjön. Ett stort antal klubbmedlemmar har deltagit i denna
aktivitet med stor energi och allt har fungerat enligt plan.

Bergvärmeanläggningen vid Lillsjöstugan
Anläggningen, som nu har 15 år på nacken, drabbades under hösten av ett haveri på kompressordelen vilket ledde till en ganska kostnadskrävande reparation. Nu har vi två års garanti på
anläggningen.
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Östgötaleden
Även här har OK Kolmården ett avtal med kommunen avseende tillsyn och skötsel av 90 km
Östgötaled genom Kolmårdsskogarna. Skogsstyrelsen har bidragit med 170 m spångbyggnation över
de värsta surhålen. Därmed har vi höjt kvalitén avsevärt på vår del av leden. Kultur & Fritid svarade
för materialkostnaderna. Omdragning av anslutningsleden mellan Lillsjön och Hults Bruk, med syfte
att få en mera naturskön sträckning har även utförts i vår regi.

Övriga utmärkta leder
Alla utmärkta leder som är bidragsgivande har skötts i vanlig ordning av våra skogsmullar på ett
förtjänstfullt sätt.

Stugvärdar
Monica Lundh har varit stugvärd för Strömsfors. Tore Bränneby har varit stugvärd för Lillsjön första
delen av 2014. Därefter har Johnny Wallinge och Thomas Johansson varit uthyrningsansvariga.
Hyresintäkterna har i stort sett följt budget för 2014.
En viss uppjustering och anpassning av hyrespriserna har gjorts inför 2015 för båda klubbstugorna.

Hemsidekommittén
Hemsidekommittén har under året främst arbetat med löpande underhåll av föreningens 3 aktiva
hemsidor okkolmarden.com, kolmardsdubbeln.se och hostmilen.nu.

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

Ordförande Eva-Karin Jönsson
Kassör Ebba Hedegård
Sekreterare Erik Engvall
Vice ordförande Peter Berggren
Jimmy Dahl
Christer Eriksson

E-post
Bankgiro
info@okkolmarden.com mailto:hasse.p@telia.com

Hemsida
293-6862 www.okkolmar

Sida 17 av 17
Jenny Östlund
Linn Bränneby
Maria Nordwall
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