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Inledning
Det har blivit dags att blicka tillbaka på 2016. Vi har haft en brett utbud av aktiviteter och
hel del framgångar har skördats. Ett axplock från året:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Evert och hans energiska medhjälpare har återigen gjort ett fantastiskt jobb med vårt
5km-spår. Nu väntar vi på att snön ska lägga sig så att alla vi skidåkare får njuta av ett
perfekt underlag.
I slutet av maj åkte klubben på en breddresa till Åland med både träning och andra
aktiviteter på programmet. Mycket uppskattat av alla de ca 50 deltagarna i åldrarna
5-75 år.
Arbetet med att arrangera O-Ringen Kolmården 2019 tillsammans med 12 andra
klubbar börjar ta form. Med stor sannolikhet kommer flera etapper att avgöras i vår
närhet. Ledningsorganisationen blir allt större under generalsekreterare Tomas
Öberg från OK Hällen och där finns plats för flera idésprudlande personer på olika
poster. Återkommer i frågan.
Lisa Berggren kom 3:a på Natt-SM i Karlskrona.
Emil Ljungemyr är väldigt vass på mountainbikeorientering. Han tog två silver på SM,
sprint och långdistans.
Oskar Leinonen och Ville Johansson blev uttagna till landslagsuppdrag i Skottland där
Junior European Cup avgjordes. Individuellt blev de bästa svenskar.
Ville Johansson tog silver i H20 på både lång SM och Ultralång-SM.
Vi arrangerade Kolmårdsdubbeln och Höstmilen med beröm godkänt och fick fina
inkomster i klubbkassan.
Riksidrottsförbundet (RF) är ansvarigt för antidopingarbetet i Sverige och med hjälp
av SISU har vi vaccinerat OKK mot doping. Viktigt i dessa dagar!
Många av klubbens ungdomar har utfört ett imponerande ledararbete på både
Sommar-Mix-lägret och Checkpointlägret. Vuxna utomstående, både föräldrar och
andra, ger beröm!
/Eva-Karin Jönsson, ordförande

4

Organisation
Styrelse
Eva Karin Jönsson, ordförande
Peter Berggren, vice ordförande
Jenny Östlund, sekreterare
Ebba Hedegård, kassör
Ledamöter:
Erik Engvall
Kennet Lindqvist
Maria Nordwall
Christer Eriksson
Linus Persson

Kommittéer
Breddkommitté
Ansvarar för OL-träning året om, gymnastik och innebandy vintertid, tävlingsresor och
klubbmästerskap. Utser reseledare och UK HD35+.
• Maria Nordwall (sammankallande)
• Klas Johansson
• Malin Leijon Lind
• Kjell Josefsson

Ungdomskommitté
Ansvarar för nybörjarkurser, ungdomsträningar, ungdomsläger, tävlingsresor för ungdomar
och skolkontakter. Utser UK för HD12-HD16
• Jenny Röjgård (sammankallande)
• Sofia Westerberg
• 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.
• Magnus Johansson (sammankallande)
• Peter Berggren
• Mikael Westerberg
• Agneta Eriksson
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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.
• Christer Eriksson (sammankallande)
• Bernt Svensson
• Monica Lundh
• Runar Aldén
• Claes Jonsson
• Linus Persson

Sponsorkommitté
Ansvarar för sponsoravtal, kläder, profilprodukter, logga och likn.
• Kennet Lindqvist(sammankallande)
• Magnus Hedegård
• Helen Abrahamsson(Höstmilen)
• Henrik Vuorinen(Höstmilen)

Veterangruppen
Resor, vandringar och trivselaktiviteter för veterangruppen
Vakant

Hemsida
•
•

Jimmy Dahl
Klas Johansson

Trivselkommitté
Ansvarar för Årsfest, Luciafirande och andra trivselaktiviteter
• Magnus Hedegård (sammankallande)
• Sara Forsberg
• Märta Berggren
6

Medlemsansvarig
Ansvarar för medlemsregistret och debitering av medlemsavgifter.
•

Christina Leinonen

Klädansvariga
Ansvara för beställning av kläder och klädlager.
•
•

Annica Berggren
Anette Johansson

Medlemsavgifter
Vuxna

800 kr

Ungdomar tom 20 år

400 kr

Stödmedlemskap

150 kr

Ekonomi
Årets resultat blev negativt, om än i mindre utsträckning än budgeterat (-66 tkr exkl. avskrivningar,
att jämföra med -113 tkr enl. budget).
Kolmårdsdubbeln hade något färre besökare än vi är vana vid, vilket medförde ett lägre överskott än
föregående år, då tävlingen var normalbesökt (122 tkr att jämföra med 166 tkr för 2015). I och med
att kostnaderna för bl.a. material, tävlingspriser och markarrende blev lägre än budgeterat,
överträffades ändå det budgeterade resultatet på 100 tkr. Höstmilen däremot genererade även i år
ett lägre överskott än budgeterat (80 tkr jämfört med budgeterade 101 tkr samt 88 tkr för 2015). Det
är de lägre intäkterna som drog ned resultatet. Samtidigt blev även kostnaderna lägre än budgeterat,
varför avvikelsen från budget totalt hölls ned. Uthyrningen av våra stugor nådde i år inte upp i
förväntade nivåer och stannade på 86 tkr (jämfört med 104 tkr enl. budget och 117 tkr 2015). Det är
uthyrningen i Lillsjöstugan som stod för hela minskningen.
På kostnadssidan har det fortsatta arbetet med omdragningen av Lillsjöspåret hållit sig mer eller
mindre inom budget. Nedlagda kostnader under 2016 slutade på 246 tkr (jämfört med budgeterade
240 tkr). Däremot har erhållna bidrag rörande projektet inte nått upp till förväntad nivå, utan
stannade på 155 tkr (att jämföra med budgeterade 240 tkr). Istället drog vi in 43 tkr extra på
medlemsarbeten, då vi arrangerade poängorientering under ett personalevent åt Stadium AB.
Dessutom har Elit-/juniorkommittén endast utnyttjat 137 tkr av sina budgeterade 164 tkr och
Ungdomskommittén endast 3 tkr av sina budgeterade 53 tkr.
I övrigt hänvisas till redovisat bokslut.
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Breddkommittén
Klubbresor
Vår-resa till Blekinge
Även i år gick årets första klubbresa till Blekinge och OK Orions tävlingar ”Vårracet” i mitten av mars.
I år var det fint boende på Stenbräcka gård. Ett drygt 20-tal Kolmårdare tog chansen att börja
orienteringssäsongen här. För några av våra elitlöpare blev tillfälle till träning i SM-lik terräng,
eftersom SM tävlingarna senare under året skulle avgöras i Blekinge.

Vår-resa till Åland
En hel busslast med 50 Kolmårdare i alla åldrar fick uppleva en intensiv träningshelg på ett vårfagert
Åland helgen 27-29 maj. Förutom orienteringsträningar med mycket ”berg-i-dagen” på kartan blev
det bad i Godby simhall(precis bredvid vandrarhemmet där vi bodde), restaurangbesök i Mariehamn
och utflykt till Soltuna med trollstig, grottor och minigolf. På hemvägen blev det buffet på färjan till
Kapellskär.

25-manna
I år arrangerades tävlingarna på Södertörn med Arenan alldeles bakom Heron city vid Kungens kurva.
Som vanligt hade vi gemensam bussresa. Med hjälp av våra polska vänner lyckades vi även i år ställa
två lag på startlinjen. Förstalaget kom i mål på en 73:e plats, men tyvärr stämplade andralaget fel på
sistasträckan. Alla hade förhoppningsvis ändå roligt i det lite kylslagna höstvädret.

H50+
Veteran ”gubbarna” fortsätter år från år 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. Det blir många topp-placeringar på tävlingarna. Vid veteran VM i
Estland representerades klubben av Maria Nordwall, Karin Renberg och Kerstin Blom. På veteran VM
kan alla vara med- från gamla elitlöpare till motionärer. Maria blev åter världsmästare i sprint, nu i
D65 klassen och fick även en bronsmedalj med sig hem från långdistansen. Även veteran SM lockar
fler och fler deltagare, fr a i de äldre klasserna. I år arrangerades tävlingarna i SM-distriktet Blekinge
med 7 deltagare från OK Kolmården. Maria vann guld i sprint D65 och silver i långdistansen.

KM
Sprint KM arrangerades av LiU och avgjordes i maj på en egenritad karta vid Himmelstalund. Natt KM
avgjordes i Vrinneviskogen med Tjalve som arrangör en ljummen höstkväll i oktober. Lång KM med
sedvanlig säsongsavslutning fixade Linköpings OK för oss i Vidingsjöterrängen. Trots spårsnö, blev det
kluriga banor bland alla stigarna.

DM 2016
OK Kolmårdens distriktsmästare 2016 var:
D12 Yrsa Röjgård (sprint, medel,)
D14 Kerstin Ljungemyr (sprint)
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D35 Veronica Lund(lång)
D45 Jenny Röjgård (lång)
D65 Maria Nordwall (sprint, medel, lång, natt)
D75 Karin Renberg (lång)
H14 Simon Johansson (sprint, lång, natt)
H16 Leo Johansson (lång)
H20 Ville Johansson (medel, lång, natt)
H75 Affe Mattsson(medel, lång)
Dessutom blev Kolmården stafettmästare i 4 olika klasser: H14(Carl Hedegård, Yrsa Röjgård, Erik
Johnsson, Aron Enström, Sverre Röjgård), D14 (Linnea Lund, Annie Lund, Fanny Östlund, Elin Netz,
Kerstin Ljungemyr) D20(Lisa Berggren, Emilia Östlund, Märta Berggren) D180(Eva Karin Jönsson, BrittMarie Aldén, Maria Nordwall).
Totalt tog OK Kolmården hem 47 individuella DM medaljer i olika valörer(19 guld, 14 silver och 14
brons). Det är exakt lika många som föregående år! Ett imponerande antal medaljörer i alla åldrar.

Träningsverksamhet
Under sommarhalvåret har det funnits möjlighet till OL-teknikträning på torsdagar med varierande
antal deltagare. Vinterträningarna återkom för 7:e året i följd och blir bara populärare för varje år. I
år fick de flitigaste bricksamlarna en specialdesignad termosmugg. Ansvariga för Vinterträningarna
har liksom tidigare år varit Peter Berggren och Mikael Westerberg. Under vinterhalvåret har vi också
haft Gympa i Jurslaskolan på måndagar under vårterminen och under höstterminen på onsdagar i
Uttersbergsskolan. Jenny Östlund har varit huvudansvarig, men gympaledaren växlar lite från gång till
gång, vilket innebär ett varierande träningsprogram som passar både stora och små. Innebandy i
Råsslaskolan på fredagskvällar har fortsatt med deltagande av både ungdomar och äldre. Dessutom
har det funnits möjlighet till löpträning i Strömsfors på tisdagar (ofta intervallträning under ledning
av Peter Lundh)och i Lillsjön på torsdagar. I Lillsjön har det ofta varit pannlampslöpning på
reflexspåret. Peter Berggren har varit huvudansvarig.

O-ringen 2016
I år var det återigen dags för tävlingar i Sälen med flera etapper uppe på fjället. Morgondimman
ställde till det för våra löpare med tidig start under en etapp, men fjällorienteringen upplevdes
annars som spännande. Ett drygt 90-tal Kolmårdare deltog på minst en etapp. I år blev det ingen
totalseger, men Kerstin Ljungemyr, Yrsa Röjgård och Mats Röjgård passade alla på att ta en
etappseger den 3:e dagen. Det blev också flera framskjutna placeringar till slut: Ville Johansson 4:a i
H20 med Oskar Leinonen 6:a i samma klass, Leo Johansson 5:a i H15, Emma Eriksson 3:a i D16K,
Simon Johansson 4:a i H14, Kerstin Ljungemyr 3:a i D14, Annie Lund 4:a och Yrsa Röjgård 6:a i D11
och Mats Röjgård 2:a i H45-2.

Idrottslyftet
Under året har vi fått bidrag via Idrottslyftet både från ÖIF och SOFT för genomförande av Sommar
Mix Åby och från SOFT för Checkpoint. Flera av våra duktiga ungdomar har varit uppskattade ledare
för båda dessa aktiviteter.
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Ungdomskommittén
Tisdagsträningar
Under vår och höst har 20 ungdomsträningar arrangerats. Träningsplatserna har växlat mellan Åbyoch Krokeksområdet. De sista träningarna under hösten genomfördes med pannlampa (mycket
populärt). Ungdomsträningarna har besökts av över 60 olika ungdomar varav ett stort antal varit
flitigt återkommande.
Ungdomsledare har varit Peter Berggren, Mikael och Sofia Westerberg, Agneta Eriksson, Jenny
Östlund, Henrik Ljungemyr, Peter och Veronica Lundh. Jenny Röjgård, Kjell Josefsson, Malin och
Stefan Sehler. Flera föräldrar och andra klubbmedlemmar har också hjälpt till i
ungdomsverksamheten.

Nybörjare
5:e april startade årets nybörjarkurs, tio tillfällen, med 8 föranmälda nybörjare. Sehler och Josefsson
ledde gruppen.

Ungdomsserien
Eftersom vi i år provade att arrangera ungdomsträningen på tisdagar sammanföll dessa vid sex
tillfällen med ungdomsserien och vi var där med hela gruppen. Detta innebar att OKK var den klubb
som hade i särklass flest deltagande ungdomar, ca 30 styck per tillfälle. OKK hade 51 (41st 2014, 45 st
2015) ungdomar som startade i ungdomsserien varav 38 (26 st 2014, 24 st 2015) deltog tre eller fler
gånger och förtjänade därmed en plakett. OKK arrangerade en ungdomsserietävling vid Lillsjöstugan
30 augusti. Ungdomsserien är en träningstävling som arrangeras av klubbarna i Norrköpings-,
Finspångs- och Söderköpingsområdet och övre åldersgräns är 16 år.

Tävlingar
O-ligan
OK Kolmårdens ungdomar presterade 162 starter (244 st 2015, 221 st 2014) i O-ligan, som bestod av
20 deltävlingar. Deltävlingarna är tävlingar under året i Östergötland som väljs ut av ÖOF. OK
Kolmården fick placeringen tre i klubbtävlingen, besegrade av OK Roxen och Linköpings OK. OKK
ungdomar segrade i år i två av sex möjliga klasser: Kerstin Ljungemyr i D14 och Simon Johansson i
H14.
Distriktsmatchen
9-10 augusti Distriktsmatch i Nyköping för 13-16 åringar från Örebro län, Södermanland, Värmland,
och Östergötland. Fyra deltagare från OKK. Leo Johansson tog klubbens bästa placering med sin
andraplats på medeldistansen. Sörmland vann stafetten och distriktsmatchen.
Götalandsmästerskapen
I Östergötlands ungdomstrupp till Götalandsmästerskapen, 12 -14 augusti, var fem av de uttagna 14
till 16 åringarna från OKK. Kerstin Ljungemyr tog brons i sprint.

USM
USM avgjordes i Karlstad, 16-19 september och uttagna var Leo Johansson och Arvid Westerberg.
Leo tog USM brons med det Östgötska laget i stafetten.

Stafetter
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Under våren hade vi två ungdomslag på Måsenstafetten (D14-laget segrade), fyra lag på
Kolmårdsdubbeln (D14-laget segrade), tre lag på Stigtomtakaveln och två på 10mila i Falun.

Kerstin Ljungemyr, Arvid Westerberg och Sverre Röjgård blev uttagna och deltog i Östergötlands två
lag i AXA-stafetten (i samband med o-ringen i Sälen).
Vid Ungdomens 10mila i Tibro, 5-6 augusti, kom HD18 laget på 13:e plats, D18 kom 19:e och HD12laget blev inställt p.g.a sjukdom. Peter Berggren och Mikael Westerberg arrangerade resan med
minibuss och övernattning i tält.
OK Kolmården hade ett lag på ungdomsstafetten Ekorren Cup i Linköping, 24 sept. Övre åldersgräns
för Ekorren cup är 14 år.
På Smålandskaveln hade vi ett H18 lag med både killar och tjejer från 13 år.

Tävlingsresor
Daladubbeln i oktober är årets givna höjdpunkt för många ungdomar. På lördagen tvåmannastafett
och på söndagen startar samma personer i patrull och då gärna utklädda. Vi bodde i Bjursås IKs
klubbstuga på hårt underlag. Vi hade åtta klubblag och två kombinationslag och ett gäng ledare.
Många fantastiska insatser på de tuffa och långa banorna i det kyliga vädret. OKKs interna
utklädningstävling vanns i år av Emilia Östlund och Lisa Berggren med renen och snögubben i Frost.
Busschaufför var Björn Fröjdh och Peter Berggren var resans samordnare.

Läger
27-29 maj samarrangerade ungdoms- och breddkommittén en bussresa till Åland. I år fick denna
klubbresa ersätta det årliga sommarlägret för ungdomar. På resan deltog drygt 50 personer varav 19
under 16 år. Vi åkte från Kapellskär till Mariehamn med VikingLine. Bodde på Godby vandrarhem mitt
på Åland. Tre orienteringsträningar genomfördes med hjälp av Ålands orienteringsförbund. Vi hann
med bad i Godbys idrottsanläggning, Bomarsunds fästning, utsikt från Geta och en kväll i Mariehamn
mm.
Ungdomar tom 11 år inbjöds till ett miniläger i Lillsjöstugan den 4 mars. Äldre ungdomar höll i lägret
och 9 deltagare och kom till det mycket uppskattade lägret.
13:e upplagan av Checkpoint Kolmården genomfördes 10-12 aug. I år med 22 deltagare! Lek, träning,
övernattning, mm i Strömsfors. Ledare var några av våra äldre ungdomar och juniorer. Presentation
av ledare och bilder från lägret finns på bloggen: checkpointkolmarden.
Flera OKK-ungdomar har deltagit i ÖOF:s för- och eftersäsongsläger i Tjällmo och hos Skogsströvarna i
Ljungsbro och på USM-läger i Karlstad.

På rikslägret i juni och i år i Sälen deltog nio OKK-ungdomar. Agneta Eriksson var researrangör på
uppdrag av ÖOF.

Övrigt
Den 13 februari hade vi en aktivitetsdag på Bodaborg med 16 deltagare plus ett gäng äldre ungdomar
samt ledare.
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Arrangemangskommittén
Vintermilen
Kung Bore var inte på vår sida i år heller, så Vintermilen fick återigen ställas in.

Kolmårdsdubbeln
Årets tävling arrangerades 9-10 april återigen i Björndalen, denna gång med Arena vid Halsbråten.
Även i år kunde vi bjuda på snöfria marker i omväxlande och utslagsgivande Kolmårdsterräng. Tyvärr
krockade tävlingen med Silva League, så elitklasserna var inte riktigt lika stjärnspäckade som vanligt,
men vi kunde ändå räkna in 1 690 deltagare under de två tävlingsdagarna. Tävlingsledare var Hans
Persson och Gunnar Melin och banläggare Maria Nordwall och Kennet Lindqvist.

Höstmilen
Höstmilen den 16 oktober lockade drygt 700 startande i perfekt höst-löpar-väder. Tävlingsledare var
Jimmy Dahl.

Ungdomsserie och NOK
I år stod vi som arrangör för en NOK träning i juli vid Gullvagnen och ungdomsserie med NOK vid
Lillsjön i augusti med våra unga banläggare Lisa Berggren och Emil Ljungemyr. Dessutom ansvarade vi
för en NOK natt i Lillsjön i oktober.

Sommarmix
Åby Sommarmix arrangerades för 7: e året i rad. 164 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. Nytt för i år var också att ett antal
asylsökande barn inbjöds att vara med. Även i år fick vi ett stort ekonomiskt bidrag från Idrottslyftet.

Naturpasset
Naturpasset genomfördes även i år både i Krokek, Arkösund och Åby. Till det traditionella
Naturpasset använde vi kartan i Arkösund, terrängen runt Lillsjöstugan och vår nya karta i
Björndalen. Cykel-passet var förlagt till vägarna och stigarna öster om Krokek. Dessutom hade vi ett
Fotopass i Krokek. Försäljning låg på ungefär samma nivå som förra året med totalt 247 sålda
Naturpass. Hans Englund var ansvarig.

Elit och juniorkommittén
Träningsläger
Under vintersäsongen genomfördes tre ”träningshelger” där ordinarie helgträningar kompletterades
med flera träningspass, orienteringsteori, säsongsplanering, måltider och andra aktiviteter. Vissa av
träningspassen samordnades med LiU vilket gav extra sparring för våra aktiva.
27-28 augusti arrangerade vi ett SM-läger i Blekinge där en liten OKK-trupp hade en fin helg med
träningspaket i trakterna av Olofström (lång-SM) och Karlskrona (medel- och stafett-SM).
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Swedish League
Våra juniorer hade under våren en rad fina placeringar i Swedish League.
Under de sju deltävlingarna hade Oskar Leinonen som bäst en andra och en tredjeplats, Lisa Berggren
en tredje plats och Ville som bäst en femteplats. Utöver det blev det ytterligare antal topp-tio
placeringar för dessa tre.
I slutställningen, efter sjunde deltävlingens jaktstart, slutade Oskar trea och Ville sjua i H20 medan
Lisa Berggren blev nia i D18.

SM tävlingar
OK Kolmården tog under 2016 två silver, ett brons och åtta övriga topp-tio placeringar i SM.
Tidigt på säsongen gick Natt-SM i Karlskrona och Lisa slog till direkt med ett brons i D18. I H20 blev
Oskar fyra och Ville nia.
I början av juni avgjordes Sprint-SM, individuellt och stafett, i Ronneby.
H20-grabbarna sprang bra i den individuella finalen med Oskar återigen på en fjärde plats medan
Ville kom sexa.
Sprintstafetten med två dam- och två herrsträckor resulterade i en fin tionde plats för Kolmården
med Malin Leijon Lind, Oskar Leinonen, Ville Johansson och Linn Bränneby i laget.
En månad senare avgjordes SM i ultralång distans vid Svalboviken i Södermanland där Ville tog silver i
H20 efter att ha hållit sig i täten under hela det 16 km långa loppet.
I september avgjordes SM Lång i Karlskrona där Ville tog ännu ett silver i H20.
Helgen efter var det dags för Medel- och Stafett-SM, återigen i Karlskrona.
I Medelfinalen var H20-grabbarna långt fram med Ville som fyra och Oskar som nia. Stafetten
resulterade i en femte plats för Kolmårdens ena lag i H20, bestående av Oskar Leinonen, Ville
Johansson och Emil Ljungemyr.

Landslagsuppdrag
Inför denna säsong ingick Oskar i Juniorlandslaget och tack vare en fin vårsäsong fick han återigen
förtroendet att representera Sverige vid JVM som i år gick i Schweiz. Tyvärr blev Oskar förkyld och
kunde inte starta i alla loppen men en hedrande 25:e plats i långdistansen blev det i alla fall.
I augusti blev Lisa och Ville uttagna till landslagsläger i Finland där JVM avgörs 2017.
Som säsongsavslutning blev Oskar och Ville uttagna att representera Sverige vid Junior European Cup
(JEC) i Skottland.
Distanserna under helgen var sprint, långdistans och en stafett.
I sprinten blev Ville åtta och Oskar elva och det innebar att de båda Kolmårdarna blev bästa svenskar
i M20-klassen.
I stafetten med en gemensam klass för M18 och M20 deltog Sverige med fyra lag. De båda
Kolmårdarna sprang bra i sina respektive lag som slutade åtta (Ville, Henrik Johannesson, Anton
Forsberg) och tolva (Oskar, Andreas Uller, Filip Wadsten). Schweiz vann.
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Söndagens långdistans över dryga 9km gick i brötig terräng och innehöll dessutom en fjäril i
”mörkgrönt område” där många missade. Återigen var Ville bästa svensk i M20 med en sjunde plats.

10 Mila
Årets 10 Mila avgjordes i Falun. I damkavelen sprang vårt förstalag bra och slutade på en 37:e plats
efter en mycket stark sista sträcka av Aleksandra Hornik. Övriga i laget var Lisa Berggren, Malin Leijon
Lind, Christine Kirchlechner och Linn Bränneby. Herrlaget slutade på plats 117.

DM
Våra junior- och seniormedaljörer på DM:
Medel:

H20 1) Ville Johansson, 3) Oskar Leinonen, D18 2) Lisa Berggren

Lång:

H20 1) Ville Johansson, D20 3) Märta Berggren, D18 3) Lisa Berggren

Natt:

H20 1) Ville Johansson

Stafett:

D20 1) OK Kolmården (Märta Berggren, Emilia Östlund, Lisa Berggren)

Oringen:
I O-ringen Sälen blev de bästa placeringarna i Elitklasserna: Oskar Leinonen sexa och Ville Johansson
nia i H20E samt Aleksandra Hornik tia i D20E.

Framgångar för våra polska Kolmårdare:
Aleksandra Hornik tog JVM Silver i Schweiz för Polen och sprang även bra på Senior-VM sprinten i
Strömstad då hon blev 14:e.
I European Youth Orienteering Champinonships (Ungdoms EM) ingick både Marcin Biederman och
Kacper Kuca I det polska stafettlag som tog brons I M18. Kacper kom dessutom nia M18 Lång.

Skidkommittén
2016 var inte någon bra säsong för skidåkandet. Vi lyckades ha fungerande spår under ett par veckor
i Lillsjön och Strömsfors med hjälp av starka insatser av spårdragarna. Spår lyckades även fås till på
Glottern under en period.
Erik E var med vid en av torsdagsträningarna och hade skateskola som var mycket uppskattat.
Inga tävlingar gick att få till, vare sig barnens Vasalopp eller vintermilen.
”Alla på snö gick” som vanligt av stapeln under en vecka och engagerade många av de daglediga i
klubben.
Under hösten har mycket fint arbete med att få till ett bra underlag för våra spår i Lillsjön gjorts.
Förutsättningarna för att få till ett bra 5 km skidspår har aldrig varit så bra som nu.
Tyvärr har både början och mitten av vintersäsongen 16/17 varit usel för skidåkning så någon
möjlighet att nyttja det fina underlaget har inte funnits.
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Under hösten har arbete inletts ihop med NSK för att få kommunen skall satsa på ett konstsnöspår
vid Yxbacken. Arbetet fortskrider och i framtiden ser vi både ett konstsnöspår, en skidskytte
anläggning och en skidtunnel framför oss.

Kartkommittén
OK Kolmårdens kartframställning år 2016:
Thomas Persson har reviderat ytterligare en del av gamla Betlehemskartan ca. 2 km2 inför
Kolmårdsdubbeln 2017.

Anläggningskommittén
Allmänt
Verksamhetsåret 2016 blev ett ovanligt intensivt år för Spårgruppen med flera stora projekt och
aktiviteter.

Arbetsdagar vår och höst
Vi har under våren och hösten haft gemensamma arbetsdagar vid våra klubbstugor i Strömsfors och
Jursla.
Här har vi gjort arbete runt våra arenor och i våra stugor, förråd har städats ur.
Man har även inspekterat våra spår och spårskyltar har tvättats av. Uppröjning längs med
elljusspåren inför vintern är genomförd

Uthyrning av klubbstugor
Våra stugvärdar har haft ett hektiskt år med mycket uthyrning av våra stugor. Det är roligt att vi kan
hyra ut våra stugor och med det få en intäkt till klubbens ekonomi.
Vi får tacka våra stugvärdar Monica Lund ansvarig för Stömsfors stugan, Jonny Wallinge och Thomas
Johansson stugvärdar för Jurslastugan för ett bra arbete 2016.

Spårgruppens arbete 2016
Spårgruppen består av våra äldre klubbmedlemmar och anslutningen är fortfarande god. Det finns
tydliga tecken på ett minskat intresse från denna grupp, främst av hälsoskäl. Vi får hoppas att flera
kan hjälpa till och ansluta till denna grupp som gör ett bra arbete.
För Spårgruppen:
Evert Elgefjord (sammank),
Bernt Svensson, Runar Aldén,Claes Jonsson. Sven Landqvist,Björn Engvall

Nya 5 km spåret, etapp 3
Vårt nya skid- och löpspår blev en stor framgång med skidåkning under delar av januari/februari 2016
då spåret var fullt åkbart till och från under sammanlagt ca 1 månad.
En tjusig bro med design och konstruktion av Annika och Peter Berggren togs fram och brobygget
under ledning av vår byggmästare Bernt Niklasson blev mycket lyckat.
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Bron döptes som sig bör till Kattbäcksbron och fick en fin skylt designad Hans Ornefalk.
Gemensamma arbetsdagar på spåret har genomförts den 13-14 juni samt den 18-19 augusti med ett
stort antal klubbmedlemmar i farten. Rejäla maskininsatser sattes in under medverkan av Bernt
Svensson, Magnus Hedegård och Alf Mattsson.
Nu återstår etapp 3 som omfattar färdigställning av resterande del av spåret från elljusspåret upp till
Herrsjön. För denna avslutande del krävs ånyo betydande maskininsatser och därmed kostnader för
att få 5-km spåret fullt färdigt under 2017.
Gjorda bidragsansökningar förväntas ge värdefullt ekonomiskt stöd till denna slutfas.
Stort TACK till alla klubbmedlemmar som jobbade så bra medspåret under 2016.

Elljusspåren i Strömsfors och Lillsjön
Årligt underhåll har utförts utmed spåren. På elljusspåret i Strömsfors har utförts en del större
grävmaskinsarbeten med iläggning av dräneringrör och utfyllnad med massor för att erhålla ett
bättre underlag för löpning och skidåkning.

Arenorna Lillsjön och Strömsfors
På båda arenorna har uppförts nya sponsortavlor i samarbete med sponsorkommittén.
Vid Arena Strömsfors har man tillverkat sittbänkar vid grillplatsen.
Kontakter med vägföreningar i Krokek och Strömsfors har etablerats i syfte att kunna använda
begagnad sopsand för spårförbättringar i likhet med vad som tillämpas vid Lillsjöspåren.

Östgötaleden/Övriga utmärkta spår
Stormen HELGA medförde ett mycket omfattande arbete med nedfallna träd över lederna.
OKK:s utmärkta skogsexperter med Claes Jonsson och Runar Aldén i spetsen har arbetat med över 60
talet större träd. Detta är den största arbetsinsatsen som utförts på lederna sedan stormarna
GUDRUN och PER. Tack alla som hjälpt till med detta tidskrävande arbete.
En ny rundslinga, St Älgsjön Runt, 8,5 km har färdigställts och invigdes med stor pompa och ståt av
representanter från kommunen och regionen den 3 maj. Förnämlig mediarapportering gladde oss.
En ny sittbänk i slitstarka träslaget lärkgran har tillverkats och monterats vid Hammarbacken på
Östgötaledens huvudled ovanför sjön Näknen.
En friluftsdag för hela personalen vid Kultur & Fritid med förvaltningschefen Else-Mari Juhlin i
spetsen genomfördes den 16 juni i ösregn. Den nya rundslingan St. Älgsjön Runt provgicks och såväl
fika som lunch serverades längs spåret. Tack till Karin o Claes J, P O Didong, Margareta o Åke T,
Kerstin B samt vår ordf Eva-Karin J som deltog med den äran.
Påmålning, skyltning och erforderlig spångning av 12, resp 7 km spåret vid Lilla Älgsjön har utförts
delvis i samarbete med MTB- cyklister från Krokek som även de använder dessa populära leder.
Utmed Lillsjöns milspår har genomförts en rejäl röjning.
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Hemsidekommittén
Föreningen har en hemsida på adressen http://okkolmarden.com som administreras av
hemsidekommittén. Kommittén assisterar även med uppsättning och viss administration av
hemsidor till föreningens större arrangemang, främst Kolmårdsdubbeln ( kolmardsdubbeln.se) och
Höstmilen ( hostmilen.nu). Kommittén har under 2016 lyckats dubblera sin styrka i och med
rekrytering av Klas Johansson.

Tipspromenader
Tipspromenaderna har fortsatt som förut vid Strömsforsstugan med ett 30-tal deltagare i
genomsnitt. Tyvärr har vi sett ett minskande antal promenerare de sista året, en trend som verkar
gälla även andra arrangörer. Genom att vi höjt avgiften har intäkterna under året blivit ungefär
detsamma som tidigare. Under hösten har gjorts ett försök med ”Mobiltips”, där deltagarna kan
använda sin mobil för att svara på frågorna. Tanken är att kunna underlätta för den som är Tipsvärd,
men också att kunna erbjuda längre ”öppethållande” och kanske promenader också i Lillsjön på sikt.
Tipspromenaderna får ses som bra PR för klubben lokalt. Både COOP Krokek och ICA stöttar oss med
priser i form av presentkort. Robert Håkansson har precis som tidigare år sett till att allting fungerat
perfekt.

Underskrifter

Ordförande Eva-Karin Jönsson
Vice ordförande Peter Berggren
Sekreterare Jenny Östlund
Kassör Ebba Hedegård
Kennet Lindqvist
Christer Eriksson
Erik Engvall
Linus Persson
Maria Nordwall
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