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År 2010 - ett händelserikt år!
Efter medlemsomröstningar med enhälliga resultat beslutades att Åby SOK och Krokeks OK
skulle avslutas som föreningar, tillsammans bilda OK Kolmården och låta all verksamhet
fortlöpa med våra gemensamma tillgångar. Det har visat sig vara en lyckad satsning . Vi är
medlemmar i Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skidförbundet och Svenska
Friidrottsförbundet. Klubben har 8 aktiva kommittéer med var sin verksamhetsplan att
ansvara för. Vi är en stor klubb nu!
I april hade vi verkligen vädrets makter på vår sida. Snön hade legat kvar i stora delar av
landet och många tävlingar blivit inställda, vilket gjorde att Kolmårsdubbeln fick ett
överraskande stort deltagarantal och ett välkommet tillskott i kassan. Under året har vi
också arrangerat bl.a. Naturpass, Ungdomsserien, NOK-träningar och tipspromenader. Vår
ekonomi ser i det stora hela mycket bra ut.
Många andra medlemsarbeten har utförts med stor betydelse för både klubbsammanhållning och ekonomi. Vi har skött om Östgötaleden, varit parkeringsvakter, städat bad- och
rastplatser samt ansvarat för serveringen vid Skönero skördedagar. Klubbens medlemmar
gjorde också en stor arbetsinsats i Skidförbundets projekt ”Alla på snö”.
40-årsjubilerande Höstmilen arrangerades också med ett stort antal löpare. De fick uppleva
ny sträckning på de kortare banorna och arena Lillsjön med nytt utseende.
Ungdomskommittén har varit mycket aktiv och med ca 45 st. aktiva ungdomar kom vi på
första plats i alla östgötaklubbars O-liga.
Vi har en helt ny hemsida, som hela tiden utvecklas med ytterligare information. Den är vårt
ansikte utåt och där finns också våra viktiga sponsorer med.
Med stor glädje noterar jag att klubbens skara aktiva orienterare fått flera nya och mycket
duktiga elitlöpare inför nästa säsong.
Två snörika vintersäsonger har gjort att vår skidverksamhet behövt och investerat i ny
utrustning för att kunna serva alla skidåkare med ännu bättre skidspår. En kvällscup på
skidor kunde t.o.m. inledas vid Lillsjön.
Det blev ett riktigt bra år!
Eva-Karin Skullman, ordf.
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Styrelse
Eva Karin Skullman, ordförande
Ulrik Forslund, v ordförande
Erik Engvall, sekreterare
Åsa Lindström, kassör
Ledamöter:
Peter Berggren
Bengt Schwartz
Evert Elgefjord
Jimmy Dahl
Maria Nordwall

Kommittéer
Breddkommitté
Ansvarar för OL-träning året om, gymnastik och innebandy vintertid, tävlingsresor och
klubbmästerskap. Utser reseledare och UK HD35+.
Maria Nordwall (sammankallande)
EvaKarin Skullman
Johnny Wallinge

Ungdomskommitté
Ansvarar för nybörjarkurser, ungdomsträningar, ungdomsläger, tävlingsresor för ungdomar
och skolkontakter. Utser UK för HD12-HD16
Peter Berggren
Sofia Westerberg
Jenny Östlund
Robert Håkansson

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

Senior- och juniorkommitté
Ansvarar för elitverksamheten, och”Junior/yngreseniorgrupp”. Organiserar tävlingsresor till
Elitserie, Juniorcup och SM. Ansvarar tillsammans med Breddkommittén för resor till
Tiomila, 25-manna och Jukola. Utser UK för juniorer och HD21.
Bengt Schwartz (sammankallande)
UlrikForslund
Tomas Karlsson
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Kartkommitté
Ansvarar för kartframställning (nyritning och revidering), Kartbanken och markfrågor.
Peter Berggren (sammankallande)
Henrik Vuorinen
Andreas Franzon

Skidkommitté
Ansvarar för skidverksamheten för både ungdomar och vuxna inkl Vasaloppsåkare. Skidorientering. Skidtävlingar. Skotrar och skidspår.
Tord Blomqvist (sammankallande)
Johnny Lundberg
Sofia Westerberg

Anläggningskommitté
Ansvarar för klubbstugor, spår och Östgötaleden
Evert Elgefjord (sammankallande)
Berndt Svensson
Tore Bränneby
Monica Lundh
Hans Forsberg

Sponsorgrupp
Ansvarar för sponsoravtal, kläder, profilprodukter,logga o likn.
Gösta Brunell
Bo Lindvall

Veterangruppen
Resor, vandringar och trivselaktiviteter för veterangruppen
Arne Bengtsson

Hemsida
Jimmy Dahl

Trivselkommitté
Ansvarar för Årsfest, Luciafirande och andra trivselaktiviteter
Sara Forsberg (sammankallande)
Linn Bränneby
Erik Engvall

Medlemsansvarig
Ansvarar för medlemsmatrikeln och medlemsavgifterna.
Hans Persson
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Medlemsavgifter
Familj

300 kr

Aktiva >= 17 år

200 kr

Ungdommar <= 16 år

100 kr

Icke tävlingsutövare

100 kr

Tävlingsavgift
Vuxen

300 kr

Ungdom <= 20 år

100 kr
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D35+
”Veterandamerna” består av ett tävlingsaktivt gäng, där ett tiotal regelbundet deltar i träningar och
tävlingar. I D40 turas damerna att ta hand om topplaceringarna på tävlingarna och gjorde en strong
insats på Smålandskaveln med en 2:a plats. Vi deltog också i dom stora kavlarna såsom Måsen,
Stigtomta, Novembersprinten och 43-kaveln och hade också ett veterandominerat lag med på Jukola.
Sist men inte minst är damerna värdefulla och nödvändiga förstärkningar till gubbarnas kavlelag i
olika sammanhang.

Klubbresor
Polen
Den 26-23 maj drog vi iväg till Baltic Cup utanför Gdansk i Polen. Först flyg från Skavsta och sen buss i
Polen. Övernattning på ett spännande litet hotell, där vi samsades med deltagare i högtidsfester och
trilskande åsnor i trädgården utanför. Tävlingarna avgjordes i rätt kuperad vårfager bokskog, där vi
möttes av annorlunda orienteringsterräng jämfört med Kolmårdsskogarna härhemma. Trots det
firade vi stora framgångar och med i bagaget hem hade vi många segerpokaler i de olika klasserna. Vi
hann också med ett besök i den gamla Hansastaden Gdansk och på strandpiren i Gdynia. Familjen
Westerberg hade förtjänstfullt ordnat resan och Inger Wronka var vår polska tolk.

25-manna
I år fick vi bara ihop ett lag till 25-manna, som avgjordes i Vallentuna norr om Stockholm. Laget kom
på 148:e plats. Johnny Wallinge var som vanligt busschaufför.

Blodslitet
Från början avsett som en juniorresa blev det en blandad junior-senior-veterantrupp med 8
deltagare, som åkte iväg till den klassiska tävlingen Blodslitet, som arrangerades för 43:e gången
utanför Fredrikstad i Norge. Det var över 1800 deltagare och tävlingen utgör en klassisk avslutning på
OL-säsongen i Norge och samlar hela norska eliten. Det är ultralånga krävande banor med gemensam
start, men spridning med fjärilar och slingor. I år var det också storbilds -TV och GPS på elitlöparna, så
vi kunde följa Anna Forsbergs väg till överlägsen seger i D20 klassen.

DM 2010
OK Kolmårdens distriktsmästare 2010 var:
D10 Maja Östlund (lång)
D12 Tora Westerberg(sprint)
D14 Emma Bränneby(sprint)
D20 Anna Forsberg (sprint ,medel)
D55 Maria Nordwall(sprint, medel)
D60 Britt-Marie Aldén (medel)
D70 Karin Renberg(sprint)
H10 Arvid Westerberg (lång, medel)
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H14 Ville Johansson (lång)
Dessutom blev Kolmården stafettmästare i D21(Malin Leijon-Lind, Sara Forsberg, Jenny Röjgård),
D20(Lina Persson, Anna Håkansson, Anna Forsberg), D14 (Märta Berggren, Julia Eriksson/Hanna
Leinonen, Emma Bränneby), D12(Isabelle Aguirre, Maja Östlund/Emma Eriksson, Lisa Berggren),
D120 (Annica Berggren, Sofia Westerberg, Agneta Eriksson) samt bronsplats i H12 och D150.
Totalt tog OK Kolmården hem 42 medaljer av olika valörer (guld, silver och brons) i de olika klasserna,
vilket visar att vi har en stark position inom Östgötsk orientering. Det var 9 medaljer mindre än
föregående år, men då kunde vi inte delta i nattDM eller långDM, eftersom vi var arrangörer.

O-ringen 2010
O-ringen i Närke med Örebro som C-ort blev för de som bodde på C-ortscampingen en blöt
upplevelse. Regnet öste ner mest varenda dag och tältplatsen omvandlades snabbt till en leråker.
Hela 60 Kolmårdare deltog minst en dag i tävlingen och även i år blev det en hel del tårtkalas på
kvällarna. Klubben fick två totalsegrare genom Emma Bränneby i D13(1 etappseger) och Agneta
Eriksson i D40K (2 etappsegrar). D40K var för övrigt rena klubbmästerskapet, där även Anna
Brunell(4:a totalt), Sofia Westerberg(6:a totalt) och Annica Berggren turades om att ligga i topp. Filip
Aguirre H18 och Anna Forsberg D20E tog också var sin etappseger. Bland övriga framgångar kan
nämnas Filip Aguirre H18, Ville Johansson H13, Lisa Berggren D11, som alla slutade på 4:e plats. Arvid
Westerberg blev 6:a i H10 och Lina Persson 2:a i D18L. Anna Forsberg fick till slut ge sig för årets
danska JVMdrottning Ida Bobach, men blev bästa svenska och 2:a i D20E. Malin- Leijon – Lind gladde
oss med flera fina lopp i elitserien och slutade på en fin 18:e plats.För de som inte lyckades lika bra i
skogen fanns chansen att vinna OK Kolmårdens tippningstävling och där blev Sara Forsberg s egrare.

Juniorverksamhet
Juniorgruppen har bestått av drygt 10-talet ungdomar mellan 17 och 20 år, som är mer eller mindre
aktiva på träningar och tävlingar. Tanken har varit att utöka gruppen med yngre seniorer upp till ca
25 år för att få dessa att stanna kvar i vår verksamhet även om de inte elitsatsar. Många av löparna
har varit skadade eller studerat på annan ort, vilket gjort att det varit svårt att hålla gruppen vid liv.
Den mesta träningen har skett tillsammans med övriga klubbträningar. Mer riktade junioraktiviteter
har varit ett teknikträningspass per månad under sommarhalvåret, som cirkulerat mellan
Norrköpingsklubbarna. Säsongen startade med en Danmarksresa med 8 deltagare - den här gången
till Spring Cup i Hilleröd. Vi möttes av härligt snöfria marker och fick en bra start på säsongen.
Höstresan gick till Blodslitet och blev en blandad junior-och veteranresa. Ledare har varit Kennet
Lindqvist, Maria Nordwall, och Bengt Schwartz.

Årets Kanon
Årets kanon tilldelades Emma Bränneby för hennes kanoninsats på O-ringen. Emma har i många år
haft framskjutna placeringar i ungdomsklasserna. Och på O-ringen i Örebro i år slog hon till med en
förstaplats i D13. Efter jämna och bra lopp på de första etapperna blev det en kanoninsats på
sistaetappen, som förde henne ända upp till toppen.

Skidor
Vintersäsongen bjöd på en fantastisk snövinter, som varade ända in i april. Våra fina skidspår vid
Lillsjöstugan, Stocksjön, Glottern och Strömsfors uppskattades inte bara av våra egna medlemmar
utan också av övriga kommuninnevånare. Vintersäsongen startade sen igen redan i slutet av
november, vilket innebar att vi efter initiativ av Karin och Erik Engvall kunde köra en KvällsCup på
skidor vid Lillsjöstugan med start i mellandagarna.
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Ett 25-tal pensionärer och andra daglediga hjälpte till som funktionärer på arrangemanget ”Alla på
snö”. Det var ett samarbetsprojekt med Svenska Skidförbundet, Norrköpings kommun,
Friluftsfrämjandet, Norrköpingsskidklubb och Åby SOK. 1 100 4:e klassare från Norrköpings kommun
fick 7 dagar under vecka 6 och 7 pröva på både utförsåkning och längdskidåkning vid Yxbacken. 98%
av alla eleverna deltog i projektet, som blev en succé och har fått mycket uppmärksamhet i olika
sammanhang och nu går under namnet ”Norrköpingsmodellen”. Vår uppgift var att prova ut pjäxor
och längdskidor till alla elever, som sen instruerades av elever från GIH. Där fanns sen också ett Mini Vasalopp att testa färdigheterna i. Förutom nöjet att jobba med barnen gav det också ett inte
obetydligt tillskott till klubbkassan.
Som vanligt var det flera löpare, som åkte Vasaloppet, år 2010 fortfarande under våra gamla
klubbnamn Krokeks OK och Åby SOK. Totalt 43 löpare ställde upp i de olika loppen. Tre lag ställde
också upp i StafettVasan, där familjelaget Engvall lyckades bäst med en 68:e plats. Veteranlagen
kämpade länge och väl och blev till sist nr 834 och 1065.

Naturpasset
I år hade vi Naturpass på 4 olika ställen: Arkösund, L Älgsjön, Gransjön och ett Cykelpass på gamla
Lövsjökartan vid Djurparken. Totalt sålde vi 301 Naturpass, vilket är 1 pass mindre än året innan. Det
sista lockade bara 28 deltagare, men verkar uppskattas av dem som deltagit och är nog värt
ytterligare försök framöver. Naturpasset ger god PR för vår verksamhet och inbringar också ett
välkommet ekonomiskt tillskott. Huvudansvarig för Naturpasset har varit Hans Englund.

Medlemsarbeten
OK Kolmården har övertagit de medlemsarbeten, som tidigare sköttes av Åby SOK Och Krokeks OK.
Precis som tidigare år har vi städat badplatserna vid Böksjön och Lilla Älgsjön samt rastplatserna vid
Oscarshäll, Strömsfors och Svängbågen. El-ljusspåren och de övriga spåren vid klubbstugorna samt
terrängspåren vid Lilla Älgsjön sköts också av klubben liksom delar av Östgötaleden. Vi försökte
organisera parkeringen vid Norrköping Horse Show i Åby i maj och medverkade återigen vid Skönero
kötts skördedagar i september. Tyvärr blev det ingen vägstädningen i år heller.

Tipspromenad
Under perioden januari-april och september-december har det varje söndag arrangerats
tipspromenad vid Strömsforsstugan på söndagar kl.10-12. I och med sammanslagningen till OK
Kolmården, så har även Åbyfamiljer utnyttjats som tipspromenadvärdar i Strömsfors. Många
medlemsfamiljer har varit värdar för varsin söndag och knåpat ihop frågor samt bakat bröd.
Deltagarantalet har varit ca 20-85 personer. Vinterväder och vissa söndagar med besvärliga
väderförhållanden har inneburit något färre besökare än tidigare år. Förutom att svara på tipsfrågor
har man kunnat delta i trimbingo och punktorientering. ICA Delfinen har varit med och sponsrat
trimbingovinsterna och Coop Konsum i Krokek tipspromenad-vinsterna.

Träning
Ungdomsverksamheten har omfattat ungdomar mellan 7 och 16 år. Vid årets slut fanns det 48
ungdomar fördelat på 33 st 7-12 åringar och 15 st i åldern 13-16 år.
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.
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UNGDOMSLEDARE har varit Peter och Annica Berggren, Mikael och Sofia Westerberg, Robert och
Marie Håkansson, Agneta Eriksson, Jenny Östlund och Henrik Ljungemyr. Andra föräldrar och
klubbmedlemmar har också hjälpt till i ungdomsverksamheten.

Nybörjarverksamhet
Under våren genomfördes två ORIENTERINGSKURSER. I Strömsfors var Anna Håkansson och Lina
Persson ledare för 10-15 nybörjare i åldern 7-11 år. Vid Lillsjöstugan tog Linnea Netz hand om ett
tiotal ungdomar.

TÄVLING
Det individuella tävlandet har mestadels varit på östgötatävlingarna. Det största deltagandet
noterades vid Stafett-DM med 34 st OKK-ungdomar följt av Sprint-DM och Lång-DM som båda
lockade 29 kolmårdsungdomar till start.

Ungdomsserien
OK Kolmården hade 44 ungdomar som under 2010 deltog så flitigt i Norrköpingsklubbarnas
ungdomsserie att man fick den klassiska plaketten. De yngsta fick sina allra första erfarenheter av
orienteringstävling sida vid sida med rutinerade HD16-ungdomar. OKK arrangerade två
ungdomsserietävlingar, en vårtävling i Strömsfors och en hösttävling vid Lillsjön.

O-ligan
OK Kolmårdens ungdomar presterade 220 starter i O-ligans 12 deltävlingar. OK Kolmården lyckades
försvara sin tätposition i Östergötland genom att vinna klubbtävlingen i O-LIGAN även 2010. Den
bästa individuella placeringen i O-ligan var Lisa Berggrens seger i D12. I samma klass kom Tora
Westerberg 3:a och i H12 kom Emil Ljungemyr 3:a. Oskar Leinonen och Ville Johansson kom 2:a resp.
3:a i H14.

Stafetter
En sen vinter innebar säsongsstart vid OK Kolmårdens egna KOLMÅRDSDUBBELN, där 25 ungdomar
deltog i medeldistans och stafett. I Kolmårdskavlen blev det seger för D14-laget, 2:a plats i H14, 5:a i
H12, 6:a och 7:a i D12 och lag i både H16 och D16.
I årets 10-MILA i Finspång deltog tre ungdomslag. Förstalaget med Ville Johansson, Emma Bränneby,
Linda Aguirre och Oskar Leinonen slutade på 84:e plats.
Vid U-TIOMILA utanför Skara hade OK Kolmården 24 deltagare i tre lag. I HD12-tävlingen kom laget
på 28:e plats, i HD18 placerade man sig som 41:a och D18-laget blev 68:a. Klubben visade sin bredd
genom att tillhöra de få klubbar som hade egna lag i alla tre klasser. OK Kol mården blev 9:a i
lagtävlingen om ”Världens bästa ungdomsklubb”.
OK Kolmården hade vid EKORREN CUP i Linköping med 20 ungdomar i tre lag. Kolmården Sharks och
Kolmården Tigers fick se sig slagna av Kolmården Wolves med Emma B, Arvid W, Lisa B, Oskar L och
Ville J som kom 2:a av de tjugo lagen.
SMÅLANDSKAVLEN i Tranås lockade 10 Kolmårdsungdomar. Det erhölls mycket erfarenhet även om
både H16- och D16-laget var en bit ifrån tätstriden.

Tävlingsresor
Ett tiotal ungdomar deltog i någon av NÄRKEKVARTETTENS majtävlingar.
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13 ungdomar var med på vårens soliga KLUBBRESA till Gdansk i Polen och tävlingarna i BALTIC CUP.
Efter tre dagars tävling i ny terräng kunde flera stiga på flyget hem till Skavsta med pokaler och andra
priser i bagaget.
Vid ett regnigt O-RINGEN i Örebro hade OK Kolmården med 14 ungdomar i klasser upp till HD16.
Emma Bränneby stod för årets största ungdomsframgång genom att vinna i D13. Andra framskjutna
placeringar var Lisa Berggren 4:a (D11), Ville Johansson 4:a (H13), Arvid Westerberg 6:a (H10),
Isabelle Aguirre 16:e (D11) och Julia Eriksson 18:e (D13). Oskar Leinonen var med i Östergötlands lag
vid ungdomsstafetten i centrala Örebro.
DALADUBBELN är årets givna höjdpunkt för många ungdomar. Än en gång rattade Jonny Wallinge
bussen. Denna gång bodde 27 OKK-ungdomar på en hästgård utanför Falun. De som placerade sig
bäst i den sammanlagda tävlingen var Moa Ljungemyr/Alva Selerud (6:a i D10), Ville Johansson/Oskar
Leinonen (13:e i H14), Leo Johansson/Arvid Westerberg (14:e i H10) och Emili a Östlund/Lisa Berggren
(18:e:i D12).
Ungdomar har ingått i klubbens lag vid NOVEMBERSPRINTEN och 25-MANNA.

Mästerskapstävlingar
Av ungdomarnas individuella resultat vid Östergötlands DISTRIKTSMÄSTERSKAP kan noteras att OK
Kolmården tog hem följande DM-GULD i ungdomsklasserna. Vid Sprint-DM i Söderköping segrade
Emma Bränneby (D14) och Tora Westerberg (D12). Klubbens vinnare i Långdistans-DM arrangerat av
OK Kolmården var Ville Johansson (H14), Maja Östlund (D10) och Arvid Westerberg (H10).
Östergötlands Medeldistans-DM gick i sörmländska Jönåker med Arvid Westerberg (H10) som
segrare. Natt-DM arrangerades vid Yxbacken av OK Kolmården utan OKK-deltagare.
SILVERMEDALJER fick vid Sprint-DM Ville Johansson, Emil Ljungemyr, Emma Eriksson och Arvid
Westerberg; Vid Lång-DM Lisa Berggren och Emil Ljungemyr samt vid Medel-DM Oskar Leinonen.
BRONSMEDALJÖRER blev vid Sprint-DM Oskar Leinonen, Moa Ljungemyr och Leo Johansson; Vid
Lång-DM Oskar Leinonen och Leo Johansson samt vid Medel-DM Ville Johansson och Emma Eriksson.
Jönåker var även tävlingsplats för STAFETT-DM där OK Kolmården ställde upp med 9 ungdomslag.
Segrade gjorde Kolmårdstjejerna i D12 och D14.
I Östergötlands ungdomstrupp vid GÖTALANDSMÄSTERSKAPEN vid Skövde i Västergötland ingick
Henrik Håkansson, Oskar Leinonen, Ville Johansson, Sofia Berggren, Linda Aguirre, Ebba Westerberg,
Märta Berggren och Julia Eriksson. De framgångsrikaste blev Henrik H som kom 5:a i H15 och Oskar L
som kom 6:a i H14. OK Kolmårdens ledare hade denna gång ansvaret för ÖOF-resan med Jonny
Wallinge som busschaufför.
I Ångermanland avgjordes i augusti UNGDOMS-SM. I USM-sprinten kom Linda Aguirre på 19:e plats.

Årets kanon
Utmärkelsen årets kanon tilldelades i år Emma Bränneby för sin seger vid årets O-ringenvecka i
Örebro

LÄGER
OK Kolmården har haft egna KLUBBLÄGER för ungdomar och har dessutom deltagit i distriktets och
förbundets läger.
I mars var det DAGLÄGER med 19 ungdomar som bowlade, orienterade m.m.
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29-30 maj var det SOMMARLÄGER som inleddes med deltagande i Måsens ungdomstävling i
Oxelösund. Sedan följde bussresa till Stora Skogsgården i Simonstorp där ca 30 OKK -ungdomar och
ett tiotal ledare förutom orienteringsträning fick vara med om en effektfull TV -inspirerad
kvällsaktivitet där Emma Eriksson korades till ”Mästarnas Mästare” vid ett stämningsfullt upplyst
gruvhål i skogens mörker.
Ungdomar från klubben har deltagit i ÖOF:s UNGDOMSLÄGER, Försäsongsläger i Linköping och
Eftersäsongsläger i Borensberg med 11 st Kolmårdare i ålder 11-16 år. Traditionsenligt var klubben
representerad på RIKSLÄGRET i IDRE. Denna gång blev det 7 ungdomar i åldern 13-16 år samt
Marcus Olofsson som ledare. Tre OKK-ungdomar var under våren med på ÖOF´s USM-LÄGER i
Ångermanland och fem ungdomar var uttagna till att representera Östergötland i årets
DISTRIKTSMATCH i Mjölby mot Värmland, Närke och Södermanland.

Checkpoint Kolmården - Sommaridrottsskola
16-20 augusti genomfördes sommaridrottsskolan CHECKPOINT KOLMÅRDEN. 20 av klubbens
orienteringsungdomar i åldern 9-12 år träffades vid Lillsjöstugan i Jursla klockan 10-14 för lekfulla
utomhusaktiviteter med karta och kompass. Under en av lägerdagarna var det heldagsprogram.
Ledare var Marcus Olofsson, Lukas Mattsson, Henrik Håkansson, Sofia Berggren, Linda Aguirre och
Dag Hultberg.

SKOLORNA
Klubben har under året haft kontakter med Råsslaskolan. Klubben anordnade en halvdag med
orientering för fjärdeklassarna.

Kolmårdsdubbeln arrangerades i år den 17-18 april vid Myckelmossa gård utanför Simonstorp. Bara
ett par veckor före tävlingen var det ett flera dm tjockt snötäcke ute i tävl ingsterrängen, men sen
kom våren med stormsteg och vi kunde bjuda stora delar av den svenska eliten på i stort sett snöfria
marker. Tävlingen samlade hela 1200 deltagare på Medeldistansen och 1800 på Kolmårdskaveln.
Tävlingsledare var EvaKarin Skullman och Maria Nordwall. Banläggare(och även kartritare) var Henrik
Vuorinen och Magnus Svensson.
Vi hade ytterligare ett stort arrangemang i år genom lång-DM den 12 september, som arrangerades
på delvis nyreviderad karta i Römossebergen och med TC i Marielund. Eftersom det var DM för både
Östergötland och Sörmland var det nästan 1000 deltagare. Tävlingsledare var Mats Röjgård och
banläggare Mikael Westerberg. Natt DM fredagen i samma helg med TC nedanför Yxbacken lockade
bara 185 deltagare som fick kämpa länge genom Kennet Lindqvists och Peter Berggrens tuffa nattbanor. Magnus Svensson var tävlingsledare.
Under året arrangerade vi även flera NOK-träningar, i Myckelmossa och Lilla Älgsjön i april och nattNOK i Lillsjön i oktober. Ungdomsserien med NOKbanor gick av stapeln på samma plats i augusti.
Höstmilen den 24 oktober firade 40 år och trots det regniga vädret med blöta, tungsprungna stigar
kom 700 löpare till start. Det är 100 löpare mer än året innan och förhoppningsvis ett
deltagarmässigt trendbrott. Jubileumsåret till ära har Höstmilen fått en ny logga och målbanderoll.
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10 Mila i Finspång.
Då årets tävlingar gick så nära våra hemtrakter, så satsade vi på att få med så många lag som möjligt.
Vi hade även ett stort marka tält där det serverades diverse förtäring hela dygnet och det blev väldigt
uppskattat.
Ungdomarna hade 3 lag med och placeringarna blev, 84:e, 210:e, 234:e placering
Tidigt på våren, inför damkaveln hade vi förhoppningar om en framskjuten placering men då några
löpare drogs med småskador fick vi sänka vår målsättning något. 1:a laget kom till slut i alla fall på en
fin 20:e placering,(Frida Aspnäs, Linn Bränneby, Veronica Lundh, Anna Forsberg, Linnea Lidström), lag
3 kom 198:a, lag 2 kom 243:a, lag 4 kom 296:a.
I herrkavlen hade vi 2 rena herrlag, men även ett rent damlag med flera löpare som tidigare sprungit i
damkavlen. Placeringarna blev, Herr 1 kom 114:e,(Magnus Svensson, Henrik Vuorinen, Peter Lundh,
Mats Röjgård, Patrik Bengtsson, Emil Blomqvist, Måns Bränneby, Ola Olsson, Mikael Westerberg,
Niklas Andersson) Herr 2 kom 254:a, och damlaget 278:e.

Kytäjä Jukola
Likt tidigare år så hade vi egen buss med Jonny Wallinge som utmärkt chaufför. Med på resan var
även några lag från Tjalve för att fylla ut bussen. Efter en lugn båtresa med Viking line och en dryg
timmes buss norr om Helsingfors, var det uppsättning av egna småtält för övernattning som gällde.
Först ut var damerna i Venlakavlen som fick ge sig i kast med den svårorienterade terrängen. Även nu
hade vi skador i 1:a laget, men vi kämpade oss i mål på god 50:e plats (Frida A, Agneta Eriksson, Anna
F, Linnea L) Lag 2 kom 292:a och lag 3 kom på 424:e plats av 997 fullföljande lag.
I herrkavlen var några av de bättre löparna kvar på hemmaplan, så vi kämpade oss i mål på en 207
plats (Magnus S, Mikael W, Peter Holgersson, Bengt Schwartz, Emil B, Fredrik Aldén, Peter L) Vårt
andra lag kom in runt 1200 plats, (det var nära 1300 lag) men diskades pga en överhoppad kontroll
precis innan mål på en tidigare sträcka. Det var den svåraste natt terräng på många år så det
bommades friskt även bland tätlagen.

SM
Årets enda seger tog till sist Anna Forsberg med ett GULD på D20 medeldistans. Övriga SM resultat:
11 april, ultralång distans: Ronneby OK, Blekinge
D21 Linnea Lidström 9:a.
D20 Anna Forsberg 14:e.
23 april, natt: Tjällmo-Godegårds OK, Östergötland
Ingen deltagare
13 maj, sprint, OK Tyr, Värmland
D21 kval 4:a Linnea L, 17:e Malin Leijon-Lind
D20 kval 4:a Anna F
D21 final 36:a Linnea L
D20 final 7:a Anna F
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28-29 aug, långdistans: OK Tyr, Värmland
D21 14:e Linnea L, 28:e Malin LL
D20 3:a Anna F
3-4 sept, medeldistans, Umeå OK, Västerbotten:
D21 kval 20:e Malin LL, D20 kval 1:a Anna F, H18 kval 26:a Filip Aguirre, 37:a Emil Blomqvist, D21 Cfinal 1:a Malin LL, D20 A-final 1:a Anna F, H18 D-final 13:e Emil B
5 sept, stafett: Umeå OK, Västerbotten:
H20, 57:a Anna F, Filip A, Emil B.
D21 (här fick vi bara en löpare till start) str 1, 15:e Malin LL

Årets orienterare
Anna Forsberg röstades fram för 4:e gången i rad, till årets orienterare i Östergötland av
Skogskarlarnas klubb.

Under året har vi haft tre arrangemang som det producerats kartor till.
I April hade vi en lyckad kolmårdsdubbel på nyreviderade Myckelmossakartan. Den nyreviderade
storleken var 8,9 km2. Vi är tacksamma för de goda markägarkontakter vi haft med Holmen Skog och
Familjen Andersson På Myckelmossa Gård. De goda samarbetet vi haft gör oss möjligt vi är varmt
välkomna till att arrangera tävling där igen om vi så önskar.
I Augusti arrangerades DM-lång vid Marielund på där vi reviderade kartan Slätmossen och 1 km2
nyritad del.
I September var vi ansvariga för Natt-DM där vi reviderade delar av Torsklint kartan för. TC var vid
foten av Yxbacken som är bra ställe arrangera på. Den Östra delen av Torsklint kvarstår för revidering
och kommer att ske under våren 2011.
I Framtiden har vi en hel del kartprojekt på gång förutom revidering av Tors klint så har vi ca 6 km
nyproduktion Väster om Stavsjö och Öster om Björndalen, i direkt ansluten till Betlehemskartan och
Örstakartan.
Örstakartan står också för en modernisering under detta och nästvarande år.
Peter Berggren & Henrik Vuorinen

Följande personer har ingått i Anläggningskommittén för 2010
Evert Elgefjord, sammankallande
Tore Bränneby
Hans Forsberg
Monica Lund
Bernt Svensson
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Allmänt
Det första verksamhetsåret i den nya föreningen OK Kolmården har till viss del präglats av att
konsolidera ställningen samt skapa en bra organisation för den nyinrättade Anläggningskommittén,
(AnlK). I och med namnbytet till OK Kolmården har såväl Strömsfors- som Lillsjöanläggningarna
försetts med ett antal nya skyltar av allehanda slag som nu pryder sina platser.
Nytt för året var även gemensamma arbetsdagar som ersatte de tidigare stugstädningarna. För
Lillsjön den 14 november och för Strömsfors den 27 samma månad. Utfallet med ca 10 – 12
klubbmedlemmar per dag var hyfsat men kan bli betydligt bättre kommande år. Möjligen ligger dessa
arbetsdagar något för sent på hösten. En väsentlig del av dessa arbetsdagar utgöres av städning och
underhåll av klubbstugorna samt röjning av spår mm inför skidsäsongen.
Ett ganska omfattande arbete har under året genomförts på OKK:s del av Östgötaleden.
Ett antal klubbmedlemmar har demonterat samtliga riktningsskyltar och orienteringstavlor av äldre
modell och monterat nya fräscha skyltar längs den ca 7 mil Östgötaled som OKK ansvarar för.
OKK har vidare träffat avtal med Kvillinge Vägförening som numera sköter snöröjningen vid
Lillsjöparkeringen genom entreprenören Agro Tec utan kostnad för OKK, Detta har fungerat bra
under den mycket snörika vintern i slutet av november och hela december 2010.
Många klubbmedlemmar har under året gjort mycket värdefulla insatser för våra anläggningar. Som
ett gott exempel kan nämnas Bernt Svensson och Roger Karlsson som jobbade en hel lördag på
elljusspåret vid Lillsjön med lampbyten, rep av kortslutningar mm. I arbetsinsatsen ingick traktor och
skylift. Samma arbete skulle även utföras på Strömsfors elljusspår men den tidiga vintern
omöjliggjorde tyvärr detta.
I övrigt har arbetet bedrivits enligt upprättad verksamhetsplan för AnlK för 2010. Arbeten som ej
hunnit utföras överföres till 2011.

Följande större arbetsuppgifter planeras för 2011
Projektering och uppförande av enklare förrådsbyggnad i anslutning till befintligt
garage vid Lillsjön
Omläggning av golv i befintligt skotergarage i Lillsjöstugan
Utbyte av totalt 15 st elstolpar med belysningsarmatur vid elljusspåren i Strömsfors och
Lillsjön. Norrköpings kommun svarar för finansieringen av detta projekt.
Ommålning av resterande del av Strömsforsstugan
Anskaffning av bättre begagnat möblemang till Strömforstugan Här behöver vi hjälp från alla
klubbmedlemmar med kontakter så vi kan genomföra ommöbleringen under 2011.
Ev spångning av 20 – 30 meter i kraftledningsgatan på Strömsfors milspår för skidor.

Ekonomi
Uthyrningsverksamheten av våra klubbstugor har gått tillbaka något av oliks anledningar. För 2010
har Lillsjöstugan en total hyresintäkt av 63 650:- och för Strömsforsstugan 8 600:-, totalt: 72 250:Fördelning enligt följande avseende Lillsjöstugan:
Privat uthyrning: 24 920:Till idrottföreningar: 38 730:För Strömsforsstugan bestod hyresintäkterna mestadels av privat uthyrning.
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Vi behöver marknadsföra vår uthyrningsverksamhet ytterligare då den utgör en mycket viktig intäkt
för föreningen.

Investeringar
Inga större investeringar har behövt göras inom verksamheten under året förutom mindre
kostnadskrävande anskaffningar.
Evert Elgefjord

Den årliga utflykten
Vi hade beställt biljetter för ett besök i Hällestad för teaterföreställningen "I väntan på Chris toffer
Polhem", vid Storgruvan. Bo Hansson hade ordnat med bokning och var vår reseledare. Vi litade på
att han hittar till Hällestad eftersom han är uppväxt där.
Det blev en naturupplevelse att minnas. Efter samlingen vid Hällestad kyrka åkte vi med bus s till
Storgruvan. Under bussfärden berättade arrangörerna intressanta historiska detaljer om hur det var
när Hällestad sjöd av liv i Östergötlands bergslag för 300 år sedan.
Det såg hotfullt ut med mörka moln som tornade upp sig. Då vi nästan var framme vid gruvan bröt
ovädret ut. Det blixtrade och åskknallarna kom tätt så det blev ett verkligt störtregn. Föreställningen
fick ställas in och vi fick biljetter för att få komma tillbaka senare i veckan.
Några gjorde detta och fick se en mycket intressant och välspelad teater av duktiga amatörer.
Det är verkligen värt ett besök när Hällestads bygdeteater ordnar föreställning vid Storgruvan.
De som hade tid för att återkomma var alla nöjda och beklagar de som inte kunde få tid att åk dit en
andra gång.

Rengöring av klubbens veteraner
Under våren och hösten har en liten grupp av veteranerna varje onsdag träffats för att bada bastu
och umgås över en fika efter badet. Fler är välkomna. Bad är hälsa och vi kan köra två eller treskift
om lavarna blir fyllda.
Flera pigga veteraner hjälpte till som funktionärer då Skidförbundet och NSK ordnade skidträning för
eleverna i fjärdeklass i kommunens skolor. Hela vecka 6 pågick detta nere vid Yxbacken. Våra
tonåriga flickor ordnade orientering för skolelever "Skogskampen" där daglediga veteraner hade
glädje att få hjälpa till.
Det är inte bara ungdomar på glid utan även Veteraner från Åby SOK. De deltog i några av alla loppen
i Vasaloppsveckan.. Populärt blev deltagandet i Stafett-Vasan. Där deltagarna fördelar avsnitt efter
varje tävlandes kapacitet. Det gäller bara att byta vid någon av de ordinarie mellanstationerna.
Några veteraner har även i år fortsatt tävla i orientering i länet.
Vid höstmilen ställde veteraner upp som funktionärer. Några av dem hade tunga poster både före,
under och efter tävlingen. Det fungerade bra även i år med de se niga "seniorerna" i Åby SOK som
numera är OK Kolmården.

Städad stuga
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För att inte gäster skall bli angripna av dammråttor företog veteranerna även i år en storstädning av
Lillsjöstugan. Några av seniorerna, som veteraner nu kallas i Östergötland har ägnat sig åt att med
trimmer röja våra spår på ljung, ormbunkar, starr, sly och gräs.
Veteranerna har även detta år haft trivsam samvaro både i bastu, på utflykter och i olika uppdrag
med skötsel av klubbens anläggningar. Det är viktigt för medlemmarna och de styrande att ta fasta
på eftersom det tillför klubben ett värdefullt socialt klimat, är inte en belastning för klubben och bör
inte omyndigförklaras, inför framtidens utmaningar. Vi hälsar gärna yngre veteraner än vi 60++++
välkomna i de mognas gäng.

Adventskaffe
Veteranerna samlades i Lillsjöstugan för "adventskaffe" på andra advent, den 5 december. Då
Kerstin, som alltid skött denna trivsamma adventskväll var förhindrad i år ställde Karin, Nanna och
Ann upp och ordnade detta och hade engagerat sina kompisar. De bjöd på glögg, kaffe med
lussekatter och pepparkakshjärtan. Nanna hade fixat en dukning med ljus och vackra julprydnader.
Bo Hägerstrand var inbjuden och underhöll med sång och musik till glädje för alla. Vi fick även delta i
allsång i de visor som vi kunde texten till.
Olika förslag till nästa års verksamhet diskuterades innan veteranerna tog farväl av varandra.

För Veteranerna enligt uppdrag
Arne Bengtsson
Rátio ómnia vincit.
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