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Inledning
Ännu ett år har gått sedan vår sammanslagning till OK Kolmården och jag tror att de flesta håller med
om att det blev en väldigt lyckad satsning!
2011 blev ett år präglat av febril aktivitet och vi lyckades genomföra tre större arrangemang:
Vintermilen i Strömsfors lockade många unga och gamla entusiastiska skidåkare och de flesta var
naturligtvis bra tränade tack vare den långa och snörika vintersäsongen. Barnens Vasalopp drog en
stor skara påhejande föräldrar.
I början av april blev det dags att arrangera Kolmårdsdubbeln i Arkösunds skärgårdsterräng med ett
stort antal löpare under två dagar.
Löpartrenden är på uppåtgående och när Höstmilen gick av stapeln kunde sekretariatet notera en
märkbar ökning, vilket gav ett riktigt bra netto i kassan.
Så till den övriga verksamheten:
Anläggningskommittén har haft god hjälp av våra veteraner och utfört stora förbättringar på både
spår och byggnader: Strömsforsstugan blev ommålad, elljusstolpar byttes ut, gol vet fixades i
Lillsjöstugans skoterförråd, lås och nycklar byttes ut och utanför stugan i Lillsjön har nu tillkommit ett
rejält containerförråd. Kontoret i Lillsjöstugan fick en ansiktslyftning och ny inredning.

Elit-, ungdoms- och breddkommitténs stora utbud av läger, tränings- och tävlingsresor har gjort
att klubben ofta deltagit i större sammanhang. OK Kolmården har mycket framgångsrika damer och
på ungdomssidan visar O-ligans resultat att vi är näst bästa klubb i Östergötland.
Sponsorkommittén har hittills lyckats bra med många företag på våra kläder men det går mycket
pengar till vårt tävlande. Vid ett antal medlemsarbeten har många medlemmar röjt spår och
vandringsleder, städat bad- och rastplatser, sålt adventskalendrar och sist men inte minst varit
funktionärer vid Yxbacken när skolornas friluftsdagar Alla På Snö genomfördes under 7 dagar i
februari. Allt detta gav ett mycket värdefullt tillskott i klubbkassan.
Det är vi alla, Du och jag, som tillsammans utgör de viktiga byggstenarna i OK Kolmården!
Eva-Karin Skullman, ordf.
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Organisation
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)
Eva-Karin 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 NOKträningar, Ungdomsserien, Naturpass och Tipspromenader. Ansvarar tillsammans med
Kartkommittén för långtidsplan vad gäller större tävlingar och kartframställning.




Maria Nordwall(sammankallande)
Mikael Westerberg
Kennet Lindqvist

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




Bengt Schwartz(sammankallande)
Ulrik Forslund
Tomas Karlsson
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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. Skid-orientering.
Skidtävlingar. Skotrar och skidspår.




Henrik Ljungemyr (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
Vuxna

150 kr

Ungdomar tom 20 år

100 kr

Aktivitets- och tävlingsavgift
Vuxna

300 kr

Ungdomar t o m 20 år

100 kronor

Medlemsarbeten








Vägstädning E4 20 km Åby-länsgränsen, kvällstid maj
Badplatsstädning Lilla Älgsjön och Böksjön, sommarveckor
Rastplatsstädning Svängbågen och Oskarshäll, sommarveckor
Skötsel av Östgötaleden och andra spår, hela året
Alla På Snö, 7 vardagar i februari
Tipspromenader i Strömsfors, sö förmiddagar
Sälja Bingolottos adventskalendrar, okt-nov

Totalt ca 112 000 kr
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Breddkommittén
D35+
”Veterandamerna” fortsätter att tävla flitigt och är dessutom aktiva ungdomsledare och funktionärer
på våra arrangemang. Vi deltog som vanligt i dom stora kavlarna såsom Måsen, Stigtomta,
Novembersprinten och 43-kaveln och även på 10MILA. Även internationellt syns OK Kolmården med
sina veterandamer. Britt-Marie Aldén, D60, vann en mycket meriterande totalseger på Fin5 och
Maria Nordwall, D60, blev 5:a på sprinten och 10:a på långdistansen på veteran-VM i Ungern.

Klubbresor
Blekinge
Orienteringssäsongen startade med en klubbresa till OK Orions tävlingar i Blekinge den 18-20 mars
och samlade deltagare i alla åldrar.

Polen
Det blev favorit i repris med ytterligare en klubbresa till Polen den 20-23 maj. Efter flyg till Gdansk
väntade egen buss, som transporterade runt oss till tävlingarna och till sightseeing i Sopat, den
fashionabla badorten, och shopping i Gdynia. I år var det både stads-sprint med ett oväntat antal
kluriga murar överallt och två långdistanstävlingar i kuperade bokskogar. Klubben fick även detta år
med sig ett stort antal medaljer och pokaler hem. Anna Forsberg vann D21E klassen och Anna
Segersson sprang till sig en plats i JVM-laget efter stabila lopp i JVM-uttagningarna. Ett 30-tal
kolmårdare deltog på resan, som hade familjen Westerberg som suveräna reseledare.

Jukola
Tyvärr lockade årets Jukolaresa inte så många deltagare från OK Kolmården. Men de kolmårdare,
som var där fick uppleva en imponerande insats av våra damelitlöpare, där båda våra damlag höll
spänning på topp genom att hänga med i den absoluta toppstriden över de första sträckorna. Det
syntes många Kolmårdare på storbildsskärmen! Förstalaget slutat på en fin 10:e plats och andralaget
blev 162:a (av 1100 damlag). Vårt tredje damlag och herrlaget tog sig också runt med hjälp av ett
antal invärvade löpare. Johnny Wallinge var som vanligt säker chaufför.

25-manna
I år ställde vi åter upp med två lag på årets stora bredd budkavle. Tävlingsplats var Almnäs utanför
Södertälje. Tyvärr stämplade båda lagen fel, men vi hade i alla fall en trevlig tävlingsdag i det fina
höstvädret. Johnny Wallinge körde bussen.

KM
I år korades ett antal klubbmästare i alla disciplinerna. Sprint-KM med labyrint-OL avgjordes vid
Utterbergsskolan i maj. Medel -KM gick av stapeln vid Petersburg i Söderköping en vardagkväll i
augusti, lång-KM med sedvanlig sopplunch arrangerades i Torstorp utanför Finspång i september och
natt-KM arrangerades vid Tjalvegården i Vrinneviskogen i oktober. Prisutdelning för alla KM
genomfördes i samband med ett välbesökt Skink-race och Luciafirande i december.

DM 2011
OK Kolmårdens distriktsmästare 2011 var:



H10 Arvid Westerberg (lång, medel)
H14 Ville Johansson (sprint, lång)
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H60 Runar Aldén (natt)
H75 Bernt Pettersson(medel)
D12 Lisa Berggren (lång)
D14 Julia Eriksson (medel)
D21 Malin Leijon-Lind(sprint)
D21 Kristin Löfgren(sprint)
D21 Anna Forsberg (natt, lång)
D21 Linnea Lidström(medel)
D40 Agneta Eriksson (natt)
D60 Maria Nordwall(sprint, medel)
D60 Britt-Marie Aldén (natt, lång)
D65 Margareta Tidman(lång)

Dessutom blev Kolmården stafettmästare i D21(Kristin Löfgren, Anna Forsberg, Linnea Lidström),
D12(Lisa Berggren, Alva Selerud, Maja Östlund, Maja Hultberg), D14( Emma Bränneby, Moa
Hedegård, Julia Eriksson), H14( Emil Ljungemyr, Albin Selerud, Ville Johansson) H16(Henrik
Håkansson, Dag Hultberg, David Karlsson, Oskar Leinonen) D150( Britt-Marie Aldén, Karin Rehnberg,
Maria Nordwall)
Totalt tog OK Kolmården hem 48 individuella medaljer av olika valörer (19 guld, 17 silver och 12
brons) i de olika klasserna, vilket visar att vi har en stark position inom Östgötsk orientering.

Årets Kanon
Årets kanon tilldelades Ville Johansson i H14, som haft en kanonsäsong med många framskjutna
placeringar både på hemmaplan och när han tävlat ute i landet. Han vann O-ligan i Östergötland och
blev 5:a på O-ringen i Hälsingland.

SommarMix Åby
I år fick OK Kolmården möjlighet att vara med som arrangör av SommarMix Åby. Det är ett
samarrangemang med Fritidsgården och flera olika idrottsklubbar i Åby(fotboll, te nnis, handboll,
innebandy, pingis, orientering och scouting). Det två veckor långa daglägret vänder sig till åk 1-6 i
Åbyskolorna och tanken är att barnen skall få prova på många olika idrotter. Lägret har varit mycket
populärt och samlade 120 barn. Vi erbjöd två orienteringspass uppe vid Lillsjöstugan. Fyra av våra
egna ungdomar arbetade som ledare. Tanken är förstås också att det skall vara ett tillfälle att
rekrytera nya orienterare till klubben. Tyvärr lyckades vi inte med det, men vi får se det som ett
långsiktigt arbete att göra vår verksamhet ännu mer synlig i Åby. Idrottslyftet stödde aktiviteten med
ett stort bidrag.

Idrottslyftet
Under året har vi fått sammanlagt 61 500 kr i bidrag via Idrottslyftet. Sara Forsberg deltog i SOFT:s
nordiska ungdomsledarläger vid VM i Trondheim och fick 2500 kronor i bidrag till deltagaravgiften.
För Sara Forsbergs och Marcus Olofssons deltagande i GTU utbildning(som del av Ung
ledarutbildning) fick vi 4000 kronor. SommarMix Åby fick 35 000 kr(12 000 via Östergötlands IF och
23 000 från SOFT). Projektet Checkpoint fick 10 000 kr i stöd.
Alla på Snö fick också 10 000 kronor via Skidförbundet.

Naturpasset
Årets Naturpass erbjöd både Cykelpass och traditionellt Naturpass i Krokek förutom årets nyhet
Fotopass i Krokeks samhälle. Dessutom hade vi liksom tidigare år Naturpass i Arkösund och Tors klint.
Totalt sålde vi 257 Naturpass, vilket är 44 stycken färre än föregående år. Men vi sålde ändå flest i
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Östergötland. Naturpasset ger god PR för vår verksamhet och inbringar också ett välkommet
ekonomiskt tillskott. Huvudansvarig för Naturpasset har varit Hans Englund.

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

Nybörjarverksamhet
Under våren genomfördes två ORIENTERINGSKURSER. I Strömsfors var Jenny Röjgård och Veronica
Lundh ledare för 20-30 nybörjare i åldern 7-11 år. Vid Lillsjöstugan tog Isabella Netz och Kenneth
Lindqvist hand om 5-10 ungdomar.

Ungdomsserien
OK Kolmården hade 33st ungdomar som under 2011 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 en
ungdomsserietävling vid Gamla Stockholmsvägen/Kolmårdens tak där Henrik Håkansson och David
Karlsson gjorde debut som banläggare.

O-ligan
OK Kolmårdens ungdomar presterade 142 starter i O-ligans 12 deltävlingar. OK Kolmården lyckades
inte försvara sin tätposition i Östergötland från förra året genom att vinna klubbtävlingen i O-LIGAN,
i år blev vi slagna av OK Roxen. De bästa individuella placeringarna i O-ligan var Lisa Berggrens seger i
D12 och i H14 där Ville Johansson också segrade och Emil Ljungemyr blev 3:a. I D14 blev Emma
Bränneby 3:a och Julia Eriksson 4:a.

Stafetter
I årets 10-MILA söder om Botkyrka deltog tre ungdomslag. Förstalaget med Oskar Leinonen, Märta
Berggren, Emma Bränneby, Henrik Håkansson slutade på 50:e plats, andra laget kom på 70:e plats
och tredje laget slutade på en 165:e plats av 280 startande lag.
Vid U-TIOMILA utanför Sätila hade OK Kolmården tre lag. I HD12-tävlingen kom laget på 14:e plats av
87 lag. I HD18 hade man kombinationslag med OK Hällen och placerade sig som 28:e lag av 50 lag.
D18-laget blev 37:a av 71 lag och bestod av endast OKK-tjejer.
OK Kolmården hade vid EKORREN CUP i Linköping med 22 ungdomar i fyra lag. Kolmården Sharks tog
en historisk seger genom att för första gången i tävlingens 19 åriga historia ta med sig vandringspriset
hem till Kolmården. I laget ingick Emil Ljungemyr, Arvid Westerberg, Lisa Berggren, Julia Eriksson och
Ville Johansson. Kolmården Tigers kom på placering 5, Kolmården Wolves kom på placering 6 och
Kolmårdens Dolphins kom på placering 11.
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SMÅLANDSKAVLEN i Vimmerby lockade 10 Kolmårdsungdomar. Både pojkarna och flickorna gjorde
jättebra resultat med en 14:e placering i H16 klassen och en 11:e placering i D16, endast 90 sek ifrån
en femte plats.

Tävlingsresor
16 ungdomar var i mars med på vårens tidiga KLUBBRESA till Blekinge. Efter en lång och snörik vinter
lyckades Arvid Westerberg och Lisa Berggren bli våra första ungdomsvinnare när vi för första gången
släpptes ut i barmarksterräng.
Precis som förra året var det KLUBBRESA till Polen och tävlingar där även Junior-VM genomfördes.
Denna gång var 12 deltagande Kolmårdsungdomar i HD10-16 med på planet mellan Skavsta och
Gdansk.
Vid O-RINGEN i Hälsingland hade Kolmården med 18 ungdomar i klasser upp till HD16. Som främsta
ungdomsinsats minns vi Ville Johansson i det segrande Östgötalaget i AXA-stafetten. Framhållas bör
även Arvid Westerbergs andraplats i H10 samt att vi hade sju ungdomar bland de 20 främsta.
Förutom Arvid W var det Ville J, Lisa B, Julia E, Emma E, Leo J och Emma B som lyckades komma på
20-bästa-listan.
DALADUBBELN är årets givna höjdpunkt för många ungdomar. Denna gång bodde 27 OKK-ungdomar
i en klubbstuga i Bjursås. De som placerade sig bäst i den sammanlagda tävlingen var Leo
Johansson/Arvid Westerberg som kom 3:a sammanlagt i H10 och vann lördagens stafettetapp. Trots
brist på övriga toppresultat, så kämpade hela gänget med traditionellt glatt Daladubbelhumör.
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 Motala segrade Ville
Johansson (H14). Klubbens vinnare i Långdistans-DM arrangerat av Tjällmo-Godegård var Ville
Johansson (H14), Lisa Berggren (D12) och Arvid Westerberg (H10). Östergötlands Medeldistans-DM
gick norr om Roxen med Julia Eriksson (D14) och Arvid Westerberg (H10) som segrare. Natt-DM
sprangs i Ljungsbroterräng utan att någon Kolmårdsungdom korades som segrare.
Lisa Berggren fick SILVERMEDALJ vid Sprint-DM. Vid Medel-DM fick Ville Johansson och Lisa Berggren
silvermedaljer och Natt-DM-silver bärgades av Ville Johansson.
BRONSMEDALJÖRER blev vid Sprint-DM Emma Bränneby och Isabelle Aguirre. Vid Lång-DM kom
Julia Eriksson och Leo Johansson trea och vid Medel-DM var det Leo Johansson och Emma Eriksson
tog hem bronspengen. Natt-DM-treor blev Julia Eriksson och Lisa Berggren.
På samma plats som medel-DM avgjordes årets STAFETT-DM där OK Kolmården ställde upp med 7
ungdomslag. Segrade gjorde D12-tjejerna (Lisa B, Alva S, Maja Ö och Maja H), D14-tjejerna (Emma B,
Moa H och Julia E), H14-grabbarna (Emil L, Albin S och Ville J) samt H16-grabbarna (Henrik H, Dag H,
David K och Oskar L).
I Östergötlands ungdomstrupp vid GÖTALANDSMÄSTERSKAPEN utanför Göteborg ingick 8 ungdomar
från OK Kolmården. Ville Johansson blev 3:a i H14, Julia Eriksson 6:a i D14 och Oskar Leinonen 7:a i
H15.
I Dalsland avgjordes i september UNGDOMS-SM med Henrik Håkansson, Oskar Leinonen och Julia
Eriksson (stafett) i startfältet. I resultatlistan för de individuella sprint- och långdistansloppen
återfanns grabbarna på platserna 20-30 av de cirka hundra startande.
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Årets kanon
Utmärkelsen årets kanon tilldelades i år Ville Johansson för sin O-ligeseger och ett även i övrigt
lyckosamt år.

Läger
OK Kolmården har haft egna KLUBBLÄGER för ungdomar och har dessutom deltagit i distriktets och
förbundets läger. 15 januari var det VINTERUTFLYKT med 31 Kolmårdsungdomar som besökte
aktivitetshuset Bodaborg i Nyköping. I februari var det VINTERLÄGER med 17 ungdomar som tränade
på gatorna i ett snöigt Åby samt myste och övernattade i Lillsjöstugan.
11-12 juni var det SOMMARLÄGER. Klubbens sällan utnyttjade Ågelsjöstuga fick besök av 24
tältboende ungdomar som hade en kul och händelserik helg. Efter lördagskvällens lägerbål vid
Ågelsjöns strand kom det kraftfulla åskvädret som för många förmodligen blev det starkaste
lägerminnet.
Ungdomar från klubben har deltagit i ÖOF:s UNGDOMSLÄGER, Försäsongsläger i Ljungsbro med 9
OKK-deltagare och Eftersäsongsläger i Mjölby med 13 Kolmårdare i ålder 11-16 år. 7 OKK-ungdomar
var uttagna till att representera Östergötland i årets DISTRIKTSMATCH i Karlstad mot Värmland,
Närke och Södermanland.
Traditionsenligt var klubben representerad på RIKSLÄGRET. Denna gång i Sälen och med 11 OKKungdomar i åldern 13-16 år samt Marcus Olofsson som ledare.

Checkpoint Kolmården - Sommaridrottsskola
15-19 augusti genomfördes sommaridrottsskolan CHECKPOINT KOLMÅRDEN. 17 av klubbens
orienteringsungdomar i åldern 9-12 år träffades vid Strömsforsstugan klockan 10-14 för lekfulla
utomhusaktiviteter med karta och kompass. Under en av lägerdagarna var det heldagsprogram.
Ledare var Marcus Olofsson, Anna Håkansson, Henrik Håkansson, Ebba Westerberg, David Karlsson
och Dag Hultberg.

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

Arrangemangskommittén
Vintermilen kunde tack vare en snörik vinter åter genomföras den 30 januari för första gången på 15
år. Det blev den klassiska sträckningen med start på ängarna vid Strömsfors, vätskekontroll vid
Krokeks gård och mål vid klubbstugan.157 deltagare njöt av perfekta skidspår och ett f antastiskt
vinterväder. NT stöttade oss genom både annonser och flera artiklar om skidloppet, så det blev
mycket PR för klubben. Mycket tack vare Evert Elgefjord, som var PR ansvarig för skidloppet.
Tävlingsledare var Sofia Westerberg och Maria Nordwall.
Barnens Vasalopp arrangerades i Strömsfors den 30 januari före starten av Vintermilen. 40 mer eller
mindre skidvana barn tog sig runt i spåret och belönades med blåbärssoppa, diplom och medalj. Den
5 mars var det dags för Barnens Vasalopp även i Lillsjön i lika strålande vinterväder. 26 barn deltog.
Huvudansvarig för loppen var Sofia Westerberg.
Kolmårdsdubbeln var i år tillbaka i Arkösund helgen den 9-10 april. Trots den sena våren kunde vi
bjuda på snöfria marker. De 780 deltagarna på Medeldistansen och drygt 1100 tävlande på
Kolmårdskavlen verkade trivas med den lite annorlunda skärgårdsterrängen, de OL-tekniskt

E-post
info@okkolmarden.com

Bankgiro
293-6862

Hemsida
www.okkolmarden.com

Sida 13 av 17
utmanade banorna och en värmande vårsol. Tävlingsledare var Gösta Brunell och Britt-Marie Aldén
och banläggare var Bengt Schwartz och Maria Nordwall.
Höstmilen den 23 oktober genomfördes för 41:a gången. Fjolårets uppåtgående deltagarantal
fortsatte att stiga och i år var det drygt 1 100 löpare i de olika klasserna. Samarbete med Salomon
Trail Tour kanske lockade lite extra. I år var det dessutom ett strålande höstväder, som gjorde det
hela till en fantastisk löparfest. Tävlingsledare var Eva-Karin Skullman och Henrik Vuorinen.
Under året arrangerade vi även NOK-träning vid Gransjönäs i april och Night Extreme vid Lillsjön i
februari respektive Strömsfors i december. Ungdomsserien med NOK-banor hade skogs-TC uppe på
höjderna vid G:a Stockholmsvägen. Dag-NM arrangerades vid Lillsjöstugan med drygt 100 deltagare.

Senior- och juniorkommittén
Vi har deltagit på Elitserien & Silva J-cupens deltävlingar under året i Husqvarna, Haninge, Mora,
Falun, 5 dagars, Gnesta. J-Cup totalt: I D20 slutade Anna Segersson på en totalt 7:e plats, Elitserien
Totalt: Anna Forsberg 18:e, Malin Leijon-Lind 21:a, Linnea Lidström 25:a, Kristin Löfgren 28:a, vilket
visar hur jämna våra D21E damer är.

Läger
Vi har haft deltagare på landslags läger i Frankrike och Schweiz. Anna S och Linn Bränneby var i Polen
inför JVM uttagningarna i samband med Baltic cup.

Junior VM Polen
Anna Segersson blev uttagen till JVM, hennes resultat, Sprint 15:e, Lång 8:e, Medel 21:a, Stafett 5:a i
lag 2 (inofficiellt, 1 laget kom 1:a)

DM
I D21 delade våra damer på DM gulden, Sprint=Kristin L & Malin LL, Natt=Anna F, Medel=Linnea L. På
lång-DM visade vi vår bredd med Anna F 1:a, Malin LL 2:a, Kristin L 3:a, Linnea L 4:a, Anna S 6:a, DM
stafett, I D21 kom Kristin L- Anna F- Linnea L 1:a & Malin LL- Jenny R- Sara F kom 3:a. I D20 kom Anna
- Märta B- Anna S 3:a.

Stafetter
Vi startade stafett året med Måsenstafetten, H21 laget kom 26:a, D21 6:a, 29:a, 35:a.
Stigtomtakavlen hade riktigt bra startfält och här kom, H21 53:a, D21 5:a, 14:e, 64:a.

10 Mila, Riksten, Botkyrka
Vi hade stora förhoppningar om en fin placering för vårt bästa damlag och de infriade verkligen våra
förväntningar. Vi blev riktigt oroliga i början när 1:a sträckans Anna S föll i starten och var långt ner i
fältet till startpunkten, men hon plockade placeringar och kom in som 14:e, 1:18 efter täten. På str. 2
plockade Malin LL 8 placeringar och nu var vi på 6:e plats. Kristin L visade att hon behärskade
”hemma” terrängen och växlade som 3:a. Anna F gjorde ett stabilt lopp och plockade in tid på täten,
nu var vi 5:a. Linnea L hade sen en tuff uppgift mot alla landslagslöpare, men höll undan för Hällens
Linnea Gustavsson och vi blev till slut 6:a. Lag 2 med Linn Bränneby-Veronica Lund- Lina PerssonSara Forsberg- Anna Håkansson belade en fin 153-plats, 15 min före Lag 3 på placering 194 med
Agneta Eriksson- Maria Nordwall-Sofie Schwartz- Sofia Westerberg- Jenny Röjgård.
Herrlaget missade precis att klara omstarten, men kom ändå in på 118 plats. Här sprang, Henrik
V(170)-Patrik B(128)-Mats R(105)-Magnus S(115)-Nicklas L(116)-Bengt S(123)-Måns B(124)-Mikael
W(121)-Jimmy D(120)-Nicklas A.
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Lag 2, där vi fick ta in några externa löpare och egna damer, stämplade fel under natten, i det laget
sprang Str1. Hans P- 3. Tomas K- 4. Joel B- 6. Sara F- 7. Lina P- 9. Anna H.

Jukola/Venla
Dam UK hade ingen lätt uppgift att plocka ut de 4 löpare som skulle springa i 1:a laget då vi hade 6
jämngoda löpare, vilket vi visade hela Jukola publiken när vi efter 4,4km på str2. låg 2:a och 4:a
Verkligen en upplevelse att se våra löpare i täten på storbildsskärmen. Lag 1 med Malin LL- Kristin LAnna F- Anna S kom till slut in som 10:a, Lag 2 med Linnea L- Linn B- Lina P- Sara F slutade 162:a, Lag
3 kom 461:a Se även breddkommittén.

SM
Natt Gotland
Final direkt och så här blev placeringarna för våra löpare
D21, Anna Forsberg 11:a, Malin Leijon-Lind 30:e
D20, Anna Håkansson 63:a, Anna Segersson utgått.

Sprint Visby
På sprinten var det kval på lördag, och här startade
Kval D21, Anna F 2:a, Linnea Lidström 12:a, Sara Forsberg utgått
Kval D20, Anna S 1:a, Anna Håkansson 20:e, Lina Persson 27:e
A Final resultat, Silver i D20 till Anna S, (slagen med 2 sek)
D21, Linnea L 10:a, Anna F 17:e

SM Lång Alingsås
På kvalet kom i D21 Linnea L 7:a, Kristin Löfgren 8:a, Malin LL 18:e, D20 Anna S 5:a
Finalens resultat, D21 Kristin L 17:e, Linnea L 23:e, D20 Anna S 3:a och Brons.

SM Medel Trollhättan
Kval, D20 Anna S 2:a, D21 Malin LL 4:a, Kristin L 6:a, Linnea L 8:a, Anna F 10:a, Sara F 26:a, H21 Mats
Röjgård 11:a, Patrik Bengtsson 21:a.
Final: D21 Malin LL 8:a, Kristin L 11:a, Linnea L 22:a, D20 Anna S 11:a.

SM Stafett Trollhättan
H21 Patrik B (vxl84) – Jimmy Dahl (vxl95) – Mats R 80:e plats av 114
D21 Här var OKK Lag 1 med i täten och kom in på en fin 4:e plats,
Linnea L (vxl2) – Malin LL (vxl3) – Kristin L
Lag 2 med Anna S (vxl12) – Sara F (vxl41) – Anna S slutade som 29:a

SM Ultra Lång Vansbro
Här var Malin L & Anna F med i täten länge men tappade striden om medaljerna sista kilometern. I
mål var Malin 4:a, Anna 6:a, Kristin L 25:a, Linnea L 30:e.
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Kartkommittén
OK Kolmårdens kartframställning har år 2011 mest bestått av revideringar. Torsklintkartan har
reviderats av Henrik Vuorinen och kommer att tryckas under våren 2012. Arkösundskartan
reviderades av Andreas Franzon till Kolmårdsdubbeln 2011. Andreas Franzon har även börjat rita på
den s.k. Halsbråtenkartan NV om Stavsjö.

Anläggningskommittén
Allmänt
Arbetet inom AnlK under 2011 har i stort sett följt upprättad VP.

Genomförda arbeten
Följande mera omfattande arbetsuppgifter har utförts under året







Projektering och uppförande av container i anslutning till befintligt garage vid Lillsjön. Detta
projekt visade sig mer omfattande än beräknat och containern invigdes först den 28
november genom att ordf. Eva-Karin klippte det blågula bandet och bjöd arbetsgruppen på
förtäring. Genom starkt stöd från olika sponsorer och ett gediget arbete från klubbens
medlemmar kunde vi hålla oss inom budgeterade medel.
Ommålning av fasad, fönster och dörrar på Strömsforsstugan. Agneta Eriksson svarade för
den nya färgsättningen som fått ett positivt gensvar både bland klubbmedlemmar och
allmänhet.
Ommålning, allmän uppfräschning, nya gardiner och persienner till kanslirum Lillsjöstugan
Omläggning och förenkling av nyckelsystem i Lillsjöstugan inkl. integrering av Containerlås
Röjning, markarbeten och andra förbättringsarbeten har utförts på båda elljusspåren.
Ny ljusknapp monterad på Strömsforsspåret



Iordningställande av Strömsforsspåret med traktorgrävare efter skogsavverkning.













Transport av ca 30 ton sponsrat grus med traktorkärra till elljusspår vid Lillsjön och
utkrattning och preparering.

Utbyte av ett antal lampor med ”skyliftar” på båda spåren samt andra erforderliga
dyrbara elreparationer främst på Strömsforsspåret. Kommunen tar delvis kostnaden
för detta.
Flyttning av infotavla Strömsfors
Renovering och ombyggnad av infotavla Lillsjön
Reparation av garageport Lillsjöstugan efter inbrottsförsök
Förbättringsarbeten har utförts på Ågelsjöstugan.
Tyvärr har vi misslyckats med att anskaffa ett bättre beg. möblemang till
Strömsforsstugan.

Utmärkta spår, Östgötaleden och skidspår
Samtliga leder har inspekterats och åtgärdats under året. Flera olika arbetsgrupper har varit i flitig
aktion med detta omfattande arbete. Stormvindar under hösten har ytterligare ökat på behovet av
insatser längs våra spår kommande år.
Röjning för skidspår mellan Övre Glottern och Haggölen, ca 2,5 km har utförts med tillstånd av
Holmen Skog.
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Om- och tillbyggnad av damernas omklädningsrum i Strömsfors.
Detta omfattande projekt har startats upp under 2011 och beräknas genomföras under 2012.
Finansiering beräkna ske genom bidrag från olika institutioner. En stor arbetsinsats kommer att
krävas för detta projekt från föreningens medlemmar under 2012. Inget arbete på detta projekt får
utföras förrän finansieringen är säkerställd till 100 %.

Ekonomi
Våra stugvärdar Tore Bränneby och Monica Lundh har jobbat på bra under året och uthyrningsverksamheten av våra klubbstugor har glädjande nog ökat något under 2011.
Lillsjöstugan redovisar en total hyresintäkt av 71 300 SEK och Strömsforsstugan 8 500 SEK, totalt
79 800 SEK.
En ny organisation för tillsyn av Lillsjöstugan infördes from 2012-01-01 då Tore lämnar detta uppdrag
men fortsätter som uthyrningsansvarig.

Investeringar
En större investering har genomförts under året genom inköp av en begagnad container från
Hyrdepån AB i Norrköping. Investeringskostnaden blev efter förhandling 10 000 SEK exkl. moms
vilket får anses mycket förmånligt då containern är välisolerad och försedd med rostfri inredning.

Veteraner
Svenska Skidförbundets projekt "Alla på snö" vid Yxbacken blev ett engagemang i vilket veteranerna
även detta år deltog med glädje. Det är upplivande för oss äldre att få vara tillsammans med
ungdomar i det som vi sett som det bästa i tillvaron - skidåkning - såväl horisontalt som vertikalt.
Även i år liksom förra året fick vi uppleva en rejäl snövinter och det underlättar spårläggningen när
det är drygt halvmeter djup snö.
Veteranerna gjorde en uppskattad insats vid Hultdalsskolans skolorientering vid Lillsjön Cirka
dussintalet veteraner hjälpte till som funktionärer och levande avspärrningar i skogen för att undvika
skallgång efter bortsprungna elever. Linn Bränneby och Tomas Karlsson tillsammans med
gymnastikläraren på Hultdalsskolan stod som arrangörer även detta år.
Under våren blev det inga utflykter.
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.
Till sist samlades veteranerna i Lillsjöstugan för "adventskaffe", den 4 december. Då kunde man
konstatera att verksamheten för Veteranerna under år 2011 hade varit mycket intressant och
kulturellt givande.
Olika förslag till nästa års verksamhet diskuterades innan veteranerna tog farväl och önskade
varandra
God jul och Gott Nytt År!
Arne Bengtsson
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Underskrifter

Ordförande Eva-Karin Skullman
Kassör Åsa Lindström
Sekreterare Erik Engvall
Jimmy Dahl
Ulrik Forslund
Bengt Schwartz
Evert Elgefjord
Peter Berggren
Maria Nordwall
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