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Inledning
Dags för ännu ett ”bokslut” och mycket roligt har hänt.
Vilken härlig ungdomsverksamhet vi har i OK Kolmården! Här finns stor bredd och inom den kliver
vissa fram lite extra. Vi blev totaltvåa i årets O-liga med tiotalet ensiffriga slutplaceringar. På O-ringen
i Halmstad fick fyra av våra ungdomar gå upp på prispallen efter att ha avverkat fem lopp i stenhård
konkurrens. Innan dess hade vi på 10-MILA i Tjällmo blivit 3:a och bästa svenska klubb i
ungdomstävlingen! Ungdomsledarna har också lyckats!
Vi har topplaceringar även bland de något äldre löparna. Vid WMOC, Veteran-VM, i Tyskland blev
Maria 2:a på sprintdistansen.
En nyhet för vår klubbstuga vid Lillsjön är att vi numera har ett stugvärdssystem, där vi veckovis turas
om att ansvara för viss skötsel och tillsyn.
Vid klubbstugan i Strömsfors har årets stora ansiktslyftning gjorts. Med hjälp av värdefulla
arbetsinsatser från medlemmar i klubben, kommunala bidrag och bidrag från RF har damerna fått ett
helt nytt, större och mycket fräscht omklädningsrum. Efterlängtat!
Kolmårdsdubbeln arrangerades vid Skyttholmen, med ett mycket gott resultat. Tävlingen har blivit en
tradition för många syd- och mellansvenska klubbar, vilket vi med stolthet konstaterar.
Trenden att springa terränglopp har vänt. Nu pekar anmälningssiffrorna på en ökning igen och när
årets upplaga av Höstmilen gick av stapeln 21 oktober hade över 900 löpare anmält sig och 809 av
dem sprang i mål. Det blev ett höstlikt lopp i duggregn och på lerigt underlag men det tyckte många
löpare var helt okej.
Eva-Karin Skullman, ordf.
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Organisation
Styrelse
Eva Karin Skullman, ordförande
Peter Berggren, vice ordförande
Erik Engvall, sekreterare
Ebba Hedegård, kassör
Ledamöter:
Bengt Schwartz
Evert Elgefjord
Jimmy Dahl
Maria Nordwall
Christer Eriksson

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

Maria Nordwall(sammankallande)
Magnus Hedegård
Johnny Wallinge

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

Peter Berggren
Sofia Westerberg
Jenny Östlund
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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•
•

Peter Berggren
Robert Håkansson

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

Peter Berggren(sammankallande)
Mats Röjgård

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

Henrik Ljungemyr (sammankallande)
Johnny Lundberg
Sofia Westerberg

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

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

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
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Medlemsansvarig
Ansvarar för medlemsregistret och debitering av medlemsavgifter
•

Christina Leinonen

Medlemsavgifter
Vuxna

150 kr

Ungdomar tom 20 år

100 kr

Aktivitets- och tävlingsavgift
Vuxna

300 kr

Ungdomar t o m 20 år

100 kronor

Antal medlemmar 573.

Medlemsarbeten
Liksom tidigare år har många medlemmar gjort stora insatser i olika medlemsarbeten för att tjäna
pengar till klubben. I maj städade vi under 3 dagar motorvägen mellan Klinga och Åby under ledning
av Kjell Josefsson. Han vann också klubbens officiella klubbmästerskap i ”Sakletning” med sitt fynd av
en alldeles äkta polismössa. Badplatserna vid Lilla Älgsjön, Böksjön och Lillsjön har hållits städade och
fina under hela sommarsäsongen. Vid Skönerodagarna i september hjälpte vi till med grillning och
försäljningen i serveringen.

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

Ekonomi
Årets resultat blev positivt. Kostnader för ombyggnation av omklädningsrum i Strömsfors täcktes av
erhållna bidrag.
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Breddkommittén
Klubbresor
Hallandspremiären
Ett drygt 30-tal medlemmar startade orienteringssäsong med Hallandspremiären i Halmstad. Det var
resa med mini-bussar och övernattning på vandrarhem i Laholm

EM i Dalarna
EM gick i år på hemmaplan i Skattungsbyn och Falun i Dalarna. Nästan 50 Kolmårdare passade på att
heja på våra svenska löpare, bl.a. vår tidigare klubbmedlem Anna Forsberg, som gjorde debut i
landslaget. Stämningen var hög inne på tävlingsarenan vid foten av hoppbacken i skidstadion Lugnet i
Falun. Med hjälp av modern teknik med GPS, TV-sändningar från skogen och storbildsskärm gick det
bra att följa löparnas framfart i skogen. Samtidigt fick vi testa tävlingsterrängen i publiktävlingarna. Vi
bodde bra i stugbyn Siljansborg, där det blev långbord och grillning på kvällen.

Jukola
Tyvärr var intresset från Jukola svalt i år. Vi fick i alla fall ihop ett damlag med våra elittjejer, som
slutade på en 24:e plats i den tuffa konkurrensen. Herrlaget stämplade tyvärr fel, men de deltagande
löparna fick i alla fall vara med och kämpa liksom det andra damlaget, som tog sig runt och slutade
på plats 625 med hjälp av förstärkning från kavlebanken med två Östgötadamer. Johnny Wallinge
körde bussen, som vi fyllde med hjälp av orienterare från Nyköpings OK.

25-manna
Årets 25-manna gick av stapeln i Botkyrka. Även i år hade vi två lag på startlinjen och lyckades med
konst-stycket att få båda lagen i mål utan felstämplingar eller andra fadäser, vilket bara det är en
prestation. Lag 1 slutade på en fin 63:e plats och Lag 2 på 278:e plats av 367 startande lag. Både unga
och gamla, motionärer och elit kämpade i lagen, precis som det skall vara på en breddtävling.

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

D35+
Även våra ”veterandamer” fortsätter att tävla flitigt och är dessutom aktiva ungdomsledare och
funktionärer på våra arrangemang. Ett ”veteran”-lag tog sig runt på 10Mila utan omstart och
självklart var vi representerade även på de andra stora kavlarna Måsen, Stigtomta och
Novembersprinten. Många av damerna är i topp i sina klasser, bla tog Veronica Lund en etappseger
på O-ringen i D35 och våra duktiga damer i D40 brukar ligga i toppen av resultatlistorna. Maria
Nordwall blev klubbens andra VM-medaljör genom tiderna med en silvermedalj i D60 på
sprintdistansen vid veteran-VM i Goslar, Tyskland.(Johan Näsman var den förste och vann guld i
junior-VM i Finland 1992).

KM
Under året har det utsetts klubbmästare i alla orienteringsdisciplinerna. Medel-KM arrangerades en
augustikväll vid Rödberget med NAIS, som banläggare. Sprint-KM ordnade Erik Engvall med vid vår
egen klubbstuga i Lillsjön. Natt- KM hade OK Denseln fixat vid Mårängen i oktober precis samma
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kväll, som säsongens första snö föll. Och i november tävlade vi om lång-KM vid NAIS klubbstuga
Bergkulla med traditionsenlig säsongsavlutning med soppa och prisutdelning av årets KM-plaketter.

DM 2012
OK Kolmårdens distriktsmästare 2012 var:
D14 Lisa Berggren (natt)
D21 Lisa Pettersson(sprint)
D21 Malin Leijon-Lind (lång, medel)
D40 Agneta Eriksson (natt)
D60 Maria Nordwall (medel)
D60 Kerstin Blom (sprint)
D60 BrittMarie Aldén (lång,natt(D55))

H10 Simon Johansson (lång)
H12 Arvid Westerberg (lång)
H14 Emil Ljungemyr (natt)
H16 Ville Johansson (sprint, lång, natt)
H18 Henrik Håkansson (lång)
H21 Mats Röjgård (natt)
H45 Mikael Westerberg (sprint)
H60 Ove Johansson (natt)
H70 Lars Hammarstöm (natt)
H75 Bernt Pettersson (medel)
Dessutom blev Kolmården stafettmästare i H12(Leo Johansson, Simon Johansson, Carl Hedegård,
Arvid Westerberg),H14(Joel Sjödin, Gustaf Hedegård, Josef Johansson, Emil Ljungemyr), D12(Emma
Eriksson, Alva Selerud, Fanny Östlund, Kerstin Ljungemyr), D14( Lisa Berggren, Emilia Östlund, Maja
Hultberg, Alexandra Goltsis, Tora Westerberg), D16 (Julia Eriksson, Moa Hedegård, Märta Berggren,
Emma Bränneby), D21(Lisa Pettersson, Linn Bränneby, Malin Leijon-Lind), H210(Hans Englund,
Berndt Pettersson, Runar Aldén)
Totalt tog OK Kolmården hem hela 61 individuella DM medaljer i olika valörer(25 guld, 23 silver och
13 brons). Ett imponerande antal och 13 fler än i fjol.

Träningsverksamhet
Under sommarhalvåret har det funnits möjlighet till OL-teknikträning på torsdagar med varierande
antal deltagare. Desto populärare har Vinterträningarna på söndagarna under vinterhalvåret varit.
Både ung och gammal har kämpat för att få ihop tillräckligt antal brickor för den åtråvärda
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handduken, som var årets uppmuntringspris. Hela 33 stycken flitiga kunde ta emot sitt pris under
festliga former en kväll i mitten av mars. Ansvariga för Vinterträningarna har Peter Berggren och
Mikael Westerberg varit. Under vinterhalvåret har vi också haft Gympa i Jurslaskolan på torsdagar
och innebandy i Råsslaskolan på fredagskvällar med deltagare framför allt av ungdomarna.

O-ringen 2012
Hela 89 Kolmårdare var med och tävlade på årets O-ringen i Halmstad. Det bjöds på varierande
terräng alltifrån kuperad bokskog till sanddyner precis bredvid havet. Det var stor gemenskap på
kvällarna på Centralorten och det blev många tårtkalas för alla framgångsrika Kolmårdare med
etappsegrar och totalsegrar. Simon Johansson H10 vann redan första etappen och ledde sen totalt
ända fram till slutsegern(ytterligare en etappseger). Även Lisa Pettersson D21K (3 etappsegrar) och
Mats Röjgård H40K-1(4 etappsegrar) vann sina klasser. Fler etappsegrare fick vi med Emma Bränneby
D15(5:a totalt), Ville Johansson(2:a totalt) samt Veronica Lundh D35(20:e totalt). Arvid Westerberg
slutade på en finfin 3:e plats.

Årets Kanon
Årets kanon tilldelades Simon Johansson i H10 för sin suveräna seger i O-ringen.

Idrottslyftet
Under året har vi fått sammanlagt 23 000 kr i bidrag via Idrottslyftet. för genomförande av Sommar
Mix Åby (12 000 via Östergötlands IF och 11 000 via SOFT).

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

Nybörjarverksamhet
I år hade vi ingen nybörjarkurs. Nya ungdomar som tillkommit i verksamheten har Jenny Röjgård och
Veronica Lundh tagit hand om i ordinarie grupper.

Ungdomsserien
OK Kolmården hade 54 ungdomar som startade i ungdomsserien 2012 varav 42st 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 Lillsjön i Jursla där Oskar Leinonen gjorde debut som
banläggare.
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O-ligan
OK Kolmårdens ungdomar presterade 137 starter i O-ligan 2012, som bestod av 11 st. deltävlingar,
en minskning från 2011 med 5 starter. OK Kolmården fick placering 2 i klubbtävlingen i O-ligan. Vi
blev slagna av OK Roxen med 260 poäng. De bästa individuella placeringarna i O-ligan var Emma
Eriksson trea i D 12, Lisa Berggren trea i D14 och i D16 blev även Emma Bränneby trea. På herrsidan
hade vi två segrare då både Arvid Westerberg i H12 och Ville Johansson i H16 vann. Leo Johansson
och Oskar Leinonen blev båda tvåor i H12 respektive H16. I H14 tog Emil Ljungemyr en andra
placering.

Stafetter
I årets 10-MILA vid Kvarn på Prästomta skjutfält deltog tre ungdomslag. Förstalaget med Emma
Bränneby, Märta Berggren, Ville Johansson och Oskar Leinonen krossade övrig svensk konkurrens
och slutade på en smått otrolig 3:e plats, vilket samtidigt var bästa svenska lag. Andra laget kom på
42:e plats och tredje laget slutade på en 186:e plats av 285 startande lag.
Vid U-TIOMILA i år arrangerades U10-mila i härlig Hökensåsterräng vid Klevens motorbana i södra
Tidaholm och OK Kolmården hade fyra lag med. I HD12-tävlingen kom laget på 10:e plats av 97 lag. I
HD18 hade man en bra placering på gång och ledde efter sträcka två. Tappade sedan till plac. 21
efter sträcka 8 men stämplade tyvärr fel på sträcka 9. D18-laget gjorde en toppeninsats och blev 7:a
av 78 lag 11.04 efter segrande Eksjö SOK
OK Kolmården hade vid EKORREN CUP i Linköping med 18 ungdomar i tre lag. Kolmården lag 1 kom
på en hedrande andra plast fyra minuter efter OK Roxen. I laget ingick Tora Westerberg, Carl
Hedegård, Arvid Westerberg, Lisa Berggren och Emil Ljungemyr. Lag 3 kom på plac. 12 och lag 2 kom
på plac. 14.
SMÅLANDSKAVLEN i Klavreström NO om Växjö lockade 15 Kolmårdsungdomar. Både pojkarna och
flickorna gjorde jättebra resultat med en 12:e plac. i H16 klasssen och en 8:e plac. i D16. Nytt för i år
var HD12 klassen där vi hade ett lag som slutade på plac. 7.

Tävlingsresor
Vid O-RINGEN i Halland hade Kolmården med 35 ungdomar i klasser upp till HD16. Som de främsta
ungdomsinsatserna minns vi Simon Johanssons seger i H10, Ville Johanssons andra plats i H15, Lisa
Berggrens 3 plats i D13, Arvid Westerbergs 3 plats i H11, Emma Brännebys 5 plats i D15 och slutligen
Emil Ljungemyrs 7 plats i H 14.
DALADUBBELN är årets givna höjdpunkt för många ungdomar. Denna gång bodde 28 OKK-ungdomar
i Bjursås IKs klubbstuga. De som placerade sig bäst i den sammanlagda tävlingen var Leo
Johansson/Arvid Westerberg som kom 4:a sammanlagt i H10, Oskar Leinonen/Ville Johansson som
kom 2:a sammanlagt i H16 samt Emil Ljungemyr på plac. 4 i kombinationslag med Johan Wehlin i
Skogspojkarna i klassen H14. OKK.s interna utklädningstävling vanns i år av Tekla From och Tora
Westerberg utklädda till zoombies.
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 pallplatser i ungdomsklasserna. Vid Sprint-DM i Rimforsa segrade Ville
Johansson i H16, Emma Bränneby och Arvid Westerberg tvåa i D16 resp. H12. Pallplatser i
ungdomsklasserna vid Långdistans-DM arrangerat av OK 64 i sydligaste Östergötland var Ville
Johansson i H16, Arvid Westerberg H12 och Simon Johansson i H10 samtliga första pristagare. Silver
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platsen tog Emil Ljungemyr i H14, Oskar Leinonen i H16 och Emma Bränneby i D16. Även två tredje
platser knep klubben genom Emma Eriksson i D12 och Carl Hedegård i H10. Östergötlands
Medeldistans-DM gick i närheten av Ödeshögs samhälle och OK Kolmården hade fyra andra platser
genom Simon Johansson H10, Leo Johansson H12, Oskar Leinonen H16 och Kerstin Ljungemyr i D10
och två tredje platser genom Ville Johansson H16 och Emil Ljungemyr H14. Natt-DM sprangs vid
Duvhult och Nais var arrangör. Tre DM-mästare fick vi denna natt genom Lisa Berggren i D14, Ville
Johansson i H16 och Emil Ljungemyr i H14. Tora Westerberg i D14 och Arvid Westerberg i H12 tog
varsin silverplakett.
På samma plats som medel-DM avgjordes årets STAFETT-DM där OK Kolmården ställde upp med
ungdomslag i samtliga klasser. Vi segrade i alla klasser utom i H16 klassen och det måste ses som en
ganska imponerande insats av våra ungdomar i klasserna D12, D14, D16, H12 och H14.
I Östergötlands ungdomstrupp vid GÖTALANDSMÄSTERSKAPEN utanför Mjölby ingick 9 ungdomar
från OK Kolmården. Individuellt lyckades Ville Johansson i H15 bäst då han vann sin klass. Bra sprang
även Julia Eriksson i D15 som blev 6:a.
I Småland avgjordes i september UNGDOMS-SM med 6 st deltagare från OK Kolmården. Sprinten
avgjordes i nöjesparken High Chaparal där Ville Johansson lyckades bäst av OKK´arna med en 13 plats
i H15. Även på långdistansen lyckades Ville Johansson bra med en 4:e plats i H15 och även Emma
Bränneby i D15 (6:a) och Oskar Leinonen H16 (10:a) gjorde bra lopp.

Årets kanon
Utmärkelsen årets kanon tilldelades i år Simon Johansson för sin O-ringenseger 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. I december var det VINTERLÄGER med 15 ungdomar som spelade Laserdome på
lördagskvällen åt Tacos samt myste och övernattade i Lillsjöstugan, för att på söndagen delta i
interträningen.
9-10 juni var det SOMMARLÄGER i Skogsgården i Simonstorp. Vi började lägret med att klättra i
höghöjdsbanan i Sörsjön. Därefter vandrade vi utmed Trehörningssjön och hade olika tävlingar/lekar
där man samlade ihop till olika mycket fruktsallad, beroende på resultatet i de olika tävlingarna.
Söndagen ägnades åt orienteringsträning på Myckelmossakartan. På lägret deltog 41 ungdomar.
Ungdomar från klubben har deltagit i ÖOF:s eftersäsongsläger i Norrköping med 13 deltagare i åldern
11-16 år. 12 OKK-ungdomar var uttagna till att representera Östergötland i årets DISTRIKTSMATCH i
Södertälje mot Värmland, Närke och Södermanland.
Traditionsenligt var klubben representerad på RIKSLÄGRET. Denna gång i Sälen och med 9 st OKKungdomar i åldern 13-16 år samt Marcus Olofsson som ledare.

Checkpoint Kolmården - Sommaridrottsskola
6-10 augusti genomfördes sommaridrottsskolan CHECKPOINT KOLMÅRDEN. 16 av klubbens
orienteringsungdomar i åldern 9-12 år träffades vid Lillsjöstugan klockan 10-14 för lekfulla
utomhusaktiviteter med karta och kompass. Under en av lägerdagarna var det heldagsprogram.
Ledare var Marcus Olofsson, Henrik Håkansson, Ebba Westerberg, David Karlsson och Dag Hultberg.

E-post
info@okkolmarden.com

Bankgiro
293-6862

Hemsida
www.okkolmarden.com

Sida 13 av 18

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

Arrangemangskommittén
Vintermilen och Barnens Vasalopp fick tyvärr ställas in på grund av total brist på snö.
Kolmårdsdubbeln var i år tillbaka till typisk Kolmårdsterräng. De 1200 deltagarna på Medeldistansen
och drygt 1500 tävlande på Kolmårdskavlen verkade trivas både i skogen och på Arena Skyttholmen,
som bjöd på en bil- Subaru- som sistakontroll. Närheten till Tiomila senare under våren i
Östergötland lockade säkerligen extra många löpare. Tävlingsledare var Hans Persson och Maria
Nordwall och banläggare Henrik Vuorinen.
Höstmilen den 21 oktober lockade inte riktigt lika många deltagare, som föregående år. Men det var
ändå drygt 900 löpare, som kom till start. I år var det gråmulet höstväder och tyvärr en riktigt blöt
bana. Kanske gynnade det orienterarna, för elitorienteraren Jerker Lysell var först i mål.
Tävlingsledare var även i år Eva-Karin Skullman och Henrik Vuorinen.
Under året arrangerade vi även NOK-träningar vid Skyttholmen i april och Arkösund i juli samt Night
Extreme vid Lillsjön i december. Ungdomsserien med NOKbanor var tillbaka vid Lillsjön.
Sommarmix Åby arrangerades även i år av flera olika idrottsklubbar i Åby tillsammans med
Fritidsgården. Det är en aktivitet, som verkar vara populär bland barn-och ungdomar i Åby, som
erbjuds ett betydligt billigare dagläger än Sportscamp inne i Norrköping och dessutom på
hemmaplan.120 barn i åk 1-6 fick under 2 veckor pröva på olika idrotter och under två halvdagspass
orientering uppe vid Lillsjön. Tyvärr fick vi inte heller i år några nya orienterare till vår
ungdomsverksamhet, men barnen hade kul och fick en positiv upplevelse av orientering. Projektet
får ses som ett långsiktigt rekryteringsprojekt. Dessutom gav det sommarjobb till fyra av våra
ungdomar. Även i år fick vi ett stort ekonomiskt bidrag av Idrottslyftet.

Senior- och juniorkommittén
Vi gick in i 2012 med vetskapen om att Anna Forsberg valt att lämna oss för Göteborg-Majorna. Trots
tappet av Anna gick vi in med stora förhoppningar på det nya året på damsidan, då vi fick två nya
tjejer, Lisa Pettersson från OK Dacke, och Elin Håkansson från Skogspojkarna.
Säsongen inleddes med träningsläger vid Lillsjöstugan i januari och 10-Mila upptakt i mars, med
träning i 10-mila lik terräng och uppsnack. Deltog gjorde även en hel del av klubbens ungdomar.
Våren började bra med starka laginsatser av tjejseniorerna på Måsen-stafetten och Stigtomtakavlen.
Här hade vi fått tillskott av långtidsskadade Frida Aspnäs, som visade gammal god fin löpform och
med bra koll på orienteringen.
Förhoppningarna att kunna straffa den fina sjätte placeringen på föregående års 10-mila var nu stora,
då arrangemanget gick på ”hemmaplan” vid Kvarn. Och det började ju bättre än man hade vågat
hoppats på. Frida som hade fått förtroendet att springa första sträckan sprang ifrån alla och växlade
först till Linnea Lidström. Nämnas bör också att Lisa Pettersson sprang bra för andra laget och var
bara tre minuter efter Frida. Lisa hade ju dock nackdelen att stå längre ned i startledet vilket inte
riktigt ger samma förutsättningar som för dom som står i första startled.
Linnea gick starkt på andra sträckan, men bommade en gaffelkontroll lite grann och växlade nu som
13:e tjej till Linn Bränneby. Trots smärta i foten, plockade Linn tre placeringar och nu var vi topp 10.
Malin Leijon-Lind tog ytterligare en placering och växlade över till Kristin Löfgren som hade fått äran
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att springa sista, och visst hade vi häng på placeringen vi erövrat året innan. Men det var många bra
tjejer på sista sträckan, och tyvärr missade Kristin första, vilket alla med bestörtning kunde följa på
GPS-trackingen. Det blev till slut en 23:e plats för första laget.
Herrarna hade en bra placering på gång (topp100), faktiskt den bästa på flera år, trots hög
medelålder. Nu grinade tyvärr oturen Niklas Andersson i ansiktet, som fick beskedet i mål efter 18km
på sista sträckan, att första kontrollens stämpel ej fanns med. Niklas hävdade bestämt att han varit
där och stämplat, och det visade sig efteråt att många lag hade blivit diskade pga tekniskt strul.
Tråkigt och snopet! Hoppas arrangören tagit lärdom för kommande 10-mila, och med förhoppning
om att herrarna kan knyta näven och komma igen 2013, nu med nya yngre förmågor i laget!
Under våren deltog vi även med ett 10-tal löpare i Silva League, med deltävlingar i Göteborg, TäbyVallentuna, Linköping och avslutning i Hälsingland (Alfta-Ösa). Till slut fullföljde två Kolmården
löpare. Kristin Löfgren kom på 13:e plats i D21 och Henrik Håkansson på 50:e plats i H18.
På sprint-DM i Rimforsa vann Lisa Petersson guld i D21 i slutet av maj.
Vårsäsongen avslutades traditionsenligt med Jukola. Hastigt och lustigt hade vi nu svårt att mönstra
ett starkt damlag pga skador, samt sommarjobb och examensarbete i annat land.
Kvartetten Linnea Lidström, Lisa Pettersson, Malin-Leijon Lind och Kristin Löfgren lyckades nästan
pricka 10-mila placeringen. Till slut blev man 24:a som är riktigt bra, men man var aldrig riktigt nära
och nosade på täten som man skämt bort oss med de senaste åren. Kristin tog dock revansch från 10mila och gjorde en stark sista sträcka.
Höstens mästerskap började med Natt-SM i Bollnäs i slutet av augusti, på mycket svåra banor. Kristin
Löfgren gjorde dock ett säkert lopp och slutade på 9:e plats i D21. Emma Bränneby gjorde SM-debut
och var 49:a i D18. Måns Bränneby deltog i H20, men tvingades bryta pga att pappa inte läst
manualen ordentligt till nya pannlampan. Fast den lyste bra så länge den lös!
Samma helg avgjordes Sprint-SM i Gävle, där Malin Leijon-Lind, Kristin Löfgren och Lisa Pettersson
deltog. Alla tre tog sig till final där man fick placeringarna 13, 22 och 28 i nämnd ordning.
Sedan var det dags för alla DM-tävlingar igen, där följande resultat är värda att nämnas.
Malin Leijon-Lind och Henrik Håkansson vann D21 resp, H18 på långdistans.
I medeldistans var Malin ånyo etta i D21. Henrik orkade med en andra plats i H18.
På Natten var Lisa Pettersson 2:a i D21, och evigt unge Mats Röjgård visade H21:orna vem som var
bäst i nattmörkret.
D21 vann programenligt stafetten. Lisa Pettersson, Linn Bränneby och Malin-Leijon Lind sprang i
nämnd ordning för det vinnande laget.
I mitten av september var det dags för lång-SM i björnrika trakter på gränsen mellan Dalarna och
Gästrikland. Tre av våra löpare togs sig till final, och bäst gick det för Malin Leijon-Lind som kom 12:a
i D21. Kristin Löfgren kom 23:a. Äntligen hade vi även med Elin Håkansson som tidigt under året
drabbats av olika åkommor. Elin kom på 19:e plats.
Måns Bränneby och Henrik Håkansson deltog i H20 respektive H18.
Helgen efter fortsatte SM med medeldistansen i Österfärnebo söder om Sandviken. Kristin Löfgren
visade ännu en gång att hon tillhör toppskiktet på damsidan och fick ytterliggare en 9:e plats i D21.
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Våra övriga damlöpare, Malin-Leijon-Lind, Linn Bränneby, Lisa Pettersson och Sara Forsberg missade
för mycket i kvalet och fick ej springa A-final.
Våra juniorer skötte sig lite bättre. I H20 kom Måns Bränneby 29:a. D18-tjejerna Elin Håkansson och
Emma Bränneby kom 19:e, respektive 24:a. Nämnas bör att Emma vann sitt kvalheat dagen innan.
Oskar Leinonen gjorde SM-debut och hamnade på 22:a plats.
Henrik Håkansson deltog i H18 men gick tyvärr ej till final.
Vid hemfärden från tävlingarna till vår bas i Kungsberget norr om Sandviken, fick vi bevis på att det är
björnrika trakter! Vid vägkanten ca 5 km från Kungsberget fick vi bevittna hur en nalle lugnt och stilla
intog dagens middag på ett gärde.
Dagen efter medeldistansen var det stafett-SM som avgjordes i ”kungligt” detaljrika marker norr om
Ockelbo. I D21 fick vi hastigt och lustigt kasta om lagen då Linn dagen innan vrickat foten svårt, så
Lisa Pettersson fick ta den viktiga första sträckan i lag 1. Detta innebar att Emma Bränneby (15 år) fick
ta andra sträckan i lag 2 och göra seniordebut. Lisa fick dock en mardrömsstart och missade första
kontrollen kraftigt. Malin-Leijon-Lind och Kristin Löfgren kämpade dock på, och i mål hamnade lag 1
på 15:e plats. Lag 2 med Elin Håkansson på första sträckan, Emma på andra och Sara Forsberg på
sista kom till slut på en hedrande 48:e plats.
Kämpade bra gjorde även våra herrjuniorer, Måns Bränneby, Oskar Leinonen och Henrik Håkansson
som blev östgötabäst på 24:e plats.
Förutom ovan nämnda tävlingsresor, har även elitkommittén samordnat en hel del informella möten
under året tillsammans med UK och juniorkommittén.
Skador och sjukdom bland flera hos våra aktiva har inneburit att en del önskade resultat uteblivit
under året, men tävlingsglädjen och kamratskapet har dock alltid varit närvarande. Vi siktar högt igen
inför 2013 och önskar alla lycka till med de tuffa förberedelserna

Skidkommittén
Tyvärr lyste snön med sin frånvaro hela säsongen, så det blev varken Vintermil, Barnens Vasalopp
eller andra skidtävlingar. Under bara ett par få dagar var spåren i Lillsjön och Strömsfors uppkörda för
skidåkning. Antalet Vasaloppsåkare som tävlar för klubben har ökat.

Kartkommittén
OK Kolmårdens kartframställning har år 2012 mest bestått av revideringar av Fjällmossedatabasen
inför Kolmårdsdubbeln 2012 och Torsjödatabasen inför Kolmårdsdubbeln 2013. Andreas Franzon har
gjort fältarbetet och digitaliseringen.
Henrik Vuorinen har även börjat med sprintkarta över delar av Åby, som ska vara färdig våren 2013.

Anläggningskommittén
Allmänt
Arbetet inom AnlK har under 2012 i stort sett följt upprättad VP som kan studeras som bilaga.
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Genomförda arbeten
Strömsfors
•

•
•

•
•
•

Det helt dominerande arbetet under året har varit genomförandet av om- och tillbyggnad av
damernas omklädningsrum i Strömsfors. Detta arbete har bedrivits i ett separat Projekt,
benämnt Strömsfors 2:1. Projektet har kunnat genomföras med stöd av mycket välvilliga
bidrag från Riksidrottsförbundet, Östergötlands Idrottsförbund, Norrköpings kommun samt
Gustavianska Stiftelsen. Dessa bidrag har tillsammans med OK Kolmårdens egna
arbetsinsatser har till 100 % täckt produktionskostnaden för projektet i fråga. Ett 30-tal
klubbmed- lemmar har deltagit i projektet alltifrån bidragsansökningar, byggritningar,
rivningsarbeten, målningsjobb, etc.
Tack alla för er insats som gjorde det möjligt att genomföra projektet! Vi hänvisar till separat
projektpärm med allt adekvat material samlat och som intresserade kan ta del av.
I samband med ovan nämnda projekt har även herrarnas omklädningsrum erhållit
förbättringar i form av ny elcentral med jordfelsbrytare och automatsäkringar, värmepump,
nya lysrör, färg för utvändig målning mm. Kostnaden för detta har kommunen, Mark- och
exploateringskontoret svarat för.
Det omfattande utvändiga målningsarbetet av byggnaden utfördes i egen regi av klubbens
egna medlemmar på ett mycket förtjänstfullt sätt.
Färdigställandet av det utvändiga målningsarbetet av Strömsforsstugan har under året
färdigställts av främst klubbens veteraner.
Bättre begagnad inredning i form av stolar och nya bordsskivor till Strömsforsstugan har
äntligen kunnat anskaffas vilket vi är särskilt glada för.

Lillsjön
•
•
•

Enbart normala underhållsarbeten har under året gjorts på Lillsjöstugan.
Storstädning av Lillsjöstugans övre plan har genomförts av Städarna AB i Norrköping.
Resultatet blev över förväntan och detta arbete beräknas kunna genomföras även nästa år.
Vi har varit tämligen förskonade från skadegörelse under året med undantag för en krossad
ruta vid källarentrén samt sabotage på våra spårskyltar i Jurslaterrängen.

Elljuspår och utmärkta spår, Östgötaleden och Höstmilsbanan.
•
•

Vattenfall AB har på uppdrag av kommunen bytt ut 15 st elstolpar på Strömsforsspåret och 6
st på Lillsjöspåret. Lampbyten har utförts i vanlig ordning och skidskyltar har tillkommit.
Stora arbetsinsater har gjorts på våra två elljusspår samt våra utmärkta spår med avverkning,
röjning, skyltförbättringar etc. Östgötaleden, som numera omfattar ca 90 km för OKK,
drabbades på senhösten av stora markskador mellan Hjälmarsösjö och Mela.Detta innebar
att leden fick stängas av helt t v.Även andra sträckningar drabbades av skogsavverkningar
vilket vållat avsevärt merarbete för våra spårpatruller.

Ågelsjöstugan
•

Vi har tyvärr drabbats av skadegörelse under hösten på vår ”pärla” vid Ågelsjön. Berörda
stugfogdar är igång med reparationsarbetet.

Uthyrningsverksamheten
En ”All Time High” i uthyrningsintäkter för våra stugor har kunnat bokföras för 2012. Totalt har våra
duktiga uthyrningsansvariga Tore Bränneby och Monica Lundh tillsammans förstärkt OKK:s ekonomi
med 118 655:-. En stor eloge till dem för ett synnerligen gediget arbete
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Investeringar
Investeringar totalt under året: 33 850 SEK.
Under året har följande större investeringar genomförts på maskin och verktygssidan:
•

•
•
•
•

Inköp av begagnad värmepanna inkl. släpkärra från ÖIF till en kostnad av 3000 SEK. Till detta
kommer omfattande reparations- och förbättringsarbeten av värmepannan för totalt ca 9000
SEK.
Tryckkärlsbesiktning av värmepannan har även utförts under året med sponsorstöd.
Inköp av motorsåg av fabrikat Husqvarna 346 XPG inkl. tillbehör, totalt 7300 SEK.
Inköp av en röjsåg av fabrikat Stihl inkl. tillbehör, totalt 6600 SEK.
Inköp av 40 st bättre beg. stolar till Strömsforstugan á 75 SEK/st samt nytillverkning av
bordsskivor till befintliga bordsunderreden för en total kostnad av 7950 SEK.

Evert Elgefjord, AnlK

Veteraner
Veteranerna har haft bastuverksamhet på onsdagar och luciakaffe. Studiebesök på nya
brandstationen utanför Åby har genomförts.
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Underskrifter

Ordförande Eva-Karin Skullman
Kassör Ebba Hedegård
Sekreterare Erik Engvall
Jimmy Dahl
Christer Eriksson
Bengt Schwartz
Evert Elgefjord
Peter Berggren
Maria Nordwall

E-post
info@okkolmarden.com

Bankgiro
293-6862

Hemsida
www.okkolmarden.com

