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Inledning
Det är dags att lägga 2015 till handlingarna.
Nästan precis ett år sedan etapp 1 av nya 5-kmspåret invigdes har nu också grundarbetet av
etapp 2 blivit färdigställt. Ekonomiskt sett har vi även här fått mycket fina bidrag från ÖIF,
Gustavianska, Lions och kommunen. Ett fantastiskt fint arbete har gjorts av våra entusiaster i
spårförbättrargruppen, återigen med vår energiske projektledare Evert Elgefjord.
Vårt roliga och trevliga utbyte med WKS Wawel i Krakow fortsätter. Vi var där på
träningsläger i mars och höjdpunkten för året blev när 29 förväntansfulla OKK:are åkte på 5dagars Wawel Cup i stekheta juli. På tuffa banor i kontinental terräng fick vi bitvis klättra på
alla fyra i de branta bokskogssluttningarna. Många pallplaceringar blev det men framför allt
härliga minnen och nya ol-erfarenheter.
Under hösten har planerna på ett O-Ringen 2019 i Kolmården tagit form. I så fall står vi inför
utmaningen att bjuda in och välkomna många entusiastiska orienteringsvänner till
Kolmården. En utmaning för klubbens sammanhållning och arrangörsglädje.
Oskar och Ville fortsätter visa att de är att räkna med i stora sammanhang. Grattis till
framgångarna under året som gick!
Det är kul med klubbjackor och vi syns! Många berömmer vår väldigt speciella design och jag
hade aldrig känt igen Ville och Leo när de stakade fram i Sälens skidspår om de inte hade
haft vår snygga OKK-jacka på sig.
Styrelsearbete är stimulerande! Jag tycker att vi just nu har en mycket väl fungerande
styrelse, där var och en drar sitt strå till stacken och tillsammans tar vi hand om OKK i en
härlig och dynamisk gemenskap. Ebba ”von Anka” räknar våra pengar. Peter ser till att vi
tränar på kartorna han värnar om. Christer och Linus pysslar om och håller standarden uppe
på våra anläggningar. Jenny tränar gärna med och peppar våra träningsvilliga ungdomar.
Kennet sköter om våra sponsorer och får gärna se till att de blir flera. Maria arrangerar och
breddar verksamheten medan Erik och jag själv sköter om en hel del papper.
I OK Kolmården har vi väldigt mycket positivt att vara stolta över och tacksamma för.
Det är Du och jag som formar vår klubb.
Eva-Karin Jönsson, ordf.
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Organisation
Styrelse
Eva Karin Jönsson, ordförande
Peter Berggren, vice ordförande
Erik Engvall, sekreterare
Ebba Hedegård, kassör
Ledamöter:
Jenny Östlund
Kennet Lindqvist
Maria Nordwall
Christer Eriksson
Linus Persson

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

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

Arrangemangskommitté
Utser ansvariga för våra stora arrangemang Kolmårdsdubbeln och Höstmilen, men också för
NOK-träningar, Ungdomsserien, Naturpass och Tipspromenader. Ansvarar tillsammans med
Kartkommittén för långtidsplan vad gäller större tävlingar och kartframställning.
 Maria Nordwall (sammankallande)
 Mikael Westerberg
 Kennet Lindqvist

Elit- och juniorkommitté
Ansvarar för elitverksamheten för juniorer och seniorer. Organiserar tävlingsresor till Silva
League och SM. Ansvarar tillsammans med Breddkommittén för resor till Tiomila, 25-manna
och Jukola. Utser UK för juniorer och HD21.
 Bengt Schwartz (sammankallande)
 Tomas Karlsson
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Peter Berggren
Magnus Johansson

Kartkommitté
Ansvarar för kartframställning(nyritning och revidering), Kartbanken och markfrågor.
 Peter Berggren (sammankallande)
 Mats Röjgård

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

Anläggningskommitté
Ansvarar för drift, underhåll och tillsyn av samtliga byggnader inkl. berörd maskinutrustning,
elljusspår, utmärkta spår samt Östgötaleden. Uthyrningsverksamhet av klubbstugorna i
Lillsjön och Strömsfors.
 Christer Eriksson (sammankallande)
 Bernt Svensson
 Monica Lund
 Hans Forsberg
 Runar Aldén
 Claes Jonsson
 Johnny Wallinge

Sponsorkommitté
Ansvarar för sponsoravtal, kläder, profilprodukter, logga och likn.
 Kennet Lindqvist(sammankallande)
 Gösta Brunell
 Helen Abrahamsson
 Annika Selerud
 Henrik Vuorinen

Veterangruppen
Resor, vandringar och trivselaktiviteter för veterangruppen
Vakant

Hemsida
Jimmy Dahl

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

Medlemsansvarig
Ansvarar för medlemsregistret och debitering av medlemsavgifter.


Christina Leinonen

Klädansvariga
Ansvara för beställning av kläder och klädlager.



Annica Berggren
Anette Johansson

Medlemsavgifter
Vuxna

600 kr

Ungdomar tom 20 år

300 kr

Stödmedlemskap

150 kr

Ekonomi
Årets resultat blev negativt, om än i betydligt lägre utsträckning än budgeterat (-49 kkr exkl.
avskrivningar att jämföra med -152 kkr enl. budget).
Kolmårdsdubbeln blev normalbesökt, vilket medförde ett lägre överskott än föregående år, då
tävlingen var mycket välbesökt (166 kkr att jämföra med 241 kkr för 2014). Dessutom blev kostnader
för material, tävlingspriser och markan högre än budgeterat, varför inte heller budgeterat resultat på
203 kkr nåddes. Även Höstmilen genererade ett lägre överskott än budgeterat (88 kkr jämfört med
budgeterade 128 kkr samt 93 kkr för 2014). För Höstmilen är det, förutom lägre intäkter, högre
kostnader för tävlingspriser och det nya anmälningssystemet, som drar ned resultatet. Uthyrningen
av våra stugor nådde i år upp över förväntade nivåer och stannade på 117 kkr (jämfört med 99 kkr
enl. budget och 91 kkr 2014).
På kostnadssidan är det bl.a. fortsatta kostnader för omdragningen av Lillsjöspåret som avviker från
budget. Nedlagda kostnader under 2015 slutade på 51 kkr (jämfört med budgeterade 10 kkr).
Dessutom har produktionen av sponsorskyltar blivit betydligt dyrare än budgeterat (24 kkr att
jämföra med budgeterade 5 kkr). Å andra sidan utnyttjades endast 197 tkr av budgeterade 277 kkr
för revidering och nyritning av kartor. Dessutom har Elit-/juniorkommittén endast utnyttjat 144 kkr
av sina budgeterade 187 kkr.
I övrigt hänvisas till redovisat bokslut.
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Breddkommittén
Klubbresor
Vår-resa till Blekinge
De senaste åren har det blivit traditon att börja orienterings-säsongen i Syd-Sverige. I år gick färden
till Blekinge och OK Orions tävlingar på Torhamnslandet. Det blev kylslagna tävlingar, men vi fick i alla
fall njuta av snöfriamarker. Vi bodde spektakulärt i små sjöbodar i Sandhamn Marina och hann se lite
av Karlshamn också under lördag eftermiddag. 40 kolmårdare deltog på bussresan.

Jukola
Årets stafett-Luona Jukola- avgjordes bara ca 3 mil från Åbo i snabblöpt hällmarksterräng. Världens
största orienterings-stafett hade på nytt deltagarrekord med nästan 1800 herrlag och drygt 1300
damlag. Denna gigantiska tävling är något som varje orienterare måste uppleva någon gång i livet. I
år ställde vi upp med 3 damlag och 2 herrlag med orienterare i olika åldrar och förstärkta med 5
polska löpare. Tyvärr stämplade herrarnas förstalag fel, men 2:a laget kämpade väl och blev 699.
Damlagen slutade alla på övre halvan med placeringarna 222, 339 och 629. Resan var i år bekväm
med egen buss till Stockholm och sen egen buss, som mötte oss på finska sidan.

Sommar resa Polen
Wavel Cup 5-dagars utanför Krakow hade lockat 29 Kolmårdare. Vår vänklubb WKS Wavel, som också
arrangerade tävlingarna, tog väl hand om oss. Det bjöds på tuffa banor i annorlunda kontinental
terräng med vackra boksalar och ibland också livsfarligt branta sluttningar. Det blev flera fina
pallplaceringar för Kolmårdarna trots den ovana terrängen. Det fanns också utrymme för fina
utflykter i omgivningar till Zakopane, Saltgruvan i Wieliczka, Krakows vackra gamla stad med bl.a.
judiska kvarteren Kazimierz och slottet Wawel.

25-manna
I år gick färden till Vallentuna norr om Stockholm. Som vanligt hade vi gemensam bussresa för våra
två lag. Det var fint höstväder och trevliga banor. Även i år lyckades vi få båda lagen i mål med
placeringarna 57 (+ 4 jämfört 2014) och 272(- 10) av 362 startande lag och den prestationen får vi
vara mer än nöjda med.

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

D35+
Även våra ”veterandamer” fortsätter att tävla flitigt och är dessutom aktiva ungdomsledare och
funktionärer på våra arrangemang. Det blir många topplaceringar på tävlingarna.

KM
Även i år har vi korat klubbmästare i 4 olika discipliner. Sprint KM arrangerades av LiU och avgjordes
på sprintkartan i Vilbergen. NAIS ordnade medel KM i Svärtinge. Natt KM avgjordes i Vrinneviskogen i
samband med en NOK natt med Tjalve som arrangör. Lång KM med sedvanlig säsongsavslutning
ordnade vi själva i Strömsforsstugan med orienteringsbanor på vår nyritade karta i Björndalen.
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DM 2015
OK Kolmårdens distriktsmästare 2015 var:
D10 Yrsa Röjgård (sprint, medel, lång)
D12 Kerstin Ljungemyr (sprint, natt, lång)
D16 Lisa Berggren (medel, lång, natt)
D20 Aleksandra Hornik (lång)
D35 Veronica Lund(lång)
D45 Jenny Röjgård (medel)
D60 Maria Nordwall (medel, lång, natt)
D65 Britt-Marie Aldén (medel)
D65 Kerstin Blom (lång)
D75 Karin Renberg (medel)
H12 Sverre Röjgård (sprint, medel)
H14 Arvid Westerberg (lång, natt)
H18 Ville Johansson (medel, lång)
H40 Hans Persson (natt)
H55 Bengt Schwartz (medel)
H75 Johnny Wallinge(natt)
Dessutom blev Kolmården stafettmästare i 5 olika klasser: H12( Linnea Lund, Carl Hedegård, Sverre
Röjgård), H14 (Leo Johansson, Simon Johansson, Arvid Westerberg), D20(Julia Eriksson, Tora
Westerberg, Emilia Östlund) H120(Peter Lund, Mikael Westerberg, Mats Röjgård), D180( Britt-Marie
Aldén, Kerstin Jagesten, Maria Nordwall).
Totalt tog OK Kolmården hem 47 individuella DM medaljer i olika valörer(27 guld, 12 silver och 8
brons). Det är 6 medaljer fler än i fjol trots att vi arrangerade sprint DM. Ett imponerande antal
medaljörer i alla åldrar.

Träningsverksamhet
Under sommarhalvåret har det funnits möjlighet till OL-teknikträning på torsdagar med varierande
antal deltagare. Vinterträningarna återkom för 6:e året i följd och är mer populära än någonsin.
Orienterare i alla åldrar kämpar för att få ihop tillräckligt många små brickor för det åtråvärda
uppmuntringspriset, som i år var en specialdesignad funktions-T-shirt. Ansvariga för
Vinterträningarna har liksom tidigare Peter Berggren och Mikael Westerberg varit. Under
vinterhalvåret har vi också haft Gympa i Jurslaskolan på måndagar och innebandy i Råsslaskolan på
fredagskvällar med deltagande fram för allt av våra ungdomar. Dessutom har det funnits möjlighet
till löpträning i Strömsfors på tisdagar (ofta intervallträning)och i Lillsjön på torsdagar. I Lillsjön har
det ofta varit pannlampslöpning på reflexspåret. Peter Lund och Peter Berggren har varit
huvudansvariga.
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O-ringen 2015
I år avgjordes tävlingen i Borås, som bjöd på förvånansvärt omväxlande och utslagsgivande terräng.
Ett drygt 50-tal Kolmårdare deltog i år. Kerstin Ljungemyr tog hem hela 3 etappsegrar förutom
totalsegern i D12. Vi fick ytterligare etappsegrar genom Emma Bränneby i 3-day Easy och Henrik
Pilvinge i Open Challenge 10. Andra framskjutna placeringar var Ville Johansson 6:a i H18E, Arvid
Westerberg 3:a i H14, Annie Lund 5:a i D10 Och Linnea Lund 9:a i D12.

Idrottslyftet
Under året har vi fått bidrag via Idrottslyftet både från ÖIF och SOFT för genomförande av Sommar
Mix Åby.

Ungdomskommittén
Träningar
Måndagsträningar
Under vår och höst har 23 ungdomsträningar arrangerats. Träningsplatserna har växlat mellan Åbyoch Krokeksområdet. De sista träningarna under hösten genomfördes med pannlampa (mycket
populärt). Ungdomsträningarna har besökts av totalt över 70 olika ungdomar varav de flesta varit
flitigt återkommande.
Ungdomsledare har varit Peter och Annica Berggren, Mikael och Sofia Westerberg, Agneta Eriksson,
Jenny Östlund, Henrik Ljungemyr, Jenny Röjgård och Peter och Veronica Lund. Andra föräldrar och
klubbmedlemmar har också hjälpt till i ungdomsverksamheten.

Nybörjare
13 april startade årets nybörjarkurs med 10 föranmälda nybörjare som leddes av Jenny Röjgård.
Under hösten fanns ingen nybörjarkurs men det dök ändå upp över tio nya nyfikna ungdomar.

Ungdomsserien
OK Kolmården hade 45 (41st 2014) ungdomar som startade i ungdomsserien varav 24 (26 st 2014)
deltog tre eller fler gånger och förtjänade därmed en plakett. OKK arrangerade en
ungdomsserietävling vid Lillsjöstugan 6 juni. Ungdomsserien är en träningstävling med övre
åldersgräns på 16 år.

TÄVLINGAR
O-ligan
OK Kolmårdens ungdomar presterade 244 starter (221 starter 2014) i O-ligan, som bestod av 21 st,
deltävlingar. OK Kolmården fick placering 3 i klubbtävlingen i O-ligan. OKK ungdomar segrade i år i
fyra av sex möjliga klasser: Kerstin Ljungemyr i D12, Sverre Röjgård i H12, Arvid Westerberg i H14 och
Lisa Berggren i D16.

Distriktsmatchen
4 augusti Distriktsmatch i Värmland för 13-16 åringar från Örebro län, Södermanland, Värmland, och
Östergötland. ÖOF utser deltagarna från Östergötland och fem av dessa var från OKK.
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Götalandsmästerskapen
I Östergötlands ungdomstrupp till Götalandsmästerskapen, 14-16 aug, var sju av de 46 uttagna 14
till16 åringarna från OKK. Lisa Berggren och Arvid Westerberg var med i laget som tog guld i
stafetten!

USM
USM (15-16 år) avgjordes i Sundsvall, 11-13 sept, och uttagna var Lisa Berggren, Josef Johansson och
Gustaf Hedegård. Arvid Westerberg och Leo Johansson uttagna som reserver.

Stafetter
Under våren hade vi fyra ungdomslag i Måsenstafetten, 29 mars, tre lag i Kolmårdsdubbeln, 6 april,
fem lag i Stigtomtakaveln, 19 april och två i tiomila vid Skepptuna, 10 maj.
Arvid Westerberg och Lisa Berggren blev uttagna och deltog i Östergötlands två lag i AXA-stafetten (i
samband med o-ringen i Borås).
Vid u-tiomila som i år gick vid Karlsborg, 7-8 aug, kom HD12 laget på 3:e plats av 110 startande lag!
D18 kom 11:a och H D18-laget kom på 16:e plats. Peter Berggren och Mikael Westerberg
arrangerade resan med minibuss och övernattning i tält.
OK Kolmården hade på ungdomsstafetten Ekorren Cup i Linköping, 26 sept, två lag med totalt 13
deltagare (två lag och 12 deltagare 2014). Övre åldersgräns för Ekorren cup är 14 år.
Smålandskaveln, i år i Huskvarna, lockade 10 OKK-ungdomar (lika många som 2014). HD12 laget kom
på en 3:e plats av 32 startande lag. H16 kom på 15:e plats av 39 lag.

Tävlingsresor
Daladubbeln i oktober är årets givna höjdpunkt för många ungdomar. På lördagen tvåmannastafett
och på söndagen startar samma personer i patrull och då gärna utklädda. Vi bodde i Bjursås IKs
klubbstuga på hårt underlag. Vi hade nio klubblag och fyra kombinationslag och ett gäng ledare.
Många fantastiska insatser i det kyliga vädret men mest uppmärksammade blev förstås det segrande
laget Linnea Lund och Kerstin Ljungemyr i D12. OKKs interna utklädningstävling vanns i år av Ebba
och Tora Westerberg utklädda till sin version av ”kom igen nu Britt Marie”. Bussresan utfördes med
Kolmårdsbuss och Peter Berggren var resans samordnare.

Läger
31 jan ett läger med övernattning i Lillsjöstugan arrangerat av de äldre ungdomarna med Märta
Berggren som ansvarig. 22 deltagare upp till 14 år, tränade och lekte, hade fest och sov över. På
söndagen deltog alla i klubbens ordinarie vinterträning.
Sommarläger, 6-7 juni, vid Ågelsjön. 29 deltagare plus ledare och föräldrar. Lägret startade med userien vid Lillsjöstugan och sedan blev det transport till tältläger vid den lilla OKK stugan vid norra
delen av Ågelsjön. Lek och sedan kanottur och grillning. Bad för några, trotts kylig
sommartemperatur i både vatten och luft. Kvällen avslutades med trubadurafton med Henrik
Ljungemyr. Under söndagen packades tält och utrustning för biltransport till Hults bruk och
deltagarna fick ta sig dit till fots. Längs promenaden genomfördes ett stort antal tävlingar i lag. Även i
år hade Peter Berggren huvudansvar för logistiken, som fungerade utmärkt.
11 OKK-ungdomar, 11 till 16 år, har deltagit i ÖOF:s för- och eftersäsongsläger i mars i Skärblacka och
i november i Sturefors. Fyra OKK-ungdomar blev uttagna till ÖOF:s USM-läger den 29 maj för 15 till
16 åringar. På rikslägret, 22-28 juni deltog 5 OKK-ungdomar.
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12:e upplagan av Checkpoint Kolmården genomfördes 10-12 aug. I år med 13 deltagare mellan 9 och
13 år. Lek, träning, övernattning, bad och disco. Ledare var några av de äldre ungdomarna och
juniorerna i OKK.

ÖVRIGT
Flera ungdomar har deltagit i klubbens övriga resor så som till exempel klubbresan till Sandhamn i
Blekinge 20-22 mars och klubbresan till Polen 6-12 juli. I år som tidigare år var det många starter i
distriktsmästerskapen och många av dessa som gav medalj! Flera ungdomar har ingått i stafettlagen
vid 25-manna, Novembersprinten mm. Flera ungdomar har deltagit i tävlingar utanför distriktet t ex
o-ringen i Borås (där Kerstin Ljungemyr vann D12). Under vinterhalvåret har flera ungdomar deltagit i
klubbens övriga träningar så som intervaller vid Strömsfors, löpträning vid Lillsjöstugan,
löpteknikträning i Stadium arena, gymnastik i Djurslaskolan, innebandy i Råsslahallen och inte minst
vinterträningen på söndagarna med bastu och fika i våra klubbstugor.

Arrangemangskommittén
Vintermilen
Tyvärr var vi återigen tvungna att ställa in både Vintermil och Barnens Vasalopp på grund av snöbrist.

Kolmårdsdubbeln
Årets tävling arrangerades vid Stubbetorp i Björndalen på vår nyritade och nyreviderade karta i
området under påskhelgen den 5-6 april. Vi kunde bjuda på snöfria marker i omväxlande och
utslagsgivande Kolmårdsterräng. Totalt hade vi 1 500 deltagare under de två tävlingsdagarna med
många meriterade löpare i elitklasserna. Tävlingsledare var Hans Persson och Sara Forsberg och
banläggare Bengt Schwartz och Maria Nordwall.

Sprint DM
En vacker, men kall, junikväll arrangerade vi sprint DM på en alldeles nyritad sprint karta i Krokeks
samhälle med mål vid Uttersbergskolan. Det är lite annorlunda att arrangera tävling i stadsmiljö och
det krävdes många funktionärer som kontrollvakter. Men allt förflöt komplikationsfritt. Tävlingen
lockade 385 deltagare trots att det var en vanlig vardagkväll. Tävlingsledare var Gunnar Melin och
banläggare Bengts Schwartz och Maria Nordwall.

Höstmilen
Höstmilen den 18 oktober lockade drygt 800 startande, en ökning med drygt 100 jämfört med året
innan. Alla verkade njuta i det fina höstvädret. Tävlingsledare var Jimmy Dahl.

Ungdomsserie och NOK
I år stod vi som arrangör för en NOK träning i april vid Lida och ungdomsserie med NOK vid Lillsjön i
juni. Dessutom hade vi en NOK träning ute i Arkösund i augusti.

Sommarmix
Åby Sommarmix blev återigen en stor succé. 155 barn i åk 1-6 fick under 2 veckor pröva på olika
idrotter och under två halvdagspass orientering uppe vid Lillsjön. Det är ett samarbetsprojekt med
olika idrottsklubbar i Åby tillsammans med Fritidsgården. Förutom att ett antal ofta i vanliga fall inte
idrottsaktiva barn erbjuds prova-på- idrott och meningsfull sommarlovsaktivitet får ett antal av våra
egna ungdomar möjlighet att testa att vara ungdomsledare. Även i år fick vi ett stort ekonomiskt
bidrag av Idrottslyftet.
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Naturpasset
Naturpasset genomfördes även i år både i Krokek, Arkösund och Åby. Vi upprepade konceptet med
foto- pass både i Åby och i Krokek. Till det traditionella Naturpasset använde vi kartan i Arkösund,
terrängen runt Lillsjöstugan och vid Lilla Älgsjön. Cykel-passet var förlagt till vägarna och stigarna runt
Torsjön. Försäljning låg på ungefär samma nivå som förra året med totalt 259 sålda Naturpass. Hans
Englund var ansvarig.

Senior- och juniorkommittén
Träningsläger
Den 17 januari inleddes årets program med en träningsdag. Förutom en gemensam träning med LiU
och ett kvällspass, hölls ett föredrag av Erik Pettersson, OK Denseln, med inriktning på hur man tar
steget över från ungdom till junior och senior.
Den 20 till 22 februari åkte ett gäng juniorer och seniorer till Krakow för att träna och tävla (se
nedan). Det blev en mycket lyckad helg med fin träning i bokskogarna och ett gästvänligt mottagande
av våra vänner i WKS Wawel.
22-23 Augusti arrangerade vi tillsammans med ÖOF ett SM-läger i Södertörn där det arrangerades
”För-SM”.

Vårtävlingar
Säsongen inleddes sedvanligt med en ÖOF-resa till Pan-Våren där OK Kolmården hade med Oskar
Leinonen i H20 som åkte hem med ett fint facit: 2:a, 3:a och 1:a.
I samband med Polenlägret sprangs Grand Prix Malopolski som innehöll en medel-, och två
sprintetapper. Bäst lyckades Ville Johansson med totalseger i H18+ och Linn Bränneby totaltvåa i
K18+.

Swedish League
OK Kolmården hade under våren en rad fina framgångar i Swedish League.
Pallplaceringar i de olika deltävlingarna:
Långdistans i Dalsland, Oskar Leinonen, H20, trea.
Sprint i Säter, Ville Johansson, H18, tvåa, Oskar Leinonen, H20, tvåa.
Långdistans i Bjursås, Emil Ljungemyr, H18, etta.
I slutställningen, efter sjunde deltävlingens jaktstart, blev Oskar Leinonen fyra och Henrik Håkansson
17:e i H20 medan Ville Johansson blev sjua och Emil Ljungemyr nia i H18.

SM tävlingar
Ultralång
SM tävlingarna för året inleddes med Ultralång på Söderåsen i fantastiskt vårväder. Oskar Leinonen
tog ett Brons i H20 och Ville Johansson placerade sig på femte plats i H18.

Natt
I Natt-SM i Stockholm lyckades ingen från OK Kolmården ta några framskjutna placeringar.
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Sprint
SM-sprinten avgjordes under SM-veckan i Sundsvall.
Ville Johansson var enda deltagare från OK Kolmården som tog ett Silver på den sluttande och kluriga
banan.

Långdistans
Även här var Ville Johansson, H18, enda deltagare från OK Kolmården. Nu blev det en fin fjärdeplats
ute på Muskö.

Medeldistans
Nu var vi fler deltagare från OKK. Ville och Oskar gick till A final. Bäst lyckades Ville i H18 med en
femteplats.

Stafett
OK Kolmården ställde upp med ett lag i H20 och två lag i D20. H20-grabbarna Henrik Håkansson, Ville
Johansson och Oskar Leinonen gjorde en fin insats och blev sjua. Även tjejerna gjorde bra insatser
och blev 29:a respektive 30:e i det stora startfältet.

Landslagsuppdrag
Tack vare en fin vårsäsong fick Oskar Leinonen förtroendet att representera Sverige vid JVM i Norge.
En 27:e plats i långdistansen och en fin femteplats i stafetten i Sveriges andralag efter en mycket fin
sträcka blev facit för Oskar.
I augusti blev Oskar tillsammans med Ville Johansson uttagna till juniorläger i Schweiz där JVM avgörs
2016.
Nästa landslagsuppdrag för Ville och Oskar blev Junior European Cup (JEC) i Tyskland, dit landslaget
skickade en trupp bestående av löpare i åldern 17 till 20 år.
Det var sprint, långdistans och en stafett på programmet. I Långdistansen blev båda grabbarna bäst
av svenskarna, Ville sjua i H18 och Oskar tolva i H20. I stafetten blev Oskars lag femma och Villes lag
tia.

10 Mila
Årets 10 Mila avgjordes i Skepptuna. I damkavelen sprang vårt förstalag mycket bra och slutade på en
35:e plats efter att ha varit uppe på 18:e plats under andra och tredje sträckan. I laget ingick Christine
Kirchlechner, Frida Aspnäs, Alexandra Hornik, Veronica Lund och Linn Bränneby. Herrlaget slutade på
plats 124.

DM
Våra junior- och seniormedaljörer på DM:
Medel:

H18 1) Ville Johansson, D20 3) Märta Berggren, H21 3) Mats Röjgård,

Lång:

H18 1) Ville Johansson, D20 1) Alexandra Hornik, D18 3) Julia Eriksson

Natt:

H18 2) Ville Johansson
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Övriga större tävlingar
Oringen
I O-ringen Borås blev de bästa placeringarna i Elitklasserna: Ville Johansson sexa och Emil Ljungemyr
elva i H18E och Oskar Leinonen elva i H20E.

Scottish 6-days
Eftersom VM avgjordes samtidigt i området var det extra många deltagare med i år. De sex
etapperna gick i stundtals mycket utmanande terräng blandat med fina bokskogar. Ville och Oskar
vann båda sina klasser (M18 och M20) totalt.

Kartkommittén
OK Kolmårdens kartframställning år 2015:
Pavlo Ushkvarok har reviderat Grusgropskartan i Strömsfors och även nyritat 2 km2 norr om
klubbstugan i Strömsfors i terrängen runt Örstakorset. Han har även ritat en 6 km2 stor karta i skala
1:10 000 över Krokes samhälle.
Thomas Persson har reviderat ytterligare en del av gamla Betlehemskartan ca 2 km2 inför
Kolmårdsdubbeln 2016.

Anläggningskommittén
Allmänt
Arbetet inom anläggningskommittén har under 2015 följt i stort sätt upprättad verksamhetsplan.

Arbetsdagar vår och höst
Vi har under våren och hösten haft gemensamma arbetsdagar vid våra klubbstugor i Strömsfors och
Jursla. Här har vi gjort arbete i och utanför våra stugor.
Uppslutningen har varit bra och mycket gjordes under dessa dagar som t.ex.






Spårskyltar har tvättats av och man har röjt upp längs med elljusspåren.
En ny TV har monterats upp i Strömsfors.
Rensat hängrännor.
Lokalvård i stugorna.
Man har även inspekterat våra spår.

Och mycket mer.

Uthyrning av klubbstugor
Våra stugvärdar har haft ett hektiskt år med mycket uthyrning av våra stugor. Det är roligt att vi kan
hyra ut våra stugor och med det få en intäkt till klubbens ekonomi.
Vi får tacka våra stugvärdar Monica Lund ansvarig för Stömsforsstugan, Jonny Wallinge och Thomas
Johansson stugvärdar för Jurslastugan för ett bra arbete 2015.

Spårgruppens arbete 2015
Verksamhetsåret 2015 blev ett intensivt år för Spårgruppen med flera stora projekt. Spårgruppen
består av våra äldre klubbmedlemmar och anslutningen är fortfarande god men det finns tydliga
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tecken på ett minskat intresse från denna grupp, främst av hälsoskäl. Vi får hoppas att flera kan
hjälpa till i denna grupp.

Nya 5 km spåret, etapp 1 och 2
Arbetet med omdragning av 5km spåret etapp 1 genomfördes under början av 2015 och etapp 2 som
startade under hösten.








Vårt nya skid/löpspår, etapp 1, blev en stor framgång under vintermånaderna 2015 då spåret
var fullt åkbart under ca 1,5 månad
Grusning med ca 100 ton makadam utfördes på denna spårdel från Vedtorget upp till toppen
under hösten 2015.
Arbetet med etapp 2 påbörjades med erforderlig skogsavverkning i oktober.
Entreprenad arbetet med betydande och kostnadskrävande maskininsatser slutfördes strax
före jul. Bl a kan nämnas att ca 1000 ton godkända schaktmassor har transporterats ut på
spåret.
En mindre del av spåret som, benämns etapp 3, strax norr om Herrsjön samt grusning av
resterande del av spåret kommer att utföras under sommar och höst 2016.
Vi kunde även för arbetet med etapp 2 glädja oss åt generösa bidrag från främst ÖIF,
Norrköpings kommun och vår samarbetspartner Lions Club Åby m fl
Totalt har ett 25-tal klubbmedlemmar medverkat i detta projekt vilket varit helt
avgörandeför ett projekt som detta. Stort TACK till alla! Se vidare OKK:s hemsida.” Vi är i
Mål”

Elljusspåren i Strömsfors och Lillsjön
Årligt underhåll har utförts.
Stormen HELGA orsakade en del besvärliga trädfällningar över elljusspåren och då speciellt vid
Lillsjön. Röjningsarbetena prioriterades så att elljusspåren snabbt åter var i drift.

Arenorna Lillsjön och Strömsfors
På båda arenorna har uppförts sponsortavlor i samarbete med sponsorkommittén.
Vid Arena Strömsfors har uppförts staket och grillplats samt viss utökning av gräsytor

Östgötaleden/Övriga utmärkta spår
På grund av politiska beslut kunde vi inte fortsätta vårt framgångsrika samarbete med
Skogsstyrelsens arbetslag beträffande byggnation av spänger etc.
Arbetet med Östgötaleden har bedrivits normalt under året fram till att stormen HELGA
passerade Kolmården den 4 dec och orsakade en lång rad stormfällningar över såväl
Östgötaleden som övriga markerade terräng- och skidspår.
Röjningsarbetet startade omgående och kommer att vara slutfört i god tid före vårsäsongen. En
särskild eloge till våra certifierade skogsexperter Runar Aldén och Claes Jonsson för detta mycket
krävande jobb och som tar ett stort arbete med att röja upp efter årets stormar.

Tipspromenader
Tipspromenaderna har fortsatt som förut vid Strömsforsstugan. Under hösten 2015 har
deltagarantalet minskat något, men genom att vi höjt avgiften har intäkterna under året blivit
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ungefär detsamma som tidigare. Det finns trots allt en stadig kundkrets, som dyker upp varje söndag
och deltagarantalet brukar variera mellan ca 30-50. Tipspromenaderna får ses som bra PR för
klubben lokalt. Både COOP Krokek och ICA stöttar oss med priser i form av presentkort. Robert
Håkansson har som tidigare år sett till att allting fungerat perfekt.

Underskrifter

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