Verksamhetsberättelse för
OK Kolmården 2017

1

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning ...........................................................................................................................2
Inledning.............................................................................................................................................4
Organisation .......................................................................................................................................4
Styrelse ...........................................................................................................................................4
Kommittéer ....................................................................................................................................5
Medlemsansvarig ........................................................................................................................7
Klädansvariga ..............................................................................................................................7
Medlemsavgifter.............................................................................................................................7
Breddkommittén ................................................................................................................................7
Klubbresor ......................................................................................................................................7
25-manna .......................................................................................................................................7
HD35+.............................................................................................................................................7
KM ..................................................................................................................................................8
DM 2017 .........................................................................................................................................8
Träningsverksamhet........................................................................................................................9
O-ringen 2017 .................................................................................................................................9
Ungdomskommittén ...........................................................................................................................9
TRÄNINGAR ....................................................................................................................................9
TÄVLINGAR ................................................................................................................................... 10
O-ligan ...................................................................................................................................... 10
Distriktsmatchen ....................................................................................................................... 10
Götalandsmästerskapen............................................................................................................ 10
USM .......................................................................................................................................... 10
Stafetter.................................................................................................................................... 10
Tävlingsresor ............................................................................................................................. 11
LÄGER ........................................................................................................................................... 11
Sommarläger............................................................................................................................. 11
Riksläger ................................................................................................................................... 12
Checkpoint ................................................................................................................................ 12
USM-läger ................................................................................................................................. 12
ÖOF:s för- och eftersäsongsläger............................................................................................... 12
ÖVRIGT ......................................................................................................................................... 12
Arrangemangskommittén ................................................................................................................. 12
Vintermilen ................................................................................................................................... 12
Kolmårdsdubbeln.......................................................................................................................... 12
2

Höstmilen ..................................................................................................................................... 13
Ungdomsserie och NOK ................................................................................................................ 13
Sommarmix................................................................................................................................... 13
Naturpasset .................................................................................................................................. 13
Tipspromenader............................................................................................................................ 13
Elit och juniorkommittén .................................................................................................................. 14
Träningar och Träningsläger .......................................................................................................... 14
Swedish League ............................................................................................................................ 14
SM tävlingar.................................................................................................................................. 14
10 Mila.......................................................................................................................................... 15
Jukola ........................................................................................................................................... 15
U-10mila ....................................................................................................................................... 15
DM................................................................................................................................................ 15
Nytillskott och förluster ................................................................................................................ 16
Skidkommittén ................................................................................................................................. 16
Kartkommittén ................................................................................................................................. 17
Anläggningskommittén ..................................................................................................................... 17
Allmänt ......................................................................................................................................... 17
Uthyrning av klubbstugor .............................................................................................................. 17
Spårgruppens arbete 2017 ............................................................................................................ 17
Nya 5 km spåret, etapp 3........................................................................................................... 18
Elljusspåren i Strömsfors och Lillsjön ......................................................................................... 18
Arenorna Lillsjön och Strömsfors ............................................................................................... 18
Östgötaleden / Övriga utmärkta spår ........................................................................................ 18
Trivselkommittén .............................................................................................................................. 19
Ekonomi ........................................................................................................................................... 19
Idrottslyftet ...................................................................................................................................... 20
Underskrifter .................................................................................................................................... 20

3

Inledning
Dags att blicka tillbaka och summera 2017. Mycket har hänt!
Vid ett extra årsmöte i juni beslutades att fortsätta projektet med att anlägga ett
konstsnöspår vid Yxbacken. Det kommer att genomföras tillsammans med Norrköpings
Skidklubb.
Under påsken genomfördes Kolmårdsdubbeln vid Åksjön och vårt härliga samarbete gjorde
att vår tävlingsledare klassar det som ett kvalitetsarrangemang. Många nöjda deltagare
vittnar om det.
De 11:e november blev det dags för årets största gemensamma händelse i östgötsk
orientering. Generalsekreterare Tomas Öberg inbjöd alla 13 arrangerande klubbar till
Kolmårdens Djurpark för Kick Off till O-Ringen 2019. Vi hjälpte där till med att arrangera
Kolmårdensprinten.
Förbättringsarbetet av vårt 5km-spår vid Lillsjön är nu så gott som avslutat. Med bidrag från
Lions, Gustavianska stiftelsen, kommunen, RF och boende i Åby/Jursla har ett fantastiskt fint
arbete utförts av många klubbmedlemmar. Spåret kommer att invigas vid en liten ceremoni
1/3.
Under året har vi också fortsatt vårt utbyte med våra polska vänner i Krakow, vi har
arrangerat Höstmilen, tipspromenader, Alla På Snö och sist men inte minst håller Peter och
Micke på med våra välbesökta och uppskattade vinterträningar.
Ja, orientering är för mig den optimala sporten! Frisk luft, resor och upplevelser av nya
platser, motion, utmaningar för hjärnan, umgänge med familj och goda vänner m.m. och allt
detta till en väldigt billig penning! Vad mera finns att önska?
Vi ses i skogen!
Eva-Karin Jönsson, ordf.

Organisation
Styrelse
Eva Karin Jönsson, ordförande
Peter Berggren, vice ordförande
Jenny Östlund, sekreterare
Ebba Hedegård, kassör
Ledamöter:
Erik Engvall
Kennet Lindqvist
Maria Nordwall
Christer Eriksson
Linus Persson
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Kommittéer
Breddkommitté
Ansvarar för OL-träning året om, gymnastik och innebandy vintertid, tävlingsresor och
klubbmästerskap. Utser reseledare och UK HD35+.
• Maria Nordwall (sammankallande)
• Klas Johansson
Adjungerade:
Agneta Eriksson (junior/elit)
Jenny Röjgård (ungdom)

Ungdomskommitté
Ansvarar för nybörjarkurser, ungdomsträningar, ungdomsläger, tävlingsresor för ungdomar
och skolkontakter. Utser UK för HD12-HD16
• Jenny Röjgård (sammankallande)
• Niclas Levinson
• Mattias Petersson

Arrangemangskommitté
Utser ansvariga för våra stora arrangemang Kolmårdsdubbeln och Höstmilen, men också för
NOK-träningar, Ungdomsserien, Naturpass och Tipspromenader. Ansvarar tillsammans med
Kartkommittén för långtidsplan vad gäller större tävlingar och kartframställning.
•
•
•

Maria Nordwall (sammankallande)
Mikael Westerberg
Kennet Lindqvist

Elit- och juniorkommitté
Ansvarar för elitverksamheten för juniorer och seniorer. Organiserar tävlingsresor till Silva
League och SM. Ansvarar tillsammans med Breddkommittén för resor till Tiomila, 25-manna
och Jukola. Utser UK för juniorer och HD21.
• Magnus Johansson (sammankallande)
• Peter Berggren
• Mikael Westerberg
• Agneta Eriksson

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.
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•
•
•
•

Henrik Ljungemyr (sammankallande)
Johnny Lundberg
Sofia Westerberg
Erik Engvall

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)
• Tore Bränneby
• Linus Persson
• Spårgruppen:
• Evert Elgefjord
• Björn Engvall
• Sven Landqvist
• Runar Aldén
• Claes Jonsson
• Berndt Svensson
• Stugvärdar:
• Monica Lundh
• Jonny Wallinge
• Thomas Johansson

Sponsorkommitté
Ansvarar för sponsoravtal, kläder, profilprodukter, logga och likn.
•
•
•
•

Kennet Lindqvist(sammankallande)
Magnus Hedegård
Helen Abrahamsson(Höstmilen)
Henrik Vuorinen(Höstmilen)

Veterangruppen
Resor, vandringar och trivselaktiviteter för veterangruppen
Vakant

Hemsida
•
•

Jimmy Dahl
Klas Johansson

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

Medlemsansvarig
Ansvarar för medlemsregistret och debitering av medlemsavgifter.
•

Christina Leinonen

Klädansvariga
Ansvara för beställning av kläder och klädlager.
•
•

Annica Berggren
Anette Johansson

Medlemsavgifter
Vuxna

800 kr

Ungdomar tom 20 år

400 kr

Stödmedlemskap

150 kr

Träningsmedlemskap för studenter 400 kr

Breddkommittén
Klubbresor
Den planerade klubbresan i maj till Närke fick tyvärr ställas in p g a för litet intresse. Det
fanns många andra orienteringsaktiviteter även på hemmaplan, som konkurrerade om
deltagande.

25-manna
Årets tävlingar arrangerades i år söder om Stockholm och vi hade även i år 2 lag på
startlinjen och gemensam bussresa till tävlingarna. Trots det regniga och ruggiga vädret och
en lerig Arena blev det en trevlig klubbresa. Nytt för i år var att klubben bjöd på korv med
tilltugg(självservering). Båda lagen lyckades med bedriften att fullfölja tävlingen utan några
felstämplingar. Förstalaget kom in bland de 100 bästa(placering 93) och andra laget blev
197:a. Fina resultat, trots att vi i år enbart hade ”egna” klubbmedlemmar i lagen.

HD35+
Veteran ”gubbarna” fortsätter år från år att vara aktiva- både som tävlare och funktionärer i
olika sammanhang. Klubben stod som arrangör av en veteran OL vid Lillsjön i maj.
Även våra ”veterandamer” fortsätter att tävla flitigt och är dessutom aktiva ungdomsledare
och funktionärer på våra arrangemang.
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Veteran SM arrangerades i år nästan på hemmaplan med sprint i centrala Motala och medel
och långdistans i Borensberg. Klubben hade 35 startande under de tre tävlingsdagarna.
Klubben fick också två guldmedaljörer i sprint: Maria Nordwall i D65 och Henrik Pilvinge i
H40.

KM
I år blev det bara ett sprint KM. Det var som vanligt ett samarrangemang med LiU, där
Mikael Wehlin hade lagt kluriga banor i centrala Norrköping vid gamla lasarettsområdet.
Tävlingsprogrammet rymde inte så många fler tillfällen till KM i år.

DM 2017
OK Kolmårdens distriktsmästare 2017 var:
D12 Yrsa Röjgård (natt, medel, lång)
D14 Kerstin Ljungemyr (natt)
D14 Linnea Lund (sprint, medel)
D18 Lisa Berggren( natt, sprint, lång)
D20 Julia Eriksson( sprint)
D21 Malin Leijon- Lind (medel)
D40 Veronica Lund(sprint)
D45 Jenny Röjgård (medel, lång)
D60 Ingrid Mårtensson(medel)
D65 Maria Nordwall (sprint, lång, natt)
D65 britt Marie Aldén(medel)
D80 Karin Renberg (lång, medel)
H14 Sverre Röjgård (medel)
H16 Leo Johansson (sprint)
H55 Bengt Schwartz( natt)
H65 Per Wirén (natt)
H75 Lars Hammarström (natt, sprint)
H80 Evert Elgefjord(sprint)
Dessutom blev Kolmården stafettmästare i 6 olika klasser: D12 ( Annie Lund, Alva Karlsson,
Yrsa Röjgård); H14(Sverre Röjgård, Carl Henrik Wass, Carl Hedegård); D14 (Fanny Östlund,
Kerstin Ljungemyr, Linnea Lund); H16 (Arvid Westerberg, Erik Johnsson, Elin Netz, Simon
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Johansson, Leo Johansson); D180(Britt Marie Aldén, Eva Karin Jönsson, Maria Nordwall) och
H210( Per Wirén, Lars Hammarström, Runar Aldén).
Totalt tog OK Kolmården hem 56 individuella DM medaljer i olika valörer(28 guld, 16 silver
och 12 brons). Det är 10 fler än föregående år! Ett imponerande antal medaljörer i alla
åldrar.

Träningsverksamhet
Nytt för i år har varit ”Teknik torsdagar” under sommarhalvåret med både korta banor och
riktigt tuffa banor för elitlöparna. LiU har ibland också varit med på träningarna, som fått lite
fler deltagare än föregående år. Vinterträningarna har återkommit för 8:e året i följd och är
lika populära som tidigare. Den snöfattiga vintern lockade också många deltagare under hela
säsongen. Årets pris till de flitigaste var en specialdesignad skopåse med namn(fungerar
utmärkt som dataväska också). Ansvariga för Vinterträningarna har liksom tidigare år varit
Peter Berggren och Mikael Westerberg. Under vinterhalvåret har vi också haft Gympa i
Uttersbergsskolan på onsdagar under vårterminen och under höstterminen på måndagar i
den nyrenoverade Jurslaskolan. Jenny Östlund har varit huvudansvarig, men gympaledaren
växlar lite från gång till gång, vilket innebär ett varierande träningsprogram som passar både
stora och små. Innebandy i Råsslaskolan på fredagskvällar har fortsatt med deltagande av
både ungdomar och äldre. Dessutom har det funnits möjlighet till löpträning i Strömsfors på
tisdagar (ofta intervallträning under ledning av Peter Lund)och i Lillsjön på torsdagar. I
Lillsjön har det varit pannlampslöpning på reflexspåret eller även riktiga natt-OL-banor. Peter
Berggren har varit huvudansvarig.

O-ringen 2017
Årets O-ringen var förlagd till Arvika i Värmland och Kolmården hade som vanligt många
deltagare med drygt 60 startande på varje etapp. I år blev det inga totalsegrar, men
etappsegrar genom Henrik Pilvinge Lätt 10,0; Britt Marie Aldén D65, Kerstin Ljungemyr D14
och Mats Röjgård H45. Klubbtipset på centralorten är en uppskattad tradition och för många
lika viktig som själva orienteringstävlandet.

Ungdomskommittén
TRÄNINGAR
Måndagsträningar
Under vår och höst har 20 ungdomsträningar arrangerats. Platserna har växlat mellan Åbyoch Krokeksområdet. Ungdomsträningarna har besökts av över 60 olika ungdomar varav ett
stort antal varit flitigt återkommande.
Ungdomsledare har varit Peter Berggren, Mikael Westerberg, Agneta Eriksson, Henrik
Ljungemyr, Veronica Lundh. Håkan Lindgren, Mattias Petersson, Nicklas Levinson, Pär
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Alenbrand, Kjell Josefsson, Emma Bränneby och Jenny Röjgård. Utöver dessa har flera
klubbmedlemmar och föräldrar hjälpt till i ungdomsverksamheten.
Nybörjare
27:e mars startade årets nybörjarkurs, grön grupp. Nybörjarkursen genomfördes under sju
tillfällen. Gruppen rullade på under hösten. Denna grupp ökade med nya deltagare
efterhand under året. Grön grupp snittade på 15 deltagare per tillfälle. Kjell Josefsson och
Emma Bränneby ledde gruppen.
Ungdomsserien
Eftersom ungdomsträningen 2017 var på måndagar så var det lite tufft att få deltagande på
tisdagarnas ungdomsserie. Trots det hade vi deltagare på samtliga ungdomsserier och vi
fortsätter vara en av de stora klubbarna även vid dessa tillfällen. OKK hade 35 st ungdomar
(41 st 2014, 45 st 2015, 51 st 2016) som startade i ungdomsserien varav 24 st (26 st 2014, 24
st 2015, 38 st 2016) deltog tre eller fler gånger och förtjänade därmed en plakett.
Ungdomsserien är en träningstävling som arrangeras av klubbarna i Norrköpings-, Finspångsoch Söderköpingsområdet och övre åldersgräns är 16 år.

TÄVLINGAR
O-ligan
OKK ungdomar presterade 135 starter (221 st 2014, 244 st 2015, 162 st 2016) i O-ligan, som
bestod av 18 deltävlingar. Vi hade 16 ungdomar som startade på någon av tävlingarna under
året (19 st 2015, 17 st 2016). OKK fick placeringen två i klubbtävlingen, besegrade av
Linköpings OK. OKK ungdomar segrade i år i tre av sex möjliga klasser: Yrsa Röjgård i D12,
Kerstin Ljungemyr i D14 och Sverre Röjgård i H14. Deltävlingarna är tävlingar under året i
Östergötland som väljs ut av Östergötlands OF.

Distriktsmatchen
Sex ungdomar åkte till Distriktsmatchen den 8-9 augusti Örebro. Distriktsmatchen är en
tävling för 13-16 åringar från Örebro län, Södermanland, Värmland, och Östergötland. Sverre
Röjgård vann i H14 och bidrog till stafettsegern för Östergötland.

Götalandsmästerskapen
I Östergötlands ungdomstrupp till Götalandsmästerskapen i Karlskrona, 11 -13 augusti, var
fyra av de uttagna 14 till 16 åringarna från OKK. Leo Johansson tog silver i sprint.

USM
USM avgjordes i Umeå, 15-17 september och uttagna var Leo Johansson, Arvid Westerberg,
Simon Johansson, Erik Johansson och Elin Netz. Kerstin Ljungemyr blev uttagen att
komplettera stafettlaget i D15-16. Leo lyckades med en 5:e plats på sprinten!

Stafetter
Under våren hade vi två ungdomslag på Måsenstafetten, tre lag på Kolmårdsdubbeln, två lag
på Stigtomtakaveln.
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Två lag på 10mila i Göteborg med placeringarna 8 och 225 av totalt 305 lag. Åttondeplatsen
innebar tredjeplats bland svenska lag. Sverre, Linnea och Leo blev uttagna och deltog i
Östergötlands två lag i AXA-stafetten (i samband med o-ringen i Sälen).
Vid Ungdomens 10mila i Tranemo, 4-5 augusti, kom D18 laget på 7:e plats. HD18 blev ej
godkänt men innan dess hann Kacper Kuca ta upp laget i täten på fjärde sträckan. Yrsa
Röjgård och Annie Lund hoppade in i ett kombinationslag med Tranan i HD12 på fredagen.
Tranemoflickorna blev häpna när våra flickor plockade 24 placeringar och fick sträckbästa.
Peter Berggren och Mikael Westerberg arrangerade resan med minibuss och övernattning i
tält. Det regnade mycket och även genom tältduken på de gamla militärtälten. Härligt
härdande.
På Distriktsmästerskapen i stafett hade vi lag i fyra av sex ungdomsklasser och vi vann alla!
Så samtliga av våra deltagande ungdomar var segrare den dagen (och alla som visat intresse
fick plats i något av lagen).
OKK hade ett lag på ungdomsstafetten Ekorren Cup i Linköping, 30 sept. Övre åldersgräns för
Ekorren cup är 14 år.
På Smålandskaveln hade vi ett H18 lag med ungdomar från 16 år.

Tävlingsresor
Daladubbeln i oktober är årets givna höjdpunkt för många ungdomar. Veronica Lund
arrangerade resan och login blev favorit i repris i Bjursås IKs klubbstuga. Ett busshaveri till
musiken av Kenny starfighter gjorde resan än mer minnesvärd (säkringen gick när musiken
dundrade på). På lördagen tvåmannastafett och på söndagen samma lag i patrull och då
utklädda. Vi hade åtta klubblag varav ett kombinationslag och ett gäng ledare. Många
fantastiska insatser på de tuffa och långa banorna i det kyliga vädret. Yrsa Röjgård och Annie
Lund blev de bäst placerade, en andraplats bara 23 sekunder efter segrarlaget.
Streckgubbarna Alva Kappling och Elin Netz blev utsedda till klubbens bäst utklädda.

LÄGER
De yngre ungdomarna inbjöds till ett miniläger i Lillsjöstugan den 10 mars. Emma Bränneby
höll i lägret tillsammans med flera. Åtta deltagare kom till det mycket uppskattade lägret.

Sommarläger
I år satsade vi på ett läger i hemtrakten. Duvhult blev platsen för login och Sörsjöns
höghöjdsbana höjdpunkten bland aktiviteterna. Träning, bad, lek och tältning. Stugan kunde
användas för matlagning och uteplatsen för servering. Vi gillade vattenmelonerna som
tilltugg i rikliga mängder. Knotten gillade oss. Henrik Ljungemyr höll ihop arrangemanget och
än en gång fick vi hjälp med matinköpen av Marie Håkansson. 40 ungdomar deltog och
utöver det juniorer, seniorer, ledare och föräldrar.
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Riksläger
På rikslägret deltog 11 ungdomar från OKK. Lägret arrangerades av svenska
orienteringsförbundet, i juni och genomfördes i Idre. ÖOF ordnade med transporten i
gemensam buss och ordnade så att login mm fungerade. Östgötarna bodde tillsammans i
stugor.

Checkpoint
14:e upplagan av Checkpoint Kolmården genomfördes 16-18 aug i Lillsjöstugan. I år med 14
deltagare. Lek, träning, övernattning, mm. Ledare var våra äldre ungdomar och juniorer med
Lisa Berggren i spetsen. Presentation av ledare och bilder från lägret finns på bloggen:
checkpointkolmarden.

USM-läger
USM-läger 24-28 maj. 11 st Kolmårdsungdomar i åldern 14-16 år var på USM-läger i
Norrland. Ungdoms-SM 2017 gick i Umeå och går 2018 i Luleå. Fanny Östlund, Linnea Lund,
Kerstin Ljungemyr, Alva Kappling, Elin Netz, Sverre Röjgård, Carl Hedegård, Erik Johnsson,
Simon Johansson, Leo Johansson och Arvid Westerberg deltog från OKK. Sara Forsberg och
Anna Håkansson höll ihop hela arrangemanget för de cirka 30 ÖOF ungdomarna. Vilken
insats! Förutom gemenskap och orienteringsträning var även resans olika färdsätt en del av
upplevelsen. Natt-tåg till Luleå, buss till Umeå, flyg till Stockholm (Bromma) och buss hem till
Östergötland.

ÖOF:s för- och eftersäsongsläger
Flera OKK-ungdomar har deltagit i ÖOF:s läger som gått av stapeln i Boxholm och i
Söderköping.

ÖVRIGT
Flera ungdomar har under året ingått i 25-mannalaget, deltagit på o-ringen och andra
tävlingar, varit på flera av klubbens övriga träningar, etc. Våra ungdomar har även hjälpt till
att arrangera Kolmårdsdubbeln, Höstmilen, etc.
Vi ser på deltagarantalet att bland annat ungdomsträningarna är mycket populära. Det finns
ett stort intresse för orientering. Gott om deltagare på nybörjarkurserna trots att reklamen
varit sparsam. Trenden visar dock att tävlingsdeltagandet gått ner.

Arrangemangskommittén
Vintermilen
Tyvärr uteblev snön även detta år, så vi fick ställa in både Vintermil och Barnens Vasalopp.

Kolmårdsdubbeln
Årets tävling arrangerades under påskhelgen den 16-17 april. Arenan var mycket vackert
belägen vid stranden av Åksjön. Efter en mycket snöfattig vinter kom det plötsligt över 1
decimeter nysnö dagarna precis före tävlingen. Vi lyckades ändå genomföra tävlingarna,
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även om medeldistansen inte blev rankingmeriterande p g a lite för mycket spårsnö i
markerna. Men till kaveln hade den kyliga vårsolen lyckats tina bort den mesta snön, så det
blev spännande och sportligt rättvisa tävlingar i vår fina Kolmårdsterräng. Totalt hade vi
nästan 2 500 deltagare under de två tävlingsdagarna med många meriterade elitlöpare på
plats. Tävlingsledare var Gunnar Melin och Anna Håkansson. Banläggarna Peter Berggren
och Mikael Westerberg fick mycket beröm för sina banor.

Höstmilen
Höstmilen den 22 oktober hade drygt 800 löpare anmälda i de olika klasserna. Antalet
deltagare har varit relativt konstant de senaste åren. Tävlingsledare var Johan Malm.

Ungdomsserie och NOK
Vi arrangerade en NOK träning i maj vid Lida. Tyvärr var vädret inte på vår sida den här
gången heller. Men det var ändå nästan 90 tappra deltagare i snögloppet. Bättre tur med
vädret hade vi med NOK- träningen vid Starrnäset en fin augustikväll. Målet var beläget på
gårdsplanen hemma hos arrangörerna Anna Håkansson och Mikael Andersson. Vi stod också
som arrangör för Ungdomsserie och NOK i september med en sprinttävling med mål vid
Utterbergskolan. Banläggare var våra duktiga ungdomar Arvid och Tora Westerberg.

Sommarmix
Åby Sommarmix arrangerades för 8:e året i rad. Drygt 150 barn i åk 1-6 i Åby fick under 2
veckor pröva på olika idrotter och under två halvdagspass orientering uppe vid Lillsjön. Det
är som tidigare ett samarbetsprojekt mellan olika idrottsklubbar i Åby tillsammans med
Fritidsgården. Förutom att ett antal ofta i vanliga fall inte idrottsaktiva barn erbjuds provapå- 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 från
Idrottslyftet.

Naturpasset
Naturpasset genomfördes även i år både i Krokek, Arkösund och Åby. Till det traditionella
Naturpasset använde vi kartan i Arkösund, terrängen runt Lillsjöstugan och Korpklint. Cykelpasset var förlagt till vägarna och stigarna i Björndalen och Betlehem. Dessutom hade vi som
vanligt ett Fotopass i Krokek. Försäljning låg på ungefär samma nivå som förra året med
totalt 269 sålda Naturpass. Hans Englund var ansvarig.

Tipspromenader
Robert Håkansson har precis som tidigare år sett till att allting fungerat perfekt.Det har
arrangerats tipspromenader vid Strömsforsstugan på söndagarna under januari-mars samt
oktober-december.Antalet deltagare har sällan varit över trettio, men det finns ett tjugotal
trogna deltagare.Under hösten började ICA Delfinen att sälja kuponger för tips och
bingo.Vissa söndagar har samtidigt varit obemannade och svaren har kunnat lämnas via
tipslapp eller mobilsvar.ICA Delfinen har på ett förtjänstfullt sätt stått utlämning och
sponsring av vinster.
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Elit och juniorkommittén
Träningar och Träningsläger
Under vintersäsongen har ett antal träningshelger genomförts, några med LiU och andra
klubbar inbjudna. Under ”träningshelgerna” har ordinarie helgträningar kompletterades med
flera träningspass, orienteringsteori, säsongsplanering, måltider och andra aktiviteter.
I februari var sex av våra juniorer och seniorer samt en ledare i Portugal (Praia de Vieira och
Castelo de Vide) på träningsläger. Förutom att träna hann man även avverka ett par tävlingar
ingående i Portugal O Week. En sprint i Coimbra, som Lisa Berggren, W18, vann och en
medel i Cernache.
I juni var ett tiotal uppe i Idre för en veckas träning och tävling. En succé som vi planerar att
upprepa med tonvikt på mer träning och mindre tävling.
I augusti åkte vi på en SM-träningsdag i Hallsberg och Örebro för att testa på SM-terrängen.
Tillsammans med Breddkommittén tog vi under året fram ett nytt upplägg för
torsdagsträningarna för alla klubbmedlemmar – Tekniktorsdag. Målsättningen var en hållbar
breddträning med kvalité. Dessa torsdagsträningar var mycket lyckade.

Swedish League
Swedish League avgjordes i år i Karlskrona, Hallsberg, Huskvarna med final i Bollnäs.
Bästa delresultaten var fjärde platser för Aleksandra Hornik i D21E och Ville Johansson i
H20E och en femteplats för Lisa Berggren i D18E.
I totalen, efter den avslutande jaktstarten i Bollnäs, blev bästa OKK-resultatet en sjätteplats
genom Ville Johansson.

SM tävlingar
OK Kolmården tog under 2017, ett brons och ytterligare fem placeringar mellan fyra och åtta
i SM.
I Natt-SM, Hallsberg deltog fem Kolmårdare. Bäst lyckades Ville i H20E med en sjätteplats.
I Ultralång-SM som gick i Kilsbergen ett par veckor senare var Ville enda Kolmårdare och han
lyckades springa till sig en femteplats efter nästan två timmars löpning.
Sprint-SM, individuellt och stafett gick i Örebro i början av juni och blev lyckat för OK
Kolmården. Individuellt gick alla Kolmårdare till A-final och där knep Ville ett brons i H20 och
Lisa en åttonde plats i D18.
I sprintstafetten ställde vi upp med ett ungt lag med juniorerna Lisa, Ville, Tom Campbell och
senioren Malin Leijon Lind. En 18:e plats, bland många rena seniorlag, får anses som ett
mycket bra resultat.
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Höstens SM-tävlingar inleddes med långdistans i Kilsbergen. De juniorer vi hade med gick
alla till A-final dock utan att vi lyckades ta någon topplacering.
På medeldistansen i Hallsberg en vecka senare gick det bättre. Med fler Kolmårdare på plats
blev det återigen några A-finalister med en sjunde plats som bäst genom Ville i H20.
I SM-stafetten som gick i Ånnaboda ställde fyra Kolmårdenlag upp. Två herrjuniorlag (ett
bestående av våra H16grabbar), ett dam- och ett herrseniorlag.
Det äldre H20-laget med Emil Ljungemyr, Tom Campbell och Ville Johansson hade
medaljvittring och låg länge 3:a. Efter en spurt om bronset slutade vi fyra, vilket är klart
godkänt även om det inledningsvis kändes surt att vara så nära pallen.

10 Mila
Årets 10 Mila avgjordes i Göteborg. I damkavelen lyckades vårt förstalag som i år bestod av
Malin Leijon Lind, Lisa Berggren, Anna Matyba, Linn Bränneby och Aleksandra Hornik inte
försvara förra årets 37:e plats. Efter förutsättningarna, med skador och sjukdomar som
decimerade laget, är dock en 64:e plats klart godkänt.
I herrkavlen lyckades det juniorbetonade laget (fem juniorer, två H16-grabbar, två seniorer
och en ”veteran”) nå den bästa placeringen på många år genom att springa in på 56:e plats.
Det bådar gott inför kommande år och 2018 är målet topp-50.

Jukola
Eftersom OKK-laget inte var med året innan stod man först på plats 721 i starten. Laget fick
dock inledningsvis en fin start men sedan blandades toppar och dalar under hela tävlingen
och det var ett lite missnöjt lag som sprang i mål på 111:e plats.
Dock måste det ses som godkänt av det återigen juniorbetonade laget som har framtiden för
sig. Det drogs många viktiga lärdomar inför kommande år.

U-10mila
Flera av våra juniorer och blivande juniorer var med vid U10mila. Här gjordes många fina
insatser.
D18 tjejerna med Lisa, Adrianna Biederman, Maja Garbacik och D14-tjejerna Fanny Östlund
och Kerstin Ljungemyr och kom sjua.
I HD18 missade vi oturligt en kontroll men var innan dess i ledning genom Kacper Kuca som
var först in på fjärde sträckan.

DM
Våra junior- och seniormedaljörer på DM:
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Sprint:

D18 1) Lisa Berggren, D20 1) Julia Eriksson, H21 2) Ville Johansson

Medel:

D21 1) Malin Leijon Lind, H20 2) Ville Johansson, 3) Tom Campbell
D18 2) Lisa Berggren H20, H21 3) Oskar Leinonen

Lång:

H20 1) Lisa Berggren, H20 2) Ville Johansson, D21 3) Anna Håkansson

Natt:

D18 1) Lisa Berggren, H20 2) Ville Johansson

Stafett:

D21 2) (Malin Leijon Lind, Lisa Berggren, Anna Håkansson)
H21 2) (Oskar Leinonen, Ville Johansson, Mikael Andersson)

Polensamarbetet
Våra polska Kolmårdare har gjort betydande insatser främst i våra kavellag i 10Mila, Jukola
och U10mila och är en viktiga för att vi ska kunna fortsätta utvecklas och nå ännu bättre
resultat.
Individuellt har Aleksandra Hornik representerat polska landslaget och tog dessutom brons i
Militär-VM på långdistansen.
Kacper Kuca, Marcin Biederman och Jan Baran representerade Polen vid Junior-VM.
Kacper var även med på European Youth Orienteering Champinonships (EYOC) tillsammans
med Adrianna Biederman och Maja Garbacik.

Nytillskott och förluster
Till säsongen 2017 tillkom Tom Campbell, H20, från Lustens OK och Mikael Andersson H21
samt Anna Håkansson, D21, båda från Linköpings OK.
Efter säsongen 2017 lämnar Aleksandra Hornik för Paimon Rati och Linn Bränneby för Ärla IF.

Skidkommittén
Säsongen 2017 var inte något som kommer att gå till historien som en bra lokal skidsäsong.
Dåligt med snö och endast några dagar med åkbara spår i Strömsfors och Lillsjön.
Inga träningar eller tävlingar gick att genomföra.
Ett test i Lillsjön med att köra skotrarna på akrylatbensin föll väl ut. Mindre belastning på
miljön samt en betydligt bättre arbetsmiljö med hänsyn till avgasrök och lukt väger stort upp
den lilla merkostnaden för bränslet.
Inga investeringar gjorda och den maskinpark som finns fungerar som den ska.
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Det fantastiska arbetet som utförts på spåren, främst i Lillsjön, ger betydligt bättre
förutsättningar att få till bra skidspår under vintersäsongen 2018 (som redan visat sig i
skrivande stund).

Kartkommittén
OK Kolmårdens kartframställning år 2017:
Thomas Persson har reviderat en del av gamla Kolmårdenstak ca. 4 km2 inför
Kolmårdsdubbeln 2018.

Anläggningskommittén
Allmänt
Verksamhetsåret 2017 blev ett intensivt år för Spårgruppen med flera stora projekt och
aktiviteter.
Inga större investeringar eller reparationer har gjorts i våra stugor under året.
Arbetsdagar vår och höst
Vi har under våren och hösten haft gemensamma arbetsdagar vid våra klubbstugor i
Strömsfors och Jursla med något mindre deltagande än tidigare år.
Här har vi gjort arbete runt våra arenor och i våra stugor, förråd har städats ur.
Man har även inspekterat våra spår och spårskyltar har tvättats av. Uppröjning längs med
elljusspåren inför vintern är genomförd.

Uthyrning av klubbstugor
Våra stugvärdar har haft ett hektiskt år med mycket uthyrning av våra stugor. Det är roligt
att vi kan hyra ut våra stugor och med det få en intäkt till klubbens ekonomi.
Vi får tacka våra stugvärdar Monica Lund ansvarig för Stömsfors stugan, Jonny Wallinge och
Thomas Johansson stugvärdar för Jurslastugan som ser till våra stugor, för ett bra arbete
2017.

Spårgruppens arbete 2017
Spårgruppen består av våra äldre klubbmedlemmar och anslutningen är fortfarande god. Det
finns tydliga tecken på ett minskat intresse från denna grupp, främst av hälsoskäl. Vi får
hoppas att flera kan hjälpa till och ansluta till denna grupp som gör ett bra arbete.
För Spårgruppen:
Evert Elgefjord (sammank),
17

Bernt Svensson, Runar Aldén, Claes Jonsson. Sven Landqvist, Björn Engvall

Nya 5 km spåret, etapp 3.
Vintern 2016/2017 blev en av de snöfattigaste i mannaminne i våra trakter varför skidåkning
på vårt nya fina spår tyvärr blev synnerligen begränsat. Typiskt nog kom vinterns kraftigaste
snöfall över Östergötland så sent som den 14 april strax innan Kolmårdsdubbeln i orientering
avgjordes vid Åksjön.
Under V 22, söndagen den 4 juni, påbörjades arbetet med etapp 3 från kraftledningen vid
Herrsjön ner till Björnmossen där arbetet var planerat att slutföras. Tyvärr kom sommaren
värsta regn över oss då himmelsen portar öppnade sig och vi fick avbryta arbetet och skicka
hem såväl traktor som lastmaskin. Det kändes lite småelakt faktiskt. Färdigställande av
spåret kunde dock slutföras den 6-7 juli med rejäla maskininsatser på plats.
Tack alla klubbmedlemmar med Peter Bergren och Bernt Svensson i spetsen för avgörande
insatser med spåret. Dock återstår påläggning av sopsand som toppskikt på den aktuella
delen. Detta kunde inte genomföra pga brist på sopsand med anledning av den milda
vintern. Detta arbete får anstå till våren/sommaren 2018.
OKK fick det nya 5-km spåret godkänt genom besiktning av K & F samt ÖIF varefter
resterande bidragsmedel kunde utbetalas till OKK. Tack för det!
Vi vill även tacka Lions Club Åby, Gustavianska för frikostiga bidrag samt inte minst
allmänhetens bidrag efter ett nytt upprop till hushållen i Åby och Jursla.
Ett tack även till OKK:s framgångsrika bidragssökare Eva-Karin Jönsson, Maria Maria Nordvall
och Ebba Hedegård.

Elljusspåren i Strömsfors och Lillsjön
Sedvanligt underhåll i form av gräsklippning och röjning har utförts. Norrköpings kommun
har övertagit elkostnaderna för våra båda elljusspår vilket innebär en betydande besparing
för OKK.
På elljusspåret i Strömsfors har utförts en del större grävmaskinsarbeten med bl a iläggning
av dräneringsrör för att erhålla ett bättre underlag för olika typer av aktiviteter.

Arenorna Lillsjön och Strömsfors
Arenorna har hållits i bra skick under verksamhetsåret genom spårgruppens försorg. Arbetet
med en ny uppdaterad spårtavla för Arena Lillsjön har påbörjats under hösten under ledning
av Peter Berggren och Agneta Eriksson och beräknas kunna vara på plats i början av 2018.

Östgötaleden / Övriga utmärkta spår
Jämförelse med 2016 blev vi förskonade från större arbetsinsatser med nedfallna träd över
våra leder. OKK:s utmärkta skogsexperter med Claes Jonsson, Sven Landqvist, Runar Aldén
och Alf Mattsson i spetsen har dock ständigt varit på hugget och ryckt ut ett antal gånger när
så erfordrats.
Påmålning, röjning, siktförbättring har utförts på hela OKK:s del av Östgötaleden, ca 90 km.
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Ett mycket omfattande arbete som måste utföras varje år. Mycket aktiva i detta arbete har
varit Claes Jonsson, Sven Landqvist, Per-Olof Didong, Eje Blyberg och Björn Engvall.
Samarbete med kommunen vad gäller större arbeten som spång- och brobyggnation har
skett. En aktivitetsdag i samarbete med region Östergötland har genomförts den 31 maj på
del av Östgötaleden St. Älgsjön Runt. Ett 40-tal deltagare från hela landet genomförde
aktiviteten under ledning av Britt-Louise Nilsson. Medverkande från OKK var Per-Olof Didong
och Claes Jonsson.
Samarbete ang det nya MTB-spåret Jursla med Kolmården Adventure har utförts bl a genom
omfattande spångbyggnation som även berör OKK ledsystem. Vi tackar Henrik Vuorinen,
Magnus Blomgren m fl.

Trivselkommittén
Trivselkommittén bestående av Sara Forsberg och Magnus Hedegård arrangerade årsfesten
den 18 mars 2017 som hölls i Lillsjöstugan. Efter inledande mingel med lagindelning så blev
kvällens första uppgift att lagen skulle tillverka var sin tårta med orienteringstema. Fantasin
och kreativiteten flödade och det vinnande lagets tårta föreställde en sluttning ner mot
Lillsjön med höjdkurvor, div naturtrogna attiraljer och tom en brygga med en båt.
Under middagen följde ny indelning där deltagarna två och två fick försöka lösa en mycket
klurig mordgåta som utspelade sig på pensionat Geisthof. Komplotten mörknade och
förtätade stämningen under kvällen varefter ledtrådarna presenterades i form av brev,
testamenten och överhörda samtal…
Kvällen avslutades med sedvanlig dans till DJ Mickey

Ekonomi
Årets resultat blev positivt, till skillnad mot vad som budgeterats (67 tkr exkl. avskrivningar,
att jämföra med -62 tkr enl. budget).
Kolmårdsdubbeln blev normalbesökt, vilket medförde ett högre överskott än föregående år,
då tävlingen hade lägre antal besökare än vi är vana vid (169 tkr att jämföra med 122 tkr för
2016). Även det budgeterade resultatet på 140 tkr överträffades. Höstmilen däremot
genererade även i år ett lägre överskott än budgeterat (76 tkr jämfört med budgeterade 90
tkr och 80 tkr i utfall under 2016). Det är framför allt högre kostnader för priser samt inköp
av banderoller som drar ned resultatet. Uthyrningen av våra stugor nådde inte heller i år upp
i förväntade nivåer och stannade på 78 tkr (att jämföra med 104 tkr enligt budget och 2016
års utfall på 86 tkr). Det är även i år uthyrningen i Lillsjöstugan som står för hela
minskningen. Slutligen drog vi in 10 tkr extra på medlemsarbete vid Kolmårdensprinten i
samband med kick-offen för O-Ringen 2019 i Kolmårdens djurpark.
På kostnadssidan har det fortsatta arbetet med omdragningen av Lillsjöspåret hållit sig inom
budget. Nedlagda kostnader under 2017 slutade på 60 tkr (jämfört med budgeterade 60 tkr).
Dessutom översteg erhållna bidrag rörande projektet förväntad nivå och stannade på 128 tkr
(att jämföra med budgeterade 110 tkr), och detta trots att bidraget på 20 tkr från ÖIF inte
hann komma in under året. Därutöver har Norrköpings kommun beslutat att de ska stå för
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elkostnaden för våra elljusspår, varför den kostnaden blev 11 tkr lägre än budgeterat.
Dessutom utnyttjades endast 42 tkr av budgeterade 88 tkr för revidering och nyritning av
kartor. Till skillnad från de senaste åren har emellertid Elit-/juniorkommittén utnyttjat mer
eller mindre hela sin budget (186 tkr av budgeterade 188 tkr) och Ungdomskommittén 49 tkr
av sina budgeterade 61 tkr.

Idrottslyftet
Under året har vi fått bidrag via Idrottslyftet från ÖIF för genomförande av Sommar Mix Åby.
Flera av våra duktiga ungdomar har varit uppskattade ledare för denna aktivitet.
Vi har också fått bidrag för ungdomsledarutbildning, Bosön.

Underskrifter

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