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Björkforsbladet 2021 Vinter
Tiden går fort även om vardagen under det gångna året varit grå. Vi har trots det i vår förening kunnat genomföra
stora delar av vår ordinarie verksamhet. Det skulle bli lite tråkig läsning om vi skulle räkna upp allt som vi inte
kunnat genomföra under förra året så fokus blir på det som vi faktiskt har kunnat genomföra.
Orienteringssektionen har kunnat bedriva sin träning under hela året och det har varit stor uppslutning av barn och
ungdomar. Ledarna har på ett föredömligt sätt planerat och organiserat träningen så att risken för smitta minimeras
och följer rekommendationer och restriktioner. En varm dag i augusti genomfördes också en klubbdag nere i
Grönebo och klubbmästerskapen avgjordes i oktober vid klubbstugan. Det har även erbjudits orienteringstävlingar i
”nytt format” pga av Corona vilket uppskattats av tävlingssugna medlemmar. En ny karta har tagits fram under året
och ger oss möjligheter att arrangera tävlingar framöver.
Friidrottssektionen har, liksom orienteringen, kunnat bedriva sin ungdomsverksamhet i stort sett som tidigare.
Något tidigare uppstart med träning utomhus under våren var en anpassning. Första deltävlingarna av den
traditionsenliga Sommarcupen i terränglöpning flyttades fram och antalet deltävlingar minskades till fyra. Detta
arrangemang är alltid uppskattat men sommaren 2020 upplevdes positivare än tidigare år trots att det efterföljande
fikat inte erbjöds!
Skidsektionen har av förklarliga skäl inte haft någon verksamhet men har under året planerat framåt och inköpt en
snösamlare som ska möjliggöra bättre skidspår då snön kommer….vilket vi hoppas på att den gör.
Valö har varit välbesökt under sommaren. Många har sökt sig ut i naturen och då hittat till ön i sjön Björkern.
Valöcafè som drivs av Susanne Jonsson har haft mer än fullt upp många dagar. Pandemin har gjort att vår
uthyrningsverksamhet av dansbanan på ön har legat nere helt eftersom samtliga avbokat. Under hösten har ett nytt
avtal med arrendator för cafèverksamheten ingåtts och vi är glada att Susanne vill fortsätta.
Den sk Måndagsgruppen sköter det fortlöpande underhållet av vår klubbstuga och omkringliggande område på ett
förtjänstfullt sätt. Det som hänt vid elljusspåret i Rimforsa är att Kinda Kommun valt att förändra tiderna då elljuset
går att tända. Belysningen måste nu tändas genom en knapptryckning och det är enbart möjligt mellan kl 15-22. Det
har i nuläget inte påverkat vår föreningsverksamhet men påverkar vardagsmotion och hundpromenader för boende i
samhället.
En nyårsaktivitet genomfördes och var välbesökt men givetvis anpassad i sin utformning pga pandemin.
Torsdagskvällar har klubben fortsatt sin motionsgympa i Björkfors Gymnastiksal med en trogen
skara motionärer men det har även här behövt anpassats pga Corona.

Håll dig uppdaterad om vad som händer genom att besöka vår hemsida
www.bgoif.se

Har du under år 2020/2021 inhandlat bil, ny eller begagnad, på Grahns
Bilar i Kisa eller Tranås? Meddela då klubbens kassör snarast!
Sponsoravtal med företaget ger klubben extra inkomst för varje bil.
Ansvariga innehåll Anna Kullberg
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Medlemskap i Björkfors GoIF
Dags att åter betala medlemsavgiften. Tillsammans med Björfors Bladet får du/ni fakturan för
medlemskapet i föreningen. Tacksam för att adresser, personnummer och namn tittas över så att det
stämmer innan betalning. Stämmer inte uppgifterna så meddela vår kassör Bengt-Ove Blomkvist
bgoif@bgoif.nu

Utmaning i skärgårdsmiljö! 10MILA Valdemarsvik 2021
Vi har haft ett år som sällan skall glömmas. Vi har i organisationen för Tiomila 2021 i Valdemarsvik
arbetat målmedvetet under de senaste tre åren för att kunna bjuda in till Tiomila vid Grännäs.
Utifrån rådande pandemisituation kommer vi tvingas ställa in Tiomilaarrangemanget 1-2 maj 2021!
Vår styrelse har nyligen fattat detta beslut i samförstånd med Tiomila föreningen.
Nu undersöker vi positivt möjligheterna att hitta lösningar där vi med vår organisation och med vårt omfattande
förberedelsearbete kan erbjuda ett arrangemang vid ett annat datum.
Mera information om detta arbete kommer inom några veckor så håll er uppdaterade genom att titta på vår
hemsida.
Vid frågor kan du vända dig till: Kjell Holmström kjhol@hotmail.com tel 0708-390035 eller Anna Kullberg
la.kullberg@kindamail.se tel. 0705-084523

Ordföranden har (sista) ordet!
Under 2020 har föreningens verksamhet
varit annorlunda och jag vill speciellt
tacka alla ledare för vår
ungdomsverksamhet för det engagemang
och tid som ni lagt ner för att kunna
genomföra träning för våra barn och
ungdomar anpassade efter rådande
rekommendationer och restriktioner. Ett
tack också till alla andra medlemmar som
på olika sätt bidrar till vår förening.
Tillsammans bildar vi alla en helhet som vi
kan vara stolta över. Inför 2021 finns en
förhoppning om att vi ska kunna umgås
och träffas fysiskt igen då vi är många
som saknat det.
Anna Kullberg Ordförande

Ansvariga innehåll Anna Kullberg

