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Poängställningen 2013

Lite kuriosastatistik….

Så är då 2013 till ända, och 37 av klubbens 67
medlemmar tog poäng:

Vem har mest poäng?
Lennart ”Biggen” Svensson har 649 poäng.
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Vem har tagit flest poäng ett enskilt år?
Hannes Carlsson fick ihop 48 2/3 under 1994.
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Vem har längsta obrutna sviten med poäng?
Lennart ”Biggen” Svensson tog poäng alla år
mellan 1946 – 2001.
Hur många medlemmar har tagit poäng?
Från starten 1946 t.o.m. 2013: 732 medlemmar.
Hur många tävlingsstarter har klubbens
medlemmar gjort sedan 1946?
Sammanlagt 13 203 tävlingsstarter.
Hur många starter på träningstävlingar?
Sammanlagt 17 431.
Vilket år gjordes flest resp. minst tävlingsstarter?
1995 med 632 starter resp. 2009 med ingen start.
Vilket år gjordes flest resp. minst träningsstarter?
1983 med 867 starter resp. 2004 med 25.
Vilket år var medlemsantalet som störst?
1995 med 215 medlemmar.
Vilket år var medlemsantalet som lägst?
Troligen första året. Tjugotre medlemmar vid
starten i januari och några fler vid årets slut.
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Orientering
Underbart, oslagbart, helkul!

Vilket år hade klubben flest aktiva?
1995 med 109.
Vilket år hade klubben minst antal aktiva?
Troligen 2004 med 11 aktiva. Uppgift saknas
från en del av föreningens första år.
Finns några av de som startade klubben fortfarande med?
Ja, Lennart Svensson och Sixten Magnusson. Ett
stort tack till dem för det!

SOFT byter logotyp

Löpträning och bastu

Svenska Orienteringsförbundet, som ju numera
inte bara har orienteringslöpning på programmet,
utan också skidorientering, mountainbikeorientering och precisionsorientering har nyligen bytt
logga. Man tycker att symbolen med löparen
(mitten nedan) inte speglar hela verksamheten.

Nu gör vi ett uppehåll över helgerna och
återupptar måndagsträningarna igen den 13
januari kl. 18.30 vid klubblokalen.

80- och 90-talet:

Ny skrivare
För att lättare kunna mångfaldiga kartor, har
styrelsen köpt in en ny laserskrivare, som
samtidigt är kopiator och skanner.

Fram till nu:

Pannlampsstrulet över
Nya:

…ja, inte blev det bättre, tycker redaktör´n. Vad
var det för fel på den med orienteringsskärmen?

Kart- och tipspromenad med korv
På lördag den 4 januari klockan 11 är du
välkommen till klubblokalen. Då genomför
tränings- och ungdomskommittén en kartpromenad med frågor och efterföljande korvgrillning.
Är vädret bra så kan det bli en vandring på 4 km.
Kom och trivs med klubbkamrater under lite
annorlunda former! Vid riktigt busväder
meddelar vi på hemsidan om det blir inställt:
www2.idrottonline.se/HammarkindsOKOrientering/

Gå och bada!
Tränings- och ungdomskommittén
inbjuder också alla till en liten
orienteringsövning i Gusum lördagen den 25 januari, med efterföljande bad i simhallen, som vi hyrt
för klubbens räkning. Samling
utanför simhallen kl. 13.30. Fika kan
inhandlas i simhallen.

Orientering – oslagbart!

Nu har föreningen köpt in fem pannlampor för
utlåning till de (främst ungdomar) som ännu inte
skaffat en egen. Förhoppningsvis kommer denna
härliga form av orientering att öka rejält i
klubben. Vi ser fram emot nattskubb i vår.
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Nostalgikvällen den 17/11
Fem tappra dök upp på nostalgikvällen den 17
november. Det pratades och mindes kring hur
var och en kom med i klubben, tävlingsdebuten,
dundermissar och annat smått och gott. Tre
timmar gick fort.

Datum för årsmöte spikat!
Årsmötet kommer att hållas måndagen den 24/2
kl. 19.00. Vi återkommer i nästa nummer med
mera information. Vill du lämna in en motion, så
skall den vara styrelsen tillhanda senast den 10/2
under adress Hammarkinds OK, Kyrkobrinken 3,
615 31 Valdemarsvik eller via mejl till:
hammarkinds.orienteringsklubb@telia.com

Ett tips! Samtliga kartor har varit presenterade
i HOK-JOX de senaste åren.

Styrelsen önskar alla
en

God Jul
och ett

Gott nytt år!

