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Skolkampen återuppstår

Många tävlingsstarter

Från 1987 till och med 2003 genomfördes
årligen Skolkampen för alla kommunens fjärdeklasser. Då fanns det sju skolor med elever i
årskurs 4. Idag ser det annorlunda ut. Endast fyra
skolor finns kvar med mellanstadieklasser. Men
nu när vi sätter igång igen blir satsningen i stället
på femmorna. Slår satsningen väl ut så kan även
4:orna komma ifråga nästa år. Årets tävling
kommer att gå av stapeln den 15 september. Det
blir samma ”koncept” som förr, men nu kommer
eleverna naturligtvis att få använda sig av den
elektroniska stämplingen. För att genomföra
arrangemanget behövs det ett 10-tal funktionärer. Så anteckna tisdagen den 15/9 i din
kalender om du kan tänka dig att hjälpa till. Vi
återkommer i frågan efter sommaren.

Fram till och med den 7 juni har 46
tävlingsstarter gjorts. Prognosen pekar på att det
då blir omkring 120 starter innan årets slut. I så
fall blir det bästa resultatet sedan 1999, då 164
starter noterades. Rekordåret 1995 med hela 632
starter har vi fortfarande långt kvar till att slå.

Heldag med kartutbildning
Söndagen den 24 maj hade vi bjudit in ”kartgurun” Per-Olov Derebrant från Aneby. Han är
bl.a. kartritningsprogrammet OCAD:s representant i Sverige, ritar kartor och anlitas runt om i
världen som kartkontrollant. Nu var han här och
grillade Andreas, Hannes och Fredrik i allt det
nya på kartritningsfronten. Mycket kom att
handla om laserskannat grundmaterial, tips på
utrustning m.m. Tanken är att vi i klubben själva
skall kunna revidera kartor. På grund av tid och
kompetenskrav ser vi dock att yrkesritare får ta
hand om nyritningar.

Färre träningsstarter
Värre är det med antalet starter på träningstävlingarna. Vi är just nu uppe i 108.
Motsvarande tid förra året var siffran 152.
Prognosen för året pekar på cirka 300 starter,
mot 409 förra året. Precis som med
tävlingsstarter har vi långt kvar till rekordåret
1983 då hela 867 träningstävlingsstarter gjordes.
Anledningen till årets låga siffra beror på två
saker, nämligen att vi medvetet har dragit ned på
antalet egna träningstävlingar för att få flera att
följa med till NOK-träningarna. De träningarna
har flera banor att välja på och går i för oss
okända marker, vilket borde innebära roligare
orientering. Men försöket verkar så här långt inte
ha slagit så väl ut. Den andra anledningen till
färre egna träningstävlingar hänger ihop med den
första, nämligen att vi just nu har för få kartor
som är tillräckligt nya. Vi nöter i stort sett
samma stigar och blåbärsris var och varannan
gång det är träningstävling.

Antal aktiva
Antalet medlemmar som hittills i år varit ute och
representerat klubben på tävlingar är 10. Totalt
har 25 medlemmar deltagit på minst en
träningstävling. Förra året var den siffran 40, så
vi väntar nu på att minst 15 ytterligare
medlemmar dyker upp på någon träning eller
tävling innan årets slut.

Tjustmästerskap

Östgötaleden

Vi har fått förfrågan om att lägga banorna till
Tjustmästerskapet den 22/8. Det gäller klubbarna
Gamleby OK, Ankarsrums OK och Västerviks
OK. Samtidigt skall vi försöka att arrangera vårt
eget KM och även fråga SOK om de vill delta.
Ryktet säger även att Björkfors GoIF kan tänka
sig att avgöra sitt KM på samma arrangemang.
Bäddat alltså för kanske bortåt 150 startande.

Styrelsen har beställt ytterligare fem kontrollenheter från Sportident till en kostnad av drygt
sextusen kronor. Därmed har vi möjlighet att ha
upp till 29 kontroller på våra träningstävlingar.

Nu vid halvårsskiftet har vi ett nytt kontrakt med
kommunen angående tillsyn och underhåll av
vandringsleden från Valdemarsvik och ut mot
Gryt. Tidigare hade HOK ansvaret för hela
sträckan ut till Fyrudden, men från och med nu
slutar HOK:s ansvarsområde vid Hosum. Resten
av sträckan kommer att skötas av Gryts IF. I och
med detta slutar Sam Samelius och Peter Njord
sitt tillsynsarbete som de haft i omkring 17 år
och skött på ett exemplariskt sätt. I fortsättningen kommer Sven-Erik – precis som förut –
att ansvara för sträckan Valdemarsvik –
Vångsten, fast nu med hjälp av Peter Törngren.
Resterande delen fortsätter Lennart Kjellgren
med. Tillsammans med honom kommer Alfred
Emanuelsson att sköta det ledavsnittet.

Nya medlemmar

Köp kläder!

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i
klubben:
Lina Engstrand och Tobias Jansson invaldes den
15/4.
Melker Zackrisson och Veronika Levander
invaldes den 20/5.
Vid detta styrelsemöte utvaldes samtidigt fyra
medlemmar p.g.a. bristande betalning. Därefter
uppgår medlemsantalet till 80.

Underbart,oslagbart,helkul!

Du vet väl att vi har ett
litet lager av tävlingsdräkter till salu. Man blir
inte snabbare, men de är
sköna att springa i. Dessutom är de snygga och
hjälper till att öka gemensamhetskänslan. Titta in
på måndagskvällarnas
expeditionstid mellan
kl. 18 – 18.30 så kan
du prova. Priset för en
komplett tävlingsdräkt
är 700 kronor för medlemmar 18 år och äldre.
(Blus 475 kr. resp. byxor 250 kr.). Är du upp till
och med 17 år gäller halva priset, alltså 350
kronor för en komplett dräkt (blus 240 kr. och
byxor 125 kr.) Lagret är begränsat.
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Det finns även dräkter i 150 cl.

Nästa träningstävling

Nästa HOK-JOX

Välkommen till Norrbacka torsdag 25:e. Start
mellan 18-19. Fyra banor.

Nästa nummer kommer i början eller mitten av
september. Under tiden kan du med fördel följa
vad som händer på www.hammarkindsok.se

Flera kontrollenheter

Björkar pryder åter Storgatan
I tisdags kväll den 16:e satte ett gäng medlemmar upp årets björkar till midsommar.
Sammanlagt omkring 240 blev det. De kommer
att tas ned på kvällen den 22/6. Vill du hjälpa till
med det, så infinn dig vid klubblokalen kl. 18.
Kommer du senare, så hittar du oss någonstans
på Storgatan.

Orientering

För kalenderbitaren…

Ordförande har ordet

Vi vet inte hur många individer som varit
medlemmar i HOK sedan starten 1946, men
genom vår poängtävling vet vi hur många som
varit aktiva. Hela 736 personer har fram till
årsskiftet varit aktiva, varav 192 kvinnor, vilket
motsvarar 26 %.

Trots en blöt vår har det varit en fin
orienteringsvår. Våra aktiviteter har kunnat
hållas även om vi vill ha mer uppslutning kring
våra klubbträningar. Dessa är öppna för alla barn
och vuxna, och styrs i sin inriktning på de som
kommer. Det kan vara teknikövningar, enklare
banor eller kartvandringar. Det är mycket nyttigt
att ta sig tid till nya övningar och tankar kring
orienteringen. Man kan också vara med för att
hjälpa dem som inte hunnit komma så långt i
sina färdigheter.

Rekordår för Erik?
I skrivande stund är Erik Kjellgren redan uppe i
24 poäng. Det börjar faktiskt lukta rekord!
Redaktören till denna tidskrift har det nuvarande
rekordet med 48 2/3, satt 1994, men blir bara
glad om rekordet ryker. Lycka till Erik!

För några veckor sedan blev vi i styrelsen
inbjudna till Korpen och Banvallsstugan för att
på en öppen fråga fundera på om ett samarbete
föreningarna emellan vore möjlig. Det handlar
framförallt om möjligheten till gemensam lokal.

Erik Kjellgren
Banvallsstugan

Sommar- och höstprogrammet
På sista sidan hittar du sommarens och höstens
program. Många sköna tillfällen att få njuta av!

Tjust 2-dagars
Nu är det inte många dagar kvar till Tjust 2dagars som genomförs i Ankarsrum den 1:e och
2:e juli (man kan välja att bara delta en dag). Åk
själv eller kontakta vår O-ledare Fredrik Urberg
för samåkning. Fredrik når du på telefon 070668 52 62.

Jenny och Linnéa lämnar HOK
I augusti går flyttlasset till Stavanger i Norge,
där Jenny fått nytt jobb. Vi tackar för tiden som
varit och önskar lycka till!

Vi som har varit där ser positivt på möjligheten
under vissa förutsättningar. En viktig del är
dusch- och omklädningsmöjligheter som saknas
idag, men som med relativt enkla insatser kan gå
att ordna. Många av er har säkert varit i stugan
och vet att det är en mycket fin samlingsplats för
ett lagom antal personer. Läget vid Banvallsstugan bedömer jag som mycket bra och om vi
på lite sikt kan uppdatera Barkenbladet så
befinner vi oss plötsligt centralt! Vi kommer att
kalla till möte för en diskussion för alla
medlemmar, men ta gärna en funderare redan nu
var och en på om detta är ett bra förslag och
möjlighet för klubben! Det går också bra att
kontakta oss i styrelsen vid frågor och
synpunkter.
Ha en riktigt skön sommar och så ses vi i
skogen!

Tävlings- och träningsprogram för sommar och höst 2015
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Ti
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Datum
25/6
1/7
2/7
7/7
9/7
14/7
20-24/7
21/7
30/7
6/8
9/8
11/8
13/8
18/8
22/8
23/8
25/8
29/8
30/8
1/9
3/9
4/9
6/9
8/9
12/9
19/9
25/9
26/9
27/9
29/9
6/9
10/10
13/10
18/10
20/10
31/10
1/11

Arrangemang
Banläggare/arrangör
Träningstävling
Hannes C, Peter Njord
Tjust 2-dagars
Ankarsrums OK
Tjust 2-dagars
Ankarsrums OK
NOK-träning
Skogspojkarnas OK
Träningstävling
Lennart Kjellgren
NOK-träning
GoIF Tjalve
O-Ringen
Boråsklubbar m.fl.
NOK-träning
Fredrik Urberg
Träningstävling
Fredrik U, Alfred E
Stjärnorpsprinten
Stjärnorps SK
Åtvidskampen
Björkf. GoIF, OK Eken
NOK-träning
OK Kolmården
Tjällmoträffen
Tjällmo-Godegårds OK
NOK-träning
Norrköpings AIS
Dag-KM, Tjustmästerskap Fredrik Urberg
Kolmårdsträffen
GoIF Tjalve
NOK-träning / U-serie
Finspångs SOK
DM medeldistans
OK Denseln
Stafett-DM
OK Denseln
NOK-träning / U-serie
Skogspojkarnas OK
Träningstävling
Anders Kling
Natt-DM
IFK Linköpings OS
Lång-DM
OK Skogsströvarna
NOK-träning / U-serie
Matteus SI
Träningstävling
Peter Njord
U-serie /NOK
OK Denseln
Natt-KM
Hannes Carlsson
Ekorren cup
Linköpings OK
Ramunderträffen
Skogspojkarnas OK
NOK-träning
Norrköpings AIS
NOK-träning
Matteus SI / IFK Norrk.
Träningstävling
Andreas Hellgren
NOK-träning
Tjalve GoIF
Älgfritt
OK Motala
NOK-träning
OK Denseln
Svartåfejden
Mjölby OK
Novembersprinten
Mjölby OK

2015-06-18

Kategori Plats/karta
Dag
Vald.vik
Dag, lång
Dag, lång
Dag
Dag
Ekön
Dag
Dag
Dag
Fifalla
Dag
Åsvedal
Dag, sprint
Dag, medel
Dag
Dag, medel
Dag
Dag
Gusum
Dag, lång
Dag
Dag, medel
Dag, stafett
Dag
Dag
Natt, lång
Dag, lång
Dag
Dag
Dag, stafett
Natt
Dag, stafett
Dag, medel
Natt
Natt
Dag
Natt
Dag, medel
Natt
Dag, medel
Dag, stafett

Arrangemang med fet stil ger en (1) poäng och arrangemang med normal stil ger en tredjedels (1/3) poäng i vår
poängtävling. Detta under förutsättning att man presterar ett godkänt lopp.
TÄVLINGSKALENDER finns på nätet: eventor.orientering.se Du kan själv anmäla dig till tävlingar via
Eventor, eller anmäla dig till O-ledaren Fredrik Urberg, tel. 0123/20311. (mobil 070/6685262), senast 14 dagar före
aktuell tävling. Anmälan i öppna klasser sker direkt på tävlingsplatsen. Vid utebliven start står du för kostnaden.
TRÄNINGSTÄVLINGARNA: Kungörs av banläggaren på anslagstavlan vid klubblokalen samt allmänna
anslagstavlorna i Valdemarsvik och Gusum. Träningstävlingarna annonseras även under NT:s Sportfronten. Du kan
även se programmet i kalendern på vår hemsida. Alla är välkomna, även icke medlemmar.

