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Årsmöte i snöstorm

Nästan bara omval på årsmötet

Tisdagen den 27 februari skulle visa sig bli den
värsta vinterdagen på årtionden. Hård blåst och
ymnigt snöfall gjorde att nästan all trafik stod
stilla. Vårt årsmöte skulle avhållas i Banvallsstugan kl. 19. Årsmöten ställer man inte in hur
som helst, så det var bara att försöka genomföra.
Ett 25-tal hade i förväg anmält sitt deltagande,
men under dagen kom flera samtal och mejl från
insnöade medlemmar som inte såg någon
möjlighet att ta sig dit. Vägen mellan gamla
riksvägen och stugan hade plogats på
förmiddagen, men av detta syntes knappast något.
Blåsten låg på från norr och drivorna var
åtminstone halvmeterhöga, så de hjulspår som
Fredrik lämnat efter sig var borta då HOK-JOX
redaktör tjugo minuter senare anlände. Klockan
närmade sig 19 och endast fyra hade vid denna tid
hunnit fram till stugan. Resten satt fast i snön
borta vid gamla riksvägen. Du ser billjusen långt
där borta på bilden nedan.

Efter att styrelsen konstituerat sig ser listan över
förtroendevalda 2018 ut så här:
Styrelsen:
Ordf.
Vice ordf.
Sekr.
Vice sekr.
Ledamot
Suppleanter

Andreas Hellgren
Fredrik Urberg
Hannes Carlsson
Anders Kling
Peter Njord
Lina Engstrand
Pernilla Österström

Övriga:
Revisorer

Åke Hermansson
Anders Bockgård
Revisorsuppleant
Sam Samelius
Bokhållare/kassör
Peter Kjellberger
O-ledare
Fredrik Urberg
Märkesombud
Hannes Carlsson
Materielförvaltare
Fredrik Urberg
Tränings- o ungdomskom. Andreas Hellgren
Fredrik Urberg
Motionskommitté
Vilande
Kart- o markansvarig
Fredrik Urberg
Utbildningsansvarig
Styrelsen
Valberedning
Anders Bockgård

Vårprogrammet
Klockan 20.00 kunde vi sedan öppna mötet med
elva närvarande medlemmar. Själva årsmötesförhandlingarna avverkades på 23 minuter och
sedan hivade man snabbt i sig smörgåstårta.
Prisutdelningar och information om bland annat
Tiomila hoppades över. Detta fick anstå till ett
senare tillfälle, för nu började deltagarna på allvar
oroa sig för att det inte skulle gå att ta sig hem
igen. Ett årsmöte som deltagarna aldrig ska
glömma.

På sista sidan hittar du tränings- och tävlingsprogrammet för våren och sommaren. Tyvärr en
något försenad vår om vi jämför med ett normalår.
Den första träningstävlingen har redan genomförts
i ”stadsmiljö” i Ringarum den 17/3 med 11
startande i snö och minusgrader.
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Följ med på vårvandring!
Lördagen den 21 april är alla välkomna på en
vårvandring i skogarna väster om Grönstorp. Vi
njuter av årstiden, besöker några gamla torp-ruiner
och får veta lite om hur det var att bo i ett torp
eller backstuga för 150 år sedan. Matsäcken
knaprar vi i oss på någon trevlig och förhoppningsvis solbelyst plats. Samling vid Banvallsstugan kl. 09.00 eller vid fyrvägskorsningen i
Grönstorp kl. 09.15. Vi kommer att gå cirka fem
kilometer och beräknar avsluta dagen omkring kl.
13.30.

Kläder
Träningsoveraller
Jacka, vuxen kostar 500 kronor
Jacka ungdom kostar 350 kronor
Byxa vuxen kostar 400 kronor
Byxa ungdom kostar 250 kronor
Hel overall vuxen kostar 900 kronor
Hel overall ungdom kostar 600 kronor.

Dags att betala medlemsavgiften

Tävlingsdräkter
Byxor vuxen kostar 200 kronor
Ungdomar betalar 100 kronor.

Bifogat hittar du inbetalningskort för 2018 års
medlemsavgift. Den är oförändrat 60 kronor per
person och skall vara inbetald senast 1/5. Sätt in
avgiften på bankgiro 856-7448 och ange
namn/namnen på vem det gäller.

Priset för en tävlingsblus
är 500 kronor för vuxen.
Ungdomar betalar 250
kronor. Du kan välja mellan
lång och kort ärm.

Vinnare: Sivert Urberg

Ordföranden har ordet

Vinnare i förra numrets julpyssel blev (även i år)
Sivert Urberg. Grattis! Han var en av nio som
skickade in. På årsmötet fick Sivert två trisslotter
som pris. Om det blev någon miljon är oklart.
Rätta svaret:

Ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta.
Kvällen den 27 februari var ett sådant tillfälle.
Dags för årsmöte, allt förberett med handlingar,
priser och förtäring. Men vad händer då? Jo snön
fullkomligt vräker ner och vi tappra, eller
dumdristiga, som vågat oss fram till
Banvallsstugan är mest oroliga för hur vi ska
kunna komma hem.
Mötet tog cirka 20 minuter och snöskottning eller
annan bilhantering tog mångdubbel tid i anspråk.
Vad kan vi lära oss av detta? Förmodligen inte
mycket.

Nytt kompassmärke
Str8 (”Strejt”) är ett nytt
kompassmärke sedan förra
året, som tar upp kampen
med Silva, Suunto, Moscow m.fl.

Jag lär i alla fall sent glömma årsmötet 2018.
Samtidigt hoppas jag att vi snabbt kan glömma
den sena vintern 2018. Vårens första tävlingar är
inställda och det är lite osäkert när säsongen kan
komma igång. Det bästa med alltihop kanske är att
vi blir oerhört sugna på att komma ut i skogen när
tillfället väl bjuds. När det nu blir?
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Galler och nya lås

Skogssport finns nu digitalt

Efter inbrotten i Banvallsstugan under 2017 har
Korpen nu satt galler för samtliga fönster i stora
huset. Vi är på gång att göra det även i annexet.
Dessutom kommer ett nytt lås att sättas in i
annexets dörr, så att man måste ha nyckel för att
kunna låsa upp inifrån. Polisen har misstankarna
mot ett visst håll och tror sig kunna sätta dit de
skyldiga.

Orienterarnas egen tidning Skogssport har funnits
i 71 år och utkommer med nio nummer per år.
Dessutom innehåller vissa nummer bilagor,
exempelvis tävlingsprogrammet. Från och med
nummer 1-2018 ingår även en digital kopia som
du kan läsa på datorn, läsplatta eller i din
smartphone. En sådan prenumeration kostar 500
kronor. Just nummer 1-2018 kan du läsa gratis på
nätet, så passa på att kolla om det är något som du
gillar. Gå in på www.skogssport.se

10MILA 2021
Just nu pågår arbetet med att fixa avtal. Dels skall
avtal skrivas med Tiomilaföreningen i Stockholm,
som ju äger Tiomilakonceptet. Dels skall ett avtal
med Valdemarsviks kommun tas fram.
Sedan väntar en uppgörelse om de kartor som
HOK tar fram till arrangemanget. En första
leverans av grundkarta har kommit från P-O
Derebrand – en av landets skickligaste och mest
erfarna kartritare och grundkartsleverantör. Han
skriver bl.a. att ” Det är en fantastisk terräng som
Thomas Persson kommer att få rita i och 10Miladeltagarna springa i. På Höglandet är jag van vid
en massa grönt och gult över hela kartan och att
man får leta efter små oaser där man kan placera
kontrollerna. Men i er terräng så är det ju vuxen
skog nästan överallt och dessutom är den omåttligt
detaljrik”.
Ett gäng åker till årets tävling, som går i
Nynäshamn 28-29/4 för att kolla.
Första klubben (OK Ravinen) har redan hört av
sig och vill boka logi för 50-60 personer.
Organisationskommittén, som lyder under
styrelsen och är den grupp chefer som skall ha det
handgripliga ansvaret, har sammanträtt för första
gången. Av de elva i kommittén är just nu åtta
platser tillsatta.

Natursköna Grännäs – mål på 10MILA 2021

Vill du bara ha den digitala varianten, så går det
bra. Då kostar en prenumeration 390 kronor.
Du beställer din prenumeration hos Agneta
Deckner på Svenska Orienteringsförbundet:
agneta.deckner@orientering.se Tel 010-476 53 63
eller på prenumeration@orientering.se.
Alla läsa Skogssport
utom jag, ty jag är en
ÅSNA!

Prisutdelning, tårta och 10MILA
I samband med träningskvällen den 28 mars
kommer vi att genomföra den prisutdelning och
informationspunkt om kommande 10MILA som
vi fick ställa in på årsmötet. Samling alltså i
Banvallsstugan kl. 18 för de som vill träna, och kl.
19 för de som bara vill äta tårta, bevista
prisutdelningarna och få mera information om det
största idrottsevenemanget någonsin i Valdemarsviks historia.
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