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HOK har Swish!

Märkesombudets vårrapport

Sedan en tid har vi skaffat Swish. Vi har nummer
123 263 24 12. Naturligtvis går det även bra att
betala in på vårt bankgiro 856-7448.

Följande 30 har fram t.o.m. 5/6 tagit poäng:

Sommar- och höstprogrammet
Bilagt detta nummer av HOK-JOX hittar du
tränings- och tävlingsprogrammet för sommaren
och hösten.
Det finns naturligtvis en massa tävlingar runt om i
landet utöver de i programmet.
Det börjar bli lite tradition att vi inleder sommaren
med deltagande i Tjust 2-dagars, som i år har
Ankarsrums OK som arrangör. En gemytlig och
lagom stor tävling på nära håll. Du hänger väl
med?
Vår O-ledare Fredrik Urberg kommer att delta i
Grövelsjöns 3-dagars i Grövelsjön med Lapplandsfjällens OK som arrangör. Den tävlingen
avgörs 3, 4 och 5 augusti och Fredrik har bokat en
stuga, där det finns några bäddplatser över för den
som skulle vilja delta. Tävlingarna går i fjällnära
terräng och de längre banorna når ända upp på
kalfjället. Hör av dig till Fredrik om du är
intresserad!
Det kan redan nu vara på sin plats att göra reklam
för höstens tävlingar ”Helg utan älg” på Gotland
13 och 14 oktober. Årets tävlingar avgörs vid
Smaulmyrar i närheten av Ljugarn på öns sydöstra
sida. Lika ”exotisk” terräng som i fjällen och
alltså stor skillnad mot här hemma.

Orienterings-VM sänds i TV
Den 4 -11 augusti genomförs VM i Lettland. Det
är nu klart att TV 4:s kanaler kommer att sända
därifrån.
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Antalet tävlingsstarter har varit 24 (vid samma tid
i fjol var antalet 27).
Antalet träningsstarter har varit 113, varav 108
varit starter av medlemmar (vid samma tid i fjol
var antalet 149, varav 132 medlemmar).

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.
Tävlingsdräkter
Byxor vuxen kostar 200 kronor
Ungdomar betalar 100 kronor.
Priset för en tävlingsblus
är 500 kronor för vuxen.
Ungdomar betalar 250
kronor. Du kan välja mellan
lång och kort ärm.

Skolkampen den 11 september
Tisdagen den 11 september är det åter dags att se
vilken 5:e-klass i kommunen som är bäst på
orientering. Förra året segrade Vammarskolan och
bröt därmed Tryserums Friskolas långa rad av
segrar. Vi håller till på Grännäs som vanligt och vi
behöver en handfull funktionärer, så vill du hjälpa
till kontaktar du lämpligen någon i styrelsen.

Säsongsavslutning
Torsdagen den 7 juni avslutades vårsäsongen av
ungdomsträningen ”Nyfiken på”. Fast även äldre
medlemmar har varit välkomna att delta, vilket en
tapper skara oftast gjort.

Ordföranden har ordet
Den blomstertid nu kommer eller rättare sagt den
blomstertid som kom. Våren och sommaren har
tagit oss med storm, det var inte länge sedan vi
fick ställa in vårträningarna på grund av
snömängden. Jag hoppas alla hunnit ta till vara på
lite sol och värme samtidigt med lite motion.
Enligt min mening har vi, trots den sena starten,
haft en fin vårsäsong och jag tänker framförallt på
barn- och ungdomsaktiviteterna som har sin bas i
onsdagsträningarna. Det har varit flitigt
deltagande såväl på hemmaplan som de mindre
tävlingar vi har velat prioritera. Ungdomsserien är
huvudtävlingen än så länge. Ett mycket bra format
med rimliga avstånd förlagda till någon
vardagskväll. Ungdomsserien fortsätter i höst med
ytterligare tre deltävlingar. Två ungdomslag
anmälda till Pekingduon, (där det ena laget
förvisso fick ställa in på grund av sjukdom) är
också mycket glädjande för oss i Hammarkinds
OK med stolta budkavletraditioner.
Det som är så roligt när man får förmånen att
träffa både vuxna och barn under en längre
sammanhängande period är att se utvecklingen
som sker. Det är uppenbart att det har hänt väldigt
mycket under de år vi hållit på. När vi idag
kommer ut på en ny tävlingsplats så är det ett
mycket säkrare och tryggare gäng som är redo att
ge sig ut på orienteringsbanan. Långt ifrån fullärda
(vilket vi aldrig blir) men som sagt trygga och
målinriktade, var och en efter sin förmåga. Vi har
inte bråttom att nå några resultat, de får komma
som de vill. Vår målsättning är att finna glädje och
gemenskap och att skapa förutsättningar för ett
långt orienteringsliv. Jag tycker mig se
förutsättningar hos alla att lyckas med det. Alla
kommer kanske inte att bli orienterare för tid och
evighet men alla kan om de vill. Förhoppningsvis
fastnar vi fler och fler på orienteringskroken och
hårdare och hårdare så att vi inte kommer loss!

Litet nummer
Som du ser så blev detta nummer bara på två
sidor. Men i senare delen av september lovar vi att
återkomma med ett ”normalt” HOK-JOX igen.

Styrelsen önskar alla en skön
sommar!

