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HOK har Swish!

Märkesombudets rapport

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 41 har fram t.o.m. 16/12 tagit poäng:

Julklappstips
Vi har ett litet lager med tävlingsdräkter och
overaller i klubbstugan. Hör av dig till Hannes,
tel. 070-308 64 55 om du funderar på att handla.
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 slut. Endast några få små kvar.
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.

Årsmötesdatum klart
Styrelsen har beslutat datum för årsmötet. Det blir
tisdagen den 26 februari kl. 19.00 i Banvallsstugan. Inbjudan skickas ut separat några veckor
innan.
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Antalet tävlingsstarter har varit 84 under året, att
jämföra med 89 under 2017.
Träningsstarterna uppgår fram till idag till 328,
varav 234 varit starter av medlemmar.

Nya kartskalor
Svenska Orienteringsförbundet har tagit beslut om
nya kartskalor från nyår:
Skala för ultralång distans och långdistans:
1: 15 000
Klasserna D/H 18-21
1: 10 000
D/H 10-16, D/H35-40, inskolningsklasser,
utvecklingsklasser samt ÖM 9
1: 7 500
D/H 45 och äldre samt ÖM 1-8
Skala för medeldistans, stafett och natt:
1: 10 000
Klasserna D/H 10-40, inskolningsklasser och
utvecklingsklasser
1: 7 500
D/H 45 och äldre samt ÖM (Öppen Motion)
Tillägg:
Kartan ska alltid vara ritad för 1:15 000 enligt
kartnormen. Övriga skalor ska vara uppförstoringar från 1:15 000, inkl. banpåtryck
Ytterligare kartor med annan skala än 1:7 500 får
erbjudas i alla öppna klasser
Dispens för större och mindre kartskala kan sökas,
se TR 2.4. Kartan ska då alltid följa kartnormen

Julpyssel
I bifogad karta är tio ganska
kända byggnader i Valdemarsvik bortplockade. Uppgiften blir att identifiera dessa
och att hitta minst åtta
stycken av dem. Ringa in
platserna där de fattas och
skicka in kartbilagan enligt
instruktionerna. Lycka till!

Tiomila 2021
Nu är det bara drygt två år kvar till att ett av
orienteringsvärldens största arrangemang kommer
till Valdemarsvik. Helgen den 1-2 maj 2021
kommer Grännäs att invaderas av omkring 9 000
tävlande samt publik och omkring 600 funktionärer. Troligtvis kommer vi aldrig någonsin att ha
en så stor idrottstävling mera i kommunen. Till det
kommer cirka 2 000 besökare från klubbar som
ungefär ett år i förväg börjar komma hit på
träningsläger och vill prova på terräng som liknar
tävlingsterrängen.
Arbetet inför tävlingen går nu mer och mer över
från styrelsen i vår arrangörsförening till dess
organisationskommitté. Den leds av Kjell
Holmström från Björkfors GoIF som är
generalsekreterare. Förutom honom finns tio
medlemmar i kommittén, varav två fortfarande
återstår att tillsätta. Dessa är cheferna för
”Tävling” (banläggning, tryck, kartplock,
tävlingsexpedition, start, växel, mål och resultat)
och den som skall basa över ”Miljö och säkerhet”,
där trafik, parkering, bevakning, samband m.m.
ingår.

Skala för sprintdistans ska vara:
1:4 000
Klasserna D/H10-40, inskolningsklass och
utvecklingsklasser
1:3 000
D/H45 och äldre. Öppna klasser
Övergångsperiod
Fram till 30 juni 2019 gäller en övergångsperiod,
vilket betyder att det fram till dess är tillåtet för
arrangören att tillämpa de skalor som gäller i
nuvarande regelverk.

Föreningen och kommunen har kommit överens
om ett samarbetsavtal och det kommer att
undertecknas den 14 januari. Samma dag kommer
vi förhoppningsvis också att underteckna avtal
med Tiomilaföreningen i Stockholm, som ju äger
tävlingskonceptet. Återstår gör sedan att HOK och
arrangörsföreningen kommer överens om vilken
ersättning HOK skall ha för kartorna. Det är
nämligen vi som står för framställningen. Totalt
kostar tävlingskartan, kartan för öppna banor och
träningskartan omkring 500 000 kronor. Utgifter
som sträcker sig från 2018 (ca. 60 000 redan
betalade) till 2020. Kartorna till huvudtävlingen
samt öppna banorna kommer att hållas hemliga
ända fram till tävlingen. Men vi kan lätta lite på

förlåten och visa två små klipp från den stora
tävlingskartan som Thomas Persson håller på att
rita. Han har till idag ungefär 3 km² klart av de
nästan 13 som kartan kommer att omfatta…..

Kartan för öppna
Banor och
träningskartan
ritas av Per
Bengtsson och
Kjell Hederskog.
Alla tre kartområdena planeras vara klara under våren 2020.
Vi är ju sex klubbar (HOK, Skogspojkarnas OK,
Björkfors GoIF, NAIS Orientering, Gamleby OK
och Västerviks OK) som arrangerar. Men vi klarar
naturligtvis inte att få ihop hela 600 funktionärer
själva. En del andra östgötska orienteringsklubbar
har lovat bidra också, men ytterligare folk behövs.
Vi tror att det finns många ”vanliga människor”
som gärna skulle ställa upp och få uppleva en
sådan enorm idrottstävling. Så du som är medlem
får gärna redan nu börja ”lobba” bland vänner,
bekanta och arbetskamrater.

Banläggningskurs
Vi behöver bli några fler som kan lägga banor på
våra träningstävlingar, och det går att mjukstarta
med att hjälpa till när någon erfaren lägger. Man
lär sig faktiskt en hel del och blir bättre orienterare
när man fått erfarenhet av ”den andra sidan av
myntet”. Det är inte detsamma att hitta en skärm
som redan sitter där, som att avgöra var den skall
sättas ut.
Styrelsen har beslutat om tre datum i vinter, då vi
bjuder in till Banvallsstugan, där vi vid de två
första tillfällena (söndagarna 10/2 och 10/3 kl. 1820, går igenom det teoretiska. Sedan avslutas det
hela med praktiskt banläggningsarbete söndagen
den 24/3 kl. 15.

Stulna saker återlämnade
Vid ett par tillfällen under de senaste åren har vi
vid inbrott i Banvallsstugan blivit av med en dataskärm, en äldre lite större laptop och en mindre
fast en modernare laptop.
Misstankarna om vilka som
stulit sakerna och samtidigt
orsakat skador på huset gick
åt ett visst håll och efter
Polisens utredning visade
det sig stämma. Hemma i
två av de unga gängmedlemmarnas pojkrum fanns
skärm respektive den modernare laptoppen och
båda grabbarna erkände att de kom från inbrotten.
Nu har vi fått tillbaka båda och framförallt gläder
vi oss åt att laptoppen är tillbaka.

Nattmästarna korade
Den 31/10 genomfördes årets Natt-KM. Trots sent
datum, så var kvällen 8 grader varm och upphållsväder rådde. De som kom till start var 18, varav
16 medlemmar som kunde tävla om mästerskapen.
Segrade gjorde:
H -12
H -16
H 50H 65H 70H 75D -14
D 35D 40-
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Kul att vi har så många medlemmar som tycker
om att springa nattorientering.

Ordföranden har ordet
Jul och nyår står för dörren. Ska högtiderna
komma utan att regeringsbildningen är klar? Hur
ska det gå i Paris, och USA också för den delen.
Frågan är hur vi ska komma tillrätta med
klimathotet, vår allt varmare jordklot? Och
terrorismen och världsfreden vore bra att lösa före
årsskiftet. Nej, nu blev det nog både för mycket
och för ångestfyllt. Det kan vara bra att någon
gång rikta in sig på vi kan påverka snabbt och
självständigt och som dessutom är positivt. Jag
tänker på orientering förståss. Det är hög tid att

fundera på nyårslöften eller i alla fall tänka på om
man har någon ambition för 2019. För egen del
handlar det mest om att få till konditionsträningen
på ett bra sätt. Självklart hoppas jag också att vi
skall fortsätta att trivas tillsammans på träningar
och tävlingar. En hemlig önskan är att få
farsgubben att göra debut i den ädlaste sporten av
alla. Vi får se hur det går.
God jul och gott nytt år!

Lite idolbilder från 2018….

Styrelsen önskar alla en
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

