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Verksamheten i stort
OK Djerf är Karlskogas enda orienteringsklubb med ca 300 medlemmar.
Förutom vanlig orientering stöder vi även Mountainbike-orientering, MTBO och
skidorientering (via ÖSet SkidO som är en underförening som drivs gemensamt
med Degerfors OK).
Klubben ritar och underhåller orienteringskartor i och runt Karlskoga och
arrangerar träningar och tävlingar. Vi ställer upp i ungdomstävlingar och
organiserar gemensamma lag i ett antal stafetter under säsongen.
Skolorna får stöd ifrån oss för att genomföra skolorientering.
Föreningen äger Djerfstugan på Fuxboudden vid Våtsjön. Klubben drar skidspår
på vintern och underhåller löpstigar på sommaren i området runt stugan.
Klubbens medlemmar turas om att sälja våfflor i Djerfstugan på helgerna under
vintersäsongen. Klubbstugan går att hyra både för medlemmar och icke
medlemmar.

OK Djerf delar klubblokal med Bofors Kanotklubb, belägen på Näset. Där finns
det mesta av klubbens tävlingsutrustning och dokumentation, såsom
verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner, styrelseprotokoll, ekonomi, skärmar,
kartor och skyltar. I lokalen finns tillgång till dator, skrivare och storbildskanon.
Aktiva Karlskoga är ett uppskattat årligen återkommande arrangemang som OK
Djerf står för. Fasta kontroller i from av stolpar sätts ut i Kalskoga och kartor
delas ut till alla hushåll så att man gratis kan ge sig ut och leta rätt på
kontrollerna.
På OK Djerfs hemsida (www.okdjerf.se) kan du finna det mesta runt klubbens
verksamhet. Där finns klubbens veckoprogram, historik, tävlingsprogram,
resultat, senaste nytt, anslagstavla, foton från olika arrangemang, organisation
mm.
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Kort Historik
Den 14 november 1935 bildades ”Orienteringsklubben 1935” på Elsa Erikssons
Konditori i Karlskoga, men redan den 29 november ändrades namnet till
Orienteringsklubben Djerf. ”Djerf” är gammalstavning av ordet djärv, vars
synonymer enligt korsordsnyckel lär vara: dristig, oförvägen, resolut, våghalsig,
tilltagsen och till och med överdådig och dumdristig.
1936 instiftades klubbmärket med en flygande örn (Värmlandsörnen) och
namnet Djerf i svart på gul botten. I februari samma år arrangerade Djerf sin
första tävling, som var en skidtävling i Granbergsdal och den 29 april deltog för
första gången Djerf:are i en orienteringstävling i Katrineholm.

Klubbens organisation
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Orientering
Teknik/arr.
Medlemsvård
Djerfstugan
Suppleanter
Revisorer
Ordinarie
Suppleant
Valberedning
Sammankallande
Övr. ledamöter

Christer Persson
Anders Wahlström
Bo Winqvist
Ulf Nordzell
Per Jansson
Anders Wahlström
Emma Liliegren
Stig Nilsson
Ritha Jonsson Petri
Elin Lindberg

309 41
386 35
309 41
-

073-079 84 18
073-446 28 77
073-446 12 01
070-528 36 70
070-685 22 40
073-446 28 77
070-473 55 98
070-298 98 73
076-337 07 07
070-769 00 76

Jan-Olof Bäck
Mats Welander
Per Pettersson

72 30 30
-

070-399 74 42
070-496 79 75
070-639 01 73

Björn Svensson
Jan Hansson
Anders Pelander

393 50
72 72 10

076-826 25 83
073-437 71 61
070-668 65 98

Representanter i Värmlands Orienteringsförbund (VOF)
Styrelseledamot
Tävlingskommittén
Ungdomskommittén

Håkan Lindberg Håkan Lindberg Anders Pelander -
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070-276 01 39
070-276 01 39
076-826 25 83

Orienteringssektionen inkl. Skid-O och Ungdomskommitté
Sektionsordf.
Presskontakter
Elitledare
Skolansvarig
Skid-O
Ungdomsledare

Kretsombud

Per Jansson
Gunnar Nyman
Per Jansson
Per Jansson
Stig Nilsson
Anna Jansson
Ann-Sofi Welander
Björn Svensson
Jan Hansson
Anders Pelander
Lena Westerlund
Per Jansson

384 23
72 30 30
393 50
-

070-685 22 40
070-568 36 36
070-685 22 40
070-685 22 40
070-298 98 73
070-515 86 27
070-337 40 34
076-826 25 83
073-437 71 61
070-668 65 98
073-069 01 23
070-685 22 40

Tävlingsarrangemang och teknik
Sektionsordf.
Motions OL
Aktiva Karlskoga
SportIdent
Tillsyn Klubblokalen
Webbmaster

Anders Wahlström
Håkan Lindberg
Christer Persson
Håkan Lindberg
Mats Welander
Vakant

309 41
72 30 30

073-446 28 77
070-276 01 39
073-079 84 18
070-276 01 39
070-496 79 75

-

070-528 36 70
070-685 22 40
073-437 71 61
070-206 13 46
070-206 13 46

Emma Liliegren

-

070-473 55 98

Emma Liliegren
Bengt Davidson

512 08

070-473 55 98
073-848 01 23

Stig Nilsson
Stig Nilsson

-

070-298 98 73
070-298 98 73

Christer Hafvenstein
Britt-Marie Karlsson
Nils Näsman

541 45
-

073-393 66 30
070-301 41 78
072-942 08 25

Ekonomisektionen
Ordf. Kassör
Julgranar
Tävlingskläder
Ullmax/Newbody
Idrottsrabatten

Ulf Nordzell
Per Jansson
Jan Hansson
Marie Lindblad
Marie Lindblad

Medlemsvårdssektionen
Sektionsordf.
Medlemsregister/
Idrottonline
Eftersökskåren

Djerfstugan
Stugfogde
Bokning, hyra
Backup för
bokning, hyra:
Inköp våffeljour
Lunedsleden
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Spårunderhåll
Skoterunderhåll

Stig Nilsson
Bo Winqvist

386 35

070-298 98 73
073-446 12 01

Medlemsavgifter och Tävlingsavgifter
Den som önskar bli medlem i klubben, kan ansöka via klubbens hemsida eller
genom att skicka mail till info@okdjerf.se.
OBS! Medlemsavgiften ska vara betald senast den 31 mars (ny medlem så
snart man är invald i klubben, om det är efter detta datum).
Detta är särskilt viktigt för dig som avser att tävla eller delta i andra aktiviteter.
Problem kan annars uppstå, om klubbens idrottsförsäkring skulle behöva
utnyttjas.
Medlems- och Tävlingsavgifter 2020
Ålder Medl.avg Tävl.avg
0 – 10 30 kr
0 kr
11 – 20 75 kr
250 kr
21 – 74 200 kr
1000 kr
75 +
100 kr
350 kr

Anmärkning
Födda 2010 och senare
Födda 2000 – 2009
Födda 1946 – 1999
Födda 1945 och tidigare

Man kan också välja att betala ”Familjeavgift”, som då omfattar
föräldrar / förälder och barn t o m det år barnet fyller 20 år.
Familjeavgiften är 400 kr och med familj avses sammanboende (gifta eller
ogifta) med eller utan barn eller ensamboende förälder med barn på samma
adress.
Medlemsavgifter betalas till OK Djerfs bankgiro 5490-3901.

Tävlingsavgift
Medlemmar som tävlar under året faktureras i efterhand för alla anmälningsavgifter till orienteringstävlingar upp till beloppet som anges i kolumnen
”Tävl.avg” i ovanstående tabell.
Tävlingsavgiften ska vara betald senast den sista februari.
Följande avgifter ersätts inte av klubben och faktureras alltid till medlemmen
även om totala beloppet överstiger tävlingsavgiften.
· Anmälningsavgifter till tävlingar utomlands.
· Tävling som du anmält dig till men inte startat i, oavsett anledning.
· Efteranmälningsavgifter.
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· Anmälningsavgifter till ”Sommartävlingar” och O-ringens 5-dagars för
andra än deltagare i elit 1 klass. Med ”Sommartävlingar” avses tävlingar
från midsommar t.o.m. juli förutom tävlingar som ingår i läger anordnade
av klubben.
· Hyra av SportIdent- och EMIT-bricka eller andra tilläggsavgifter.
· Anmälningsavgifter till SM, Elitserien, Silva Junior Cup, där deltagande
inte godkänts i förväg av OL-sektionen.
· Stafetter där anmälan/uttagning inte organiserats av OL sektionen.
OL-sektionens ordförande kan i enstaka fall medge undantag från ovan
beskrivna regler. Klubbens kassör ska informeras i varje enskilt fall.

Tävlingsanmälan
Anmälan till tävlingar görs via EVENTOR. För att kunna göra detta måste ett
personligt konto läggas upp. Kassören eller ansvarig för tävlingsanmälan
hanterar detta. De uppgifter, som måste anges, är förutom namn och adress
fullständigt personnummer samt en e-postadress.
Inbjudan till tävlingar finns på EVENTOR. Man kan läsa inbjudningarna utan
att logga in. Anmälan till tävling ska normalt ske 10-14 dagar före
tävlingsdatum, men variationer kan förekomma. Det går alltid att läsa i
EVENTOR när anmälningstiden går ut.
Information om tävlingar i vår närhet samt andra intressanta tävlingar finns att
läsa på klubbens hemsida. Se månadsprogrammen.
Är du osäker på något kring tävlingar, klasstillhörighet etc, kontakta ansvarig
ledare så får du hjälp.
För att kunna delta i tävling, i klubbens namn, måste du självklart ha
betalat årets medlemsavgift.

Motionsorientering
På tisdagskvällarna under orienteringssäsongen anordnar klubben
motionstävlingar, s.k. Motions-OL eller ”MOL”, på olika kartområden inom
kommunens områden. Aktuellt program för Motions-OL återfinns på hemsidan.
Arrangemangen är öppet för alla och kostnadsfria för medlemmar (avgift 40 kr
för icke medlemmar).

Stads-Orientering (Stads-OL)
Under vinterperioden januari till mars arrangeras enklare orienteringar i
stadsmiljö på kvällstid torsdagar. Stads-OL är ett roligt komplement till vanlig
löpträning som möjliggör att man underhåller en del av orienteringstekniken
under vinterhalvåret samtidigt som det erbjuder ett litet tävlingsmoment.

6

Uthyrning av Djerfstugan
OK Djerfs klubbstuga, Djerfstugan, är belägen på Fuxboudden vid
Våtsjön ca 10km öster om Karlskoga.
Medlemmar (OBS! endast för privat bruk)
Skolor och ungdomsföreningar i Karlskoga
Skolor och ungdomsföreningar från annan ort
Privatpersoner (inte medlemmar)
Företag
Övernattning vid endagshyra
Bastu vid hyra av stuga
Enbart hyra av bastu (4 timmar)
För utebliven städning debiteras

400 kr/heldag, kväll 300 kr
400 kr/dag
700 kr/dag
700 kr/heldag, kväll 600
1200 kr/heldag, kväll 1000 kr
300 kr
200 kr
350 kr
600 kr

Som kväll räknas uthyrning mellan kl. 16:00 till 24:00
Bastuavgifter
Medlemmar och besökande, som deltar i gemensam träning eller i klubbarbete
betalar ingen avgift för dusch och bastu. I övrigt gäller följande:
Årskort 300 kr/person (endast medlemmar) eller 20 kr/gång.

Träning och veckoträffar
Klubben arrangerar följande träningar:
Tisdagar:
Vinterhalvåret: Löpträning med olika tema. Samling kl. 18 i klubblokalen på
näset. Gemensam middag efter träningen till låg kostnad.
Sommarhalvåret: Motionsorientering med start mellan 17-18. Deltagande i
klubbens motionsorienteringar är gratis för medlemmar from 2019.
Onsdagar:
Vinterhalvåret:
18-19 Träning i Österledshallen för ungdomar upp till 12 år
19-20 Styrketräning i Österledshallen från 13 år och uppåt.
Torsdagar:
Vinterhalvåret:
17:30 Stadsorientering
Söndagar:
Oftast samling vid Djerfstugan under vinterhalvåret.
Aktuell information finns på OK Djerfs hemsida och dess anslagstavla.
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Allmänna ordningsregler
Som medlem i OK Djerf är du tillsammans med övriga medlemmar ansvarig för
att klubbens lokaler och inventarier vårdas på ett bra sätt och att vi har god
ordning och reda i våra lokaler. Är du sist kvar så se till att ljuset är släckt och
att fönster och dörrar är stängda och låsta. Om du ser något som är skadat, så ska
det rapporteras till ansvarig ledare eller lokalansvarig.

Aktiva Karlskoga
Aktiva Karlskoga är ett återkommande arrangemang som OK Djerf står för, vars
syfte är att aktivera oss som bor i Karlskoga och inte minst utforska vår egen
stad och dess omgivningar. Vi delar ut kartor till alla hushåll i tätorten
Karlskoga under våren. För våra besökare och de som bor utanför tätorten ska
det finnas kartor att hämta gratis på ett eller flera ställen i Karlskoga. Ditt
uppdrag är att besöka alla kontroller(fasta stolpar) som finns utmärkta på kartan.
När du genomfört detta kan du skicka eller maila in ditt resultat till oss och delta
i utlottningen av fina priser.
Hemsidan för Aktiva Karlskoga hittar du på: http://www.okdjerf.se (längst till
höger i toppmenyn).

Försäljning av tävlingsutrustning
Klubbdräkter, överdrags- och tävlingskläder, säljs av Jan Hansson
Kläderna säljs till subventionerade priser.

Resereglemente
Kostnader för resor med egen bil, logi, biljettkostnader för resor med allmänna
kommunikationsmedel i samband med tävlingar ersätts normalt inte av klubben.
Ersättning kan endast utgå om:
· kostnaderna sammanfaller med ledarskap, kurser eller representation av
klubben. Kostnaderna skall vara godkända i förväg av respektive
sektionsordförande eller styrelse.
· kostnaderna avser tävlande i elitklass och att kraven i klubbens Elitpolicy
är uppfyllda. Kostnaderna skall vara godkända i förväg av OL-sektionens
ordförande. Elitpolicyn finns tillgänglig på hemsidan.
Om ersättning utgår från förbund eller om samåkning sker med annan klubb
reduceras ersättningen.
Ersättningens storlek och övriga villkor framgår nedan.
A
A1

Reseersättning
Milersättning vid färd med bil, med eller utan släpfordon
Milersättning för tillhandahållet släpfordon
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18,50 kr
10,00 kr

Om det är praktiskt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt för klubben
att färdas med allmänna kommunikationsmedel, ersätts kostnaden för
biljett/biljetter
OBS! Se villkor under rubriken Resereglemente ovan.
A4

Logikostnader
För aktiviteter på stort avstånd från hemorten och som pågår under flera
dagar ersätts den faktiska kostnaden för enklare logi och frukost, mot
uppvisande av kvitto
OBS! Se villkor under rubriken Resereglemente ovan.

B

Andra Ersättningar

B1

Rankingavgift
Rankingavgift betalas för de löpare som är godkända av OL-sektionens
ordf. Kvitto på betald avgift eller förbundets betalningsanmodan lämnas
eller skickas till OL-sektionens ordförande.
OBS! Se villkor under rubriken Resereglemente ovan.

B2

Övrigt
Sektionsordförande eller klubbordförande kan i särskilda fall besluta om
ersättning utöver vad som nämnts ovan.

Alla räkningar ska godkännas av resp sektionsordförande och lämnas in löpande
under året. Särskilt viktigt är det att underlag lämnas till kassören i god tid innan
31 december. Räkningsblankett finns på klubbens hemsida.
OBS! Den medlem som beställer logi, transport, hyra av fordon etc. ska till
leverantören alltid uppge sitt namn och försäkra sig om att detta anges på
leverantörens faktura.

MINNESGÅVAN
Önskar du hedra någon avliden klubbmedlems minne genom att
skänka en slant till OK Djerf´s Minnesgåva?
Kontakta Fonus eller Skagerstrands begravningsbyråer så
hjälper de dig med uppdraget och skickar ett minnesblad till
närmaste anhörig
Styrelsen i OK Djerf
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