Tibro OK

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Tibro OK får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret
1 januari 2020 - 31 december 2020.

STYRELSE
Sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Svante Andrén
Ragnar Olsson
Berit Klamfelt
Pär-Magnus Bjurek
Roelof Bevort
Emilia Henrysson
Annika Brämerson

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten inkl. konstituerande styrelsemötet.
Representation
Tibro OK var representerade vid Västergötlands Orienteringsförbunds årsmöte.
Övrigt
Medlemsantalet är 166 (175 ) medlemmar.
Nina Gumaelius, Sofia Gumaelius, Torbjörn Löfving samt Bo Klamfelt är aktiva inom VOF.

KART & MARK
2020 reviderades Fagersannkartan grundligt inför U10-mila. Proffsritare Göran Larsson anlitades och
levererade en totalreviderad karta.
Norra delen av Rankås kartan har digitaliserats och reviderats av klubbresurs från grunden för att
användas på den inledande medeldistansen på fredagen under U10-mila helgen.
Pandemin satte stopp för U10-mila men förhoppningsvis kan vi använda kartorna för U10-mila
helgen 2021.
Rankås kartan har underhållits av klubbresurser. Skog blir till hygge men grönområden blir till skog.
Mark och jägarkontakter har uppdaterats för att kunna arrangera U10-mila.
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TRÄNING - TÄVLING
Detta speciella år har mycket varit inställt. Träningar har mångt och mycket fått skötas på egen hand
då rekommendationen så gott som hela året var inga sammankomster, håll avstånd och håll ut.
I Eventor kan man ändå läsa att orienterarna varit påhittiga och ordnat tävlingar/träningstävlingar
med speciella förutsättningar. Få deltagare, långa startdjup ingen samling, inget TC, ingen dusch utan
anmäl och kom hit och spring.
Hela 750 starter har klubbens orienterare gjort under 2020. Av dessa är ca 150 på ”tävlingar” och
resterande 600 träningstävlingar är POL, klubbarrangemang, kretsträningar, Skaraborg by night och
liknande.
Största egna arrangemang var vår mini TT med cykel-OL och två kortdistanser i maj och Handikappen
i oktober. Även Peters natt sprint med kval, kvart och semi samlande nästan 30 deltagare per etapp.
Tyvärr blev finalen coronainställd till finaldeltagarnas förtret.

ARRANGEMANG
Ungdomens 10-mila
Förberedelser inför U 10-mila i Fagersanna 31 juli-2 augusti pågick under hela året. Marcus Olsson på
Föreningspoolen i Tibro har hjälpt till att förbereda Ungdomens 10-mila. Under våren ställdes stora
orienteringstävlingar in på grund av smittrisken av Covid 19 så även ungdomens 10-mila och
Tibrotrippeln. Arrangemanget kommer att flyttas ett år framåt och arrangeras på samma plats. Som
kompensation ansöktes och beviljades ett ekonomiskt stöd med 78 tkr från staten och 20 tkr från
kommunen.
RegM OL Dag
En varm dag i juni arrangerade Tibro OK regementsmästerskap för K3. I Mölltorps grusgrop sprang
364 militärer mästerskap. Riktlinjerna för Covid 19 gav 50 tävlande per timme så det var en lång varm
dag i solen och bakom plexiglas.
Tipspromenader
Hela vårsäsongen inställdes alla tipspromenader i Rankås på grund av Covid 19. Klubben medverkade
till att covidsäkra tipsboden och tipspromenaderna återupptogs under aug-sep innan nya
restriktioner återigen infördes. Klubben genomförde inga tilldelade tipspromenader.
Skolorientering
Klubbens ungdomar hjälpte till att arrangera den traditionella nattorienteringen i Hönsa.
Veckans bana
Under våren och hösten arrangerades fem olika veckans banor. Eftersom det var många besökare i
Rankås under våren och hösten fanns i år tre olika varianter. Den enklaste var en stigbana för de mer
ovana. Det fanns även en medel och en längre bana. Det var stort antal deltagare som själva fick ta
eller låna ol-kartor vid tipsboden. Lite över 300 har betalt för veckans bana.
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Naturpasset
I år fanns Naturpasset från april fram till september. Under juli fanns möjligheter att besöka andra
kontroller för ett speciellt Naturpass Juli. Under året såldes 65 Naturpass.
50/50
Klubbens medlemmar bjöds in till 50/50 lotten. För att delta i utlottning av vinstpotten skulle man ha
besökt 35 naturpasskontroller. Totalt deltog 21 medlemmar och Lennart Strand vann 1050 kr kronor
på nummer 80 tillika med Lennarts ålder. Lika mycket gick till klubbkassan.
Naturjulbord med 24 delikatesser
Det var starka restriktioner under jul- och nyårshelgen. Bara ett fåtal fick träffas inomhus och många
firade jul utan barn och barnbarn. Däremot kunde man träffa sina anhöriga utomhus. Då ställde
klubben fram alla sina utemöbler och erbjöd grillar. I Rankås kunde man välja på 24 olika
motionsaktiviteter, alla med utgång från Tipsboden. Det fanns 17 olika motinsspår eller
vandringsleder att välja på och 7 olika orienteringsalternativ. Tre enklare ol-banor utmed
promenadstigar och tre skogsorientering. Även ett Naturpass fanns tillgängligt. Det var en julklapp till
Tibroborna och allt var gratis.

SKIDOR
Skidvintern 2020 var nästan obefintlig i Rankåsområdet.
Ändock hade Tibro Ok 16 starter i Vasaloppspåren, (14 i Vasaloppet, och 2 i Halvvasan).
Totalt åkte Tibro ok:are 135 mil i Fädrens spår.
Bäst vasaloppet Carl-Johan Larsson 6,32
Mesta vasaloppen 49st!! Vidar Löfving!! (44 Vasalopp och 5 Öppet spår).

RANKÅSKOMMITTÈN
Servering söndagar
Pandemin har medfört att serveringen under vintern endast höll öppet vid 6 tillfällen (t.o.m. 8:e
mars). Höstsäsongen fick också avbrytas i förtid efter 9 serveringar (t.o.m. 25:e oktober). Totalt har
serveringen varit öppen 15 (27) gånger med ca 1.700 (3.100) gäster. Intäkterna minskade till 46.000
kr (88.000:-) vilket är i genomsnitt 3.000 kr (3.000 kr) per gång. Intäkt per kaffegäst är ca 27:-.

Uthyrning
Pandemin har medfört att antalet uthyrningstillfällen kraftigt minskat jämfört med föregående år.
Stugan har varit uthyrd mot ersättning 18 (48) gånger. Jaktlaget, vägsamfälligheten samt Rankås
avloppsförening har använt stugan utan ersättning 6 gånger. Årets intäkter ca 9.000 kr (43.000 kr).
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Driftskostnader för klubbstugan:
Uppvärmning, hushållsel och sopor
Försäkring, larm, telefon, internet, mös
Underhåll, service, nyinköp
Förbrukningsartiklar
Servering: Inköp
Summa:

2020
31.000:25.000:13.000:6.000:4.000:79.000:-

(2019)
(40.000:-)
(25.000:-)
(45.000:-)
(7.000:-)
(10.000:-)
(127.000:-)

Under 2020 reparerades taket över källartrappan som fått rötskador.
Informationsskärm har monterats i fönstret mot spårcentralen. Klubbens aktiviteter och reklam för
Rankåsstugan kan visas för besökare.
Ett normalår täcker intäkterna från servering och uthyrning stugans drifts-kostnader. 2020 är ett
undantag då driftskostnaderna överstiger intäkterna.
Klubbstugan får även ett kommunalt driftsbidrag på 20.000:- per år.
Dusch- och bastuavgifter har inbringat ca 17.500 kr (25.000 kr ).

Omklädningspaviljongen
Med anledning av pandemin stängdes omklädningsrum och dusch/bastu under hösten 2020 och tills
vidare. En toalett är öppen för allmänheten.
Städning av omklädningsbyggnaden utförs av personal från Tibro kommun.

Avlopp
Under september 2020 påbörjades arbetet med att ansluta Rankåsområdet till kommunalt avlopp
och fiber. Arbetet avslutades under januari 2021. För genom-förandet har en ekonomisk förening
bildats där klubben är medlem. Ragnar Olsson är Tibro OK:s representant tillika kassör i den
ekonomiska föreningen. Anslutning av fiber till klubbstugan beräknas utföras under våren 2021. Slutkostnaden hamnar något under beräknad kostnad. Kostnaden har i klubbens bokföring redovisats
som en investering och ingår ej i redovisningen ovan.
Tibro OK har blivit beviljat ett kommunalt bidrag på 70 % av totalkostnaden. Bidraget kommer att
utbetalas till klubben under 2021. Alla utlagda kostnader under år 2020 för anslutning av kommunalt
avlopp kommer att redovisas under 2021.
Återställning av gräsytor får klubben utföra i egen regi under våren.

-4-

Tibro OK

Verksamhetsberättelse 2020

Rankås som besöksmål
Antalet besökare till Rankåsområdet har ökat kraftigt under 2020. Den mest bidragande orsaken till
ökningen är pandemin. Bo Klamfelt har med stort engagemang marknadsfört Rankås möjligheter för
hälsovård genom att visa olika alternativ för motion och utevistelse. Utemöblerna vid klubbstugan
har används hela vintern och möblemanget har kompletterats med ytterligare bord och utegrill.
Antal bilar på Rankåsparkeringen har under covidåret varit många under både vardagar och helger,
både förmiddag, eftermiddag och kväll. Inte sällan har de flesta av de 100 parkeringsplatserna varit
fulla. Efter räkning av antal parkerade bilar under alla månader under år 2020 så har besöksantalet
beräknas till över 150 000 besökspersoner i Rankås fritidsområde. Även antal cyklister har ökat och
beräknas till minst 30 000. Antal rastade hundar har beräknas till över 20 000. Även antal barn i
barnvagnar, barnkärror och på minicyklar bedöms till minst 10 000. En ny generation tibrobor har
fått mycket skogsluft i Rankås vilket är en positiv start för både barnen och för Rankås fritidsområde.
Städ- och fixardag har genomförts i november.
Kommittén har bestått av Ragnar Olsson, Annika Brämerson, Eva Andersson, Gisela Löfving och Sören
Larsson.
Not: 2019 års siffror är angivna inom parentes.

REKRYTERING
Den under våren planerade ”intensivhelg i orientering för vuxna” ställdes in pga pandemin. I stället
ordnades ”prova på orientering för alla” tre kvällar under augusti-september. Mellan fem och tio
deltagare vid varje tillfälle och klubbens erfarna orienterare var följeslagare åt kursdeltagarna på
banor av olika svårighetsgrad. Ett par av deltagarna fortsatte sedan att vara med på klubbträningar
under hösten.

TRIVSELKOMMITTÈN
Trivselkommittén har en ambition att öka trivseln i klubben och att skapa förutsättningar för möten
mellan medlemmar. Vi vill även att nya medlemmar ska känna sig välkomna och trivas i klubben
genom att de får en möjlighet att umgås utöver själva tränandet/tävlandet. 2020 blev från
trivselkommitténs sida tyvärr ett väldigt lugnt år. Under årsmötet i mars serverarades smörgåstårta
men därefter arrangerade trivselkommittén inte några ytterligare aktiviteter. Under hösten fanns
ambitioner att kunna genomföra höstmötet och till detta mötet planerades förtäring men dessa
ambitioner fick läggas ner då restriktionerna i samhället tilltog. P.g.a. Covid arrangerades ingen
julfest.
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EKONOMI
Årets resultat 2020 blev + 105 tkr
En förklaring till att det blev så bra resultat är bl a mindre verksamhet under året p g a
coronapandemin samt att vi sökt och fått bidrag, Corona-bidrag 3:e kvartalet, för inställd tävling,
U 10-mila/Tibrotrippeln, från Riksidrottsförbundet 78 tkr och från Tibro kommun 20 tkr.
I övrigt hänvisas till särskild redovisning
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