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Styrelsen för TbOK får härmed avge följande berättelse för verksamheten för år 2020.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Suppleanter

Anders Runander
Eva Kindlundh
Jan-Åke Mahlin
Birgitta Wallin
Per-Erik Bång
Mats Nyman
Henrik Nordin
Cecilia Wikander
Joakim Gimholt

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden, varav 8 som videomöte via Teams (pga
Coronaepidemin), och dessemellan ett antal informella e-postöverläggningar.
Innehållsförteckning
Sida
3
Administration
3
Ekonomi
4
Stugkommittén
4-5
OL- Ungdomskommittén
5-6
Träning och Tävlingskommittén
6-7
Kartor och arrangemangskommittén
8
Skidor och spår
9
Stadsloppet
10-12
Cykel
12
Slutord

2

Administration

Jan-Åke Mahlin

Medlemsavgifter under året har varit för Ungdom tom 20 år, 100 kr,
Seniorer från 21 år, 150 kr och Familjeavgift, 300 kr.
Antal medlemmar:
Summa medlemmar, 685 st.
151 st.12 år och yngre, 131 st. 13-25 år, 403 st. 26 år och äldre
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Trendkurvorna visar att medlemsantalet börjar stabiliseras efter 2010-2012 års kraftiga
uppgång då cyklister och fler skidåkare gick med i TBOK. Dock har vi en kontinuerlig
uppgång även de nio senaste åren som nu tycks börja kraftigt accelerera igen. Och under
2020 är vi 685 medlemmar.

Ekonomi

Jan-Åke Mahlin

Klubbens ekonomiska situation under året framgår i detalj av den ekonomiska berättelsen.
Under detta pandemiår har inte många aktiviter genomförts och därför har både inkomster
och utgifter hållits nere.
•
•
•

Våra egna tävlingar, Stadsloppet och de två cykeltävlingarna har ställts in. Men
däremot genomfördes Skogsloppet som genererade en normal vinst.
Medlemsavgifter och bidrag från kommun och stat är de övriga stora inkomstkällorna.
Intentionen i klubben har varit att hålla nere på utgifterna och det har lyckats bra.
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Stugkommittén

Jan-Åke Mahlin

De senaste årens upprustning av stugan och cykelboden samt omfattande skötsel och ans
av gårdarna har gjort att inte så mycket har behövts göras på anläggningarna det gångna
året.
Endast trapporna till bodarna har bytts ut och taket har målats på ena boden.

OL-Ungdom

Elis Andersson

OL- Ungdomsåret har som allt annat i samhället påverkat arbete hårt av pågående Covid-19
Pandemi, och det har varit en säsong som inte likar någon annan.
Deltagare
OL- Ungdom 7-15 år, är en ganska stabil grupp, där vi kontinuerligt är drygt 20-25st
deltagare på träningarna.
I OL- Ungdom jobbar vi med gruppen uppdelad i 3 olika grupper.
Grön/vit grupp för nybörjare, som där träningen startar med lek innan enklare
orienteringsövningar. I stort sett alla i Grön/vit grupp behöver skuggning av föräldrar.
Gulgrupp för de som snart skall börja tävla på gula banor alt tävlar på gul bana. Fokus ligger
på att våga orientera själv och lämna stigarna.
Orangegrupp för de äldsta ungdomarna, stort fokus på teknik, och trygghet.
Träningar och tävlingar
Under den varma delen av året har vi haft organiserad träning utomhus. Träningarna sker vid
klubbstugan och i närliggande skogar.
Under 2020 har vi jobbat med fokusområden som utgår från SOFT´s utvecklingstrappa. Det
för oss nya träningsupplägget skapade ett stort lugn i gruppen och var uppskattat av
ungdomarna. Därför kommer vi fortsätta med samma upplägg under 2021
Väldigt få tävlingar genomförde pga Covid -19, och de som genomfördes hade max tak på
antalet deltagare, vilket gjorde svårt att få plats och på så sätt delta.
4-klubbsmatcher
Alla 4-klubbsmatcher ställdes in pga Covid-19.
Läger
Inget läger genomfördes pga Covid -19
Utbildning
Tomas Nöremark, Magnus Lömäng och Örjan Nordberg skulle ha genomgått barn- och
ungdomsledare utbildning under hösten 2020, men dessa har skjutits på framtiden pga
Covid-19
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Ledare
Ledare under säsongen har varit
Tomas Nöremark, Robert Högfors, Henrik Nordin, Örjan Nordberg, Magnus Lömäng, Anders
Runander och Elis Andersson,
Efter säsongen kommer Anders Runander och Elis Andersson sluta som ungdomsledare.
Övriga fortsätter.

Tävlings- och träningskommittén

Eva Kindlundh

Träning och tävlingsverksamheten har varit begränsad detta år pga Covid 19 pandemin.
Vi har som så många andra fått försöka ställa om iställer för att ställa in arrangemang.
Hela vårsäsongen bestod mest av inställda tävlingar, men under hösten blev det några
"corona-säkrade" arrangemang med tex Trosa Skogslopp där vi hade nästan 500 startande.
Vi har tillsammans med OK Klemmingen som vanligt arrangerat Sommar-OL och Gnesta
Trosa Natt Cup, GTNC som även fick namnet GTNCC under hösten, där det extra "C" stod
för Corona.
Många klubbmedlemmar har bidragit med egna små arrangemang, för att nämna någon så
ordnade tex Per-Ingvar "Pinge" Adolfsson med banor i Västerljung, som låg ute på Eventor
och där man själv skrev ut sin karta och kunde springa när det passade under några veckors
tid. Mycket uppskattat och bra initiativ. Liknande arrangemang har vi också haft vid t.ex.
Bergs Gård, Vitalisskogen och Stensund.
Alla stora tävlingar såsom O-ringen, 25-manna, 10-mila blev såklart inställda I år.
Det blev heller ingen tävlingsresa som vi brukar åka på, men vi hoppas att vi får ta igen allt
detta under kommande år!
Poängjakten 2020
Poängjakten har arrangerats nästan som vanligt, dock med längre startdjup för att minska
trängsel vid start och mål. Totalt har 90 personer deltagit under året och vid vissa tillfällen har
vi varit över 50 startande! Första poängjakten arrangerades av Gitte Jutvik-Guterstam i Trosa
på Hitta-ut kartan och den sista och 12:e poängjakten arrangerades av Eva Kindlundh i
skogen runt Rensjön i Västerljung med målgången kantad av marschaller som brukligt vid
nattorientering.
Resultat poängjakten 2020
1
2

284
273

6
7

Daniel Lyth
Karin Gottvall

238
214

3
4

Elis Andersson
Lukas Karagiannis
Susanne
Karagianni
Eva Kindlundh

265
245

8
9

209
207

5

Gunnar Kindlundh

239

10

Åsa Westlund
Anders Runander
Alexander
Karagiannis
Tomas Nöremark

5

196
196

KM
Årets klubbmästerskap arrangerades 26/9 norr om Gnesta av OK Klemmingen där
sammanlagt 26 Tbokare startade.
Klubbmästare blev:
H35
D35-44
H45
D45-54
H50

Elis Andersson
Karin Gottvall
Robert Högfors
Eva Kindlundh
Gunnar Kindlundh

D55-64
H65
D65H70-

Åsa Westlund
Calle Bachman
Gitte Jutvik
Göran Eklund

DM tävlingar
Några klubbmedlemmar har deltagit på DM, mest framskjutna placeringarna hade där
ordförande Anders Runander i H65-klassen på Natt-DM där han fick guld, och silver blev det
på DM sprint. Grattis!

Kart- och Arrangemangskommittén

Anders Runander

Arrangemang
Corona-pandemin gjorde att vårens och sommarens orienteringstävlingar ställdes in nästan
helt, men i mitten av augusti började det komma igång anpassade tävlingsarrangemang lite
här och där (men mycket var fortfarande inställt). Ett i raden var vårt Skogslopp som vi den
19 september kunde arrangera vid Furholmen på Pilskogskartan. Mottot var ”Kom-spring-Åk
hem”, och konceptet var ett startdjup på 5 timmar, man valde vid anmälan under vilken
timma man ville starta, och med tre olika startplatser där vi maximerade antalet personer till
45 per timme och startplats, så kunde vi teoretiskt ta emot 675 deltagare. För övrigt ingen
som helst service förutom utstämpling efter loppet och toaletter på arenan, men ca 430
deltagare trivdes ändå som vanligt vid våra arrangemang med banor och terräng som fick
mycket beröm. Att dessutom solen sken, att arenan hade både gott om plats med havsutsikt
gjorde nog att många hade velat stanna betydligt längre för nu uteblivet eftersnack, fika och
resultatspaning. Tävlingsledare var Britta och Göran Eklund, och banorna lades av Åsa
Westlund och Anders Runander.
Några veckor tidigare, den 1 september var vi också i farten med vår årliga veterantävling,
då våra duktiga veteranmedlemmar ledda av Birgitta Wallin som tävlingsledare och Hans
Lindgren som banläggare, arrangerade Motions-OL (ny beteckning på Veteran-OL) vid
Norrbyvallen i Västerljung, även det corona-anpassat (som en förövning till Skogsloppet). 73
tävlande kom till start, vilket var något färre än vanligt, men berodde förstås också på
pandemin.
4-klubbsmatchen för ungdomarna som vi också skulle ha arrangerat i september blev dock
inställt. Ingen 4-klubbsverksamhet pågick under året.
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HittaUt
2020 var premiär för TbOK:s nya satsning på HittaUt-konceptet, som är en utveckling av
Naturpasset. Gitte Jutvik var projektledare och hade till sin hjälp en stab bestående av Göran
Eklund och Catarina Lindgren (marknadsföring och kontakter), Joakim Gimholt (data,
hemsida, telefon-app) och Anders Runander (kartor). Projektets syfte var att aktivera
Trosaborna och besökande genom att komma ut och leta sk checkpoints (kontroller) mha
papperskarta eller en telefon-app där man också kunde registrera sina funna checkpoints
(även via hemsidan för HittaUt).
Satsningen låg helt rätt i tiden under vårens pandemiläge då många verkligen längtade ut i
naturen när vi startade upp den 1 maj. Några arrangörer (HittaUt fanns på 57 platser i
Sverige) tidigarelade t.o.m. sin start pga detta. Vårt projekt höll på till 31 oktober, och redan
före sommaren fick vi trycka upp 500 nya kartor då de första 500 tagit slut.
En kort sammanfattning kan beskrivas enklast med ordet succé.
Övrigt ur HittaUt-rapporten:
Detta speciella år var första året med HittaUt i Trosa. Tidigare har klubben erbjudit
Naturpasset med liknande upplägg. Gensvaret har varit enormt. Trosabor, gäster, elever på
Tomtaklint och Vitalisskolan har synts med kartor eller telefoner för att leta kontroller som
varit både lätta och riktigt svåra.
- Här hade jag aldrig varit förut, var en vanlig kommentar även från inbitna ortsbor.
Totalt har 1 000 kartor tryckts och delats ut gratis på turistinformationen, sportaffären och
Safiren. Kommunens hälsocoacher har fått information och kartor. Det var 683 personer som
laddade ner app och registrerade sig. Antalet personer som varit ute för att hitta
kontrollpunkter har varit betydligt fler. På Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) som ligger
bakom HittaUt konceptet räknar man med att lika många är ute utan att registrera sig. Hela
222 personer har tagit alla 50 kontrollerna. De flesta är kvinnor. Totalt har man gjort 18 014
besök vid kontroller och gått en sträcka på 1 800 mil. Det är lika långt som att gå från Trosa
till södra Indien och tillbaka. Man har varit ute i 13 510 timmar. I denna statistik gäller bara de
som registrerat sig på appen. Oregistrerade samt elever är inte med i sammanställningen.
På Tomtaklint har cirka 300 elever i årskurs 7, 8 och 9 varit ute med HittaUt i undervisningen
vid cirka fyra tillfällen. Vitalisskolans elever, totalt 120 i årskurserna 5 och 6 använde HittaUt
vid två tillfällen i undervisningen.
Planerade arrangemang
2021 kommer TbOK att arrangera DM i stafett den 5 september. Platsen är i skrivande stund
oklar.
HittaUt kommer att arrangeras även 2021, med tillägg i Vagnhärad, där en ny karta håller på
att produceras, samt Västerljung.
Revidering av kartor
Ingen nyritning av kartor har förekommit, förutom en mindre del av östra Trosa kring
skogsområdet mellan Ekensberg-Långnäs till HittaUt-projektet.
Mindre revidering samt konvertering till senaste kartnormen ISOM 2017:2 gjordes av
Pilskogskartan inför Skogsloppet. För övrigt har mindre revideringar gjorts i samband med
poängjakter, företrädesvis nya hyggen som fortsätter att ploppa upp, inte sällan på grund av
granbarksborrens härjningar.
Kommittén har under året bestått av Göran Eklund, Tomas Bäck och Anders Runander.
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Skidor och spår

Cecilia Wikander (Pelle Bång)

Skidor
Tidiga ”Vårsäsongen” 2020 blev följetong på de två senaste åren och gav knappt några
skidåkningsdagar på hemmaplan. Det var även dåligt med snö i övriga södra delar av landet
så tävlingar blev inställda. Sen kom pandemin vilket innebar ytterligare inställda skidlopp.
Facebooksgruppen för Trosabygdens skidåkare har fungerat bra som mötesplats för ca 270
medlemmar.
Cecilia Wikander har hand om skidkläderna, ingen beställning gjordes 2020.
Skidtävlingar 2020
Craft Ski Marathon 2020-01-05: H 40 42km, 33) Joakim Olsson 1:55:47
Moraloppet 2020-01-18: H 21 40km, 75) Joakim Olsson 1:56:41, D 40, 12) Sophie Holm
3:52:51
Orsa Grönklitt Skimaraton 2020-02-08: H 21 42km, 109) Mikael Larsson 2:13:36
Marcia Longa 26/1: 4241) Åsa Westlund 7:23:04, 4886) Lasse Westlund 08:36:31
Många tävlingar som våra medlemmar brukar köra blev instälda pga snöbrist, bl.a. XL-Bygg
Slingan, Lindmansloppet, Engelbrektsloppet.
Vasaloppen blev av men sedan ställdes samtliga lopp in pga Coronapandemin.
Tjejvasan tävling: 210) Cecilia Wikander 2:02:51 (2a i D55)
Tjejvasan motion: Helene Kristiansson 2:44:40
Vasaloppet 30: Birgitta Wallin 3:32:13, Bendy Wallin 2:35:56, Hans Rintala 2:05:34
Vasaloppet 45: Annelie Bång 3:14:26
Öppet Spår söndag: Henrik Andreasson 6:10:30,
Vasaloppet: 350) Joakim Olsson 5.19.52, 1417) Sophie Holm 11:30:12, 4358) Magnus
Ljung 7:56:12, Erica Aldenius 11:57:54, Björn Aldenius 10:18:35

Spårdragare
Den som kört skoter och gör spår från klubbstugan har varit Stefan Alm med hjälp av Lasse Westlund.
På Golfbanan körde Ulf Wallin med hjälp av Kaj Timrén
Spår
Under elljusspårdagen i oktober samlades ca 20-talet medlemmar och röjde och krattade. Pga Corona blev
det fika utomhus med kaffe och fralla.
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Trosa Stadslopp

Per-Erik ”Pelle” Bång

P g a Covid-19, Corona pandemin, genomfördes inget traditionellt Trosa Stadslopp!
Allt var dock förberett inför tävlingen 26 juni 2020 med “ok” från de stora och små
sponsorerna före mars månad som vanligt. Senare, som tur var, drogs inbjudan och medaljbeställningen tillbaks i sista stund (då sponsor hoppade av p g a alla problem som följde med
Covid-19). Även några mindre sponsorer hoppade tidigt av (konkurs).
ICA Kvantum Trossen hade inte bestämt med sponsring av föreningar efter nybyggnation
och att bli Kvantum.
Pelle B skapade en helt ny hemsida (i WordPress) under mars månad
http://www.trosastadslopp.se
En ny tävling i tävlingen hade också förberetts “Föreningskampen” – lagtävling för föreningar!
Minst 10 deltagare…
Meddelande gick ut 14 april till alla inblandade:
”Trosa Stadslopp 26 juni 2020 är inställt i sin vanliga form med anledning av
den rådande situationen med Covid-19” (alldeles för komplicerat att flytta till i höst och även
då osäkert).
Vi hoppas verkligen att sponsorer, samarbetspartner, funktionärer, löpare och
publik är med oss nästa år - fredag 2 juli 2021! Hoppas det finns ljus i mörkret!
Tackkort utgick till sponsorer.
Mer info till anmälda:
Hej du som är anmäld till Trosa Stadslopp 26 juni!
Om du är anmäld till Trosa Stadslopp 26 juni ger vi dig tre val att meddela oss:
1. Din anmälan är innestående till Trosa Stadslopp 2 juli 2021
2. Vi betalar tillbaka pengarna, vilket kan ta lite tid nu.
Du som meddelat oss om återbetalning:
Betala tillbaka gör leverantören. Har du swishat måste
jag pelle@pellebang.se få ditt telefonnummer dit dom ska swisha pengarna.
Har du betalat via bank eller kort löser leverantören det.
3. Du efterskänker pengarna.
Mer info på hemsidan: https://trosastadslopp.se Direkt till Trosa Stadslopp inställt:
https://trosastadslopp.se/trosa-stadslopp-26-juni-2020-installt/
Direkt till Trosa Stadslopp virtuellt 5-26 juni: https://trosastadslopp.se/trosa-stadsloppvirtuellt-2020/
Under tidiga våren var Pelle B med på webinarium som RaceOne höll i.
Det handlade om den senaste trenden från USA och Kanada som började dyka upp Virtuella lopp.
Tack vare samarbete med Friidrottsförbundet och RaceOne kunde vi arrangera Trosa
Stadslopp Virtual Race helt gratis!
Pelle B planerade att genomföra det under en längre period. Deltagarna anmälde och
raporterade in allt själva via en app som RaceOne skapat.
”Ett virtuellt lopp är ett lopp där, istället för att alla deltagarna deltar i Trosa Stadslopp 2020
vid samma tidpunkt (26 juni), så genomför du loppet vid valfri plats och tidpunkt under
perioden 5 juni kl. 08.00 till 26 juni kl. 22.00 genom att du själv deltar på valfri sträcka på
motsvarande distans som du normalt tänkt anmäla dig till eller vill delta på.”
Ett par hundra deltog under perioden. En kul grej var att alla Veteranerna, de som deltagit i
alla Trosa Stadslopp, skulle samlas och springa tillsammans. När själva Stadsloppskvällen
kom så var det hyfsat med folk vid starten kl 21 men det som var förvånade var att det hade
kommit ut många påhejare efter bansträckningen- Jag (Pelle B) vet för jag cyklade med dom
hela vägen.
Team Sportia Trosa ställde upp med priser som lottades ut till deltagarna efter avslutad
period.
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Cykel -Trosabygdens Cyklister
MTB – Landsväg

Henrik Nordin

Att det varit ett annorlunda år behöver vi inte orda så mycket om. Våren kom och ungdomscyklingen drog igång. 2019 avslutades med med ett stort antal cyklister men 2020 började
med ännu fler. Det var extremt många ungdomar som ville vara med och cykla MTB. Var det
en Covid-19 effekt eller bara den uppåtgående trenden som visar sig?
Samtidigt som det är glädjande med det stora intresset för MTB-sporten så är det en stor
utmaning att organisera den växande gruppen. Ledarna fick verkligen pussla för att få ihop
träningarna och även förlägga samlingarna på olika platser för att att inte överskrida FHM
rekommendationer på antal deltagare.
De som känner att de kan tänka sig att hjälpa till nästa år får gärna kontakta våra
ungdomsledare under devisen “Ingen kan göra allt men alla kan göra något”.
I år kördes träning på Bergs gårds fina MTB-anläggning vid 7 st. tillfällen. Mycket gott har
hörts om det upplägget så det lär bli mer av det framöver. För att även förbättra möjligheten
till teknikträning på hemmaplan har en liten grupp bestående av Joakim Gimholt, Johan
Hellgren, Kristina Larsson och Kristina Thunström byggt både hinder och utökat single trackspåren vid stugan.
Efter sommaruppehållet drog XCO-serien igång som sedan övergår till CX närmare hösten.
Här har Rasmus Alm och Elliot Antman varit ute och tävlat. Rasmus är numera bosatt i Falun
där han går på cykelgymnasiet. Willmer, Melvin och Johannes har även rapporterats köra
endurocykling på västkusten.
I landsvägscyklingen har vi diskuterat en del om hur vi ska göra med tävling och träning då
linjelopp är som en klassisk masstart där mycket av taktiken ligger i att cykla tätt ihop i
klunga. “Tätt ihop” går stick i stäv med vad Tegnell predikar och dessutom finns risk för
klungkrasch med onödig belastning av sjukvården som följd. Hur skulle Patric Oscarsson
göra med med våran landsvägscup (cyklisternas motsvarighet till orienterarnas poängjakt)?
Jo, Patric insåg snabbt att tävlingsreglementet för tempocykel är som gjort för en pandemi.
Där är det cyklist mot klocka som gäller och det är noggrant reglerat vilka avstånd som ska
hållas för att inte dra fördel av drafting (läs social distansering). Cupen genomfördes men
med stort inslag av tempocykling under våren. När sedan FHM lättat på restriktionerna så
kunde linjeloppen genomföras efter sommaruppehållet.
Nytt för i år är MTB Långlopps-KM som avrundade säsongen.
Segrare landsväg 2020
Landsvägscupen
KM-linje
KM-tempo
MTB Långlopps-KM

Joachim Lyth
Björn Boström
Johan von Walkendorff
Anders Lernerud

Våran organiserade landsvägsträning på söndagarna har ställts in likaså har Trosatrampen
och Hedebytrampen tyvärr inte kunnat genomföras. Per-Ove Sundman och Tomas
Bondesson har varit träningsflitiga och även varit duktiga att bjuda in till gemensam cykling i
facebookgruppen.
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TROSATRAMPEN (TT) 2020

Per-Erik Pelle Bång

Allt var förberett inför Trosatrampen 17 maj med marknadsföring, hemsida, övrig information
och reklam.
In i det längsta visste vi inte om vi skulle kunna genomföra TT. I april kom det ut besked om
att max 50 deltagare får befinna sig på det som för alla förbund kallades “Tävlingsarena”
vilket då drabbade motionslopp särskilt hårt. Cykelförbundet meddelade också att ingen
efteranmälan eller matutspisning m.m. fick genomföras.
Skulle vi arrrangera TT med max 50 deltagare samtigt ute på banan 90km skulle vi behöva
hålla på i flera dagar. Ingen efteranmälan - Då skulle det inte gå ihop ekonomiskt.
Meddelade gick ut 14 april till alla inblandade:
“Trosatrampen söndag 17 maj 2020 är inställt med anledning av den rådande
situationen med Covid-19!
(Ingen idé att flytta till i höst då vi har Hedebytrampen söndag 6 september och det kommer
bli många lopp som ska samsas då och även osäkert om pandemin tar fart igen).
Vi hoppas att Cyklister, funktionärer och samarbetspartner är med oss på
Hedebytrampen söndag 6 sept. och/eller nästa Trosatrampen 16 maj 2021!
Om du är anmäld till Trosatrampen 17 maj 2020 ger vi dig fyra val att meddela oss:
1. Din anmälan flyttas till Hedebytrampen söndag 6 sept. 2020
2. Din anmälan flyttas över till Trosatrampen söndag 16 maj 2021
3. Vi betalar tillbaka pengarna, vilket kan ta tid nu.
4. Du efterskänker pengarna.
Svara gärna vilket alternativ ovan du väljer till pelle@pellebang.se”
Per-Erik “Pelle” Bång

HEDEBYTRAMPEN (HT) 2020

Allt var förberett inför Hedebytrampen 6 sept. med marknadsföring, hemsida, övrig
information och reklam.
Meddelade gick ut 16 augusti till alla inblandade:
”Vi kan inte arrangera Hedebytrampen söndag 6 september p g a rådande
förhållanden med COVID-19 pandemin (Folkhälsomyndighetens och SCF:s riktlinjer
och rekommendationer)!
Problemet med att arrangera loppet är att max 50 cyklister får vara ute på
tävlingsområdet (gäller hela sträckan 90km och 55km). De ska dessutom lämnat
området innan nästa start får ske vilket blir orimligt. Vi ”får” dessutom inte ha
efteranmälan, matservering osv.
Det är redan nu för få anmälda av förståeliga skäl.
Tidtagning, nummerlappar och medalj skulle bara det ge en stor förlust!
De flesta funktionärerna är även 70+
Vi hoppas att vi får se dig nästa år 2021 under, förhoppningsvis, normala förhållanden
på Trosatrampen 16/5 eller Hedebytrampen 5/9!”
Alla tidiga anmälda och de som överflyttats från TT2020 fick 4 alternativ med sin anmälan:
Är du anmäld direkt (eller överflyttad från TT2020) till Hedebytrampen 6 sept. 2020 ger vi dig
fyra val att meddela pelle@pellebang.se

1. Din anmälan flyttas till Hedebytrampen söndag 5 sept. 2021
2. Din anmälan flyttas över till Trosatrampen söndag 16 maj 2021
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3. Vi betalar tillbaka pengarna, vilket kan ta tid.
4. Du efterskänker pengarna

Slutord

Anders Runander

Trosabygdens orienteringsklubb kan lägga ytterligare ett verksamhetsår till handlingarna. Ett
år som helt har präglats av den pågående Covid19-pandemin. Men där det mesta i
tävlingsväg har ställts in, finns det dock några ljuspunkter att glädjas åt.
Ungdomsverksamheten har fortgått nästan programenligt avseende veckoträningarna, med
vissa modifieringar (ingen soppkväll, inga läger eller övriga sammankomster), vilket har varit
viktigt för kontinuiteten för våra ungdomar.
Vi har tvingats ställa in tre av våra fyra stora tävlingsarrangemang, vilket utgör en stor del av
vår ekonomi som gör att föreningen fungerar med all sin verksamhet. Stora minskade
intäkter, men också stora minskade utgifter (ex.vis mindre tävlande bland våra aktiva) gav ett
förhållandevis gott resultat ändå. Det särskilda idrottsstöd pga pandemin som föreningar
kunde söka under fjolåret var aldig aktuellt för vår del, då vi hade god koll på ekonomin ändå.
Vi konstaterar ändå att det är klubbmedlemmar i alla åldrar, såväl aktiva utövare och ledare,
som passivt stödjande samt supportrar, som tillsammans bygger hela verksamheten i
klubben. Alla dessa ideella krafter utför ett enastående arbete för de konditionsidrotter som
är knutna till TbOK.
Föreningsarbetet underlättas bland annat av ett gott samarbete med Trosa kommun, övriga
sponsorer samt klubbens soliditets- och likviditetsläge.
Styrelsen för TbOK vill tacka alla medlemmar och ledare för ett gott samarbete under 2020.
Vidare vill styrelsen även tacka sympatisörer, sponsorer och företrädare för Trosa kommun
för stöd och bra samarbete.
Med dessa ord tackar styrelsen för det förtroende vi fick att leda klubbens arbete under 2020.
Anders Runander

Eva Kindlundh

Jan-Åke Mahlin

Birgitta Wallin

Per-Erik Bång

Henrik Nordin

Mats Nyman

Cecilia Wikander

Joakim Gimholt
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