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1. Mötets öppnande 

Ordförande Mikael Andersson hälsade välkommen. Dagordningen ändrades så att 

punkterna kring 10-mila 2021 i Valdemarsvik, rekrytering och kartframställning 

diskuterades under senare delen av mötet.  

2. Rapport från Förbundsmötet 

Mikael Andersson och Sara Forsberg informerade från förbundsmötet.  

Förbundsmötet beslutade t ex att 

• inte slopa ultralång-SM 
• SOFT-styrelsen ser över tävlingsavgifter inkl. motionsorientering och ger förslag till nästa 

förbundsmöte 
• godkänna Strategi för mark – med viss förändring i skrivningen 
• inte godkänna någon av de motioner som lagts angående kartskalor  
• det inte inte ska arrangeras USM för14-åringar 
• segrartider i damer och herrars elitklasser ska vara lika, gäller från 2017 

Mer information från förbundsmötet finns på orientering.se 

3. Planering för 2016 

Datum för styrelsemöten:  

11 maj, 15 juni, 7 sept   

Styrelsen har under några år åkt till Gotland i samband med Helg utan Älg. Dessa tävlingar 

går i år 1-2 oktober. Vi återkommer till om vi ska åka även i år. 

4. Skrivelser, rapporter 
Day of Orienteering – den 11 maj är det Day of orienteering. Information finns nu bl.a. på 
orientering.se och i senaste numret av Skogssport.  
Diskuterades om ÖOF kan göra något tillsammans med t ex Liu, Lithe Vilse. 
Sara får i uppdrag att ta upp detta med Lithe Vilse. 
Årsmöte ÖIF och SISU – Lena går på årsmöte den 11 april. 
Orienteringskonfirmation – I år anordnas orienteringskonfirmation, med Borgs församling 
i Norrköping som ansvarig. Inför kommande år har man meddelat att ledaravoden kommer 
att förändras. Ungdomskommittén ser över och kommer med förslag till 
ungdomsledarträffen i november. 



 
Vid följande punkter deltog styrelsen för Hammarkinds OK: 
Andreas Hellgren, Fredrik Urberg, Hannes Carlsson, Anders Kling, Peter Njord samt Kjell 
Holmström Björkfors GoIF. 
 

5. Tiomila 2021 i Valdemarsvik 

Hammarkinds OK har haft besök av 10-milaföreningen. Diskussioner är på gång om att 

arrangera 10-mila 2021. Planerna är att TC är Grännäs och att tävlingsområdet är söder om 

Valdemarsvik. Vid Grännäs finns camping, uthyrningsstugor, fotbollsplaner och stora ytor 

för camping och parkering.  

Markägarna är positiva och det finns muntlig överenskommelse med dem. 

Information är på gång till klubbar i norra Småland och i Östergötland för att bilda en 

arrangörsförening. 

6. Rekrytering 

Hammarkinds OK har en aktiv nybörjargrupp med ca 10 ungdomar. De har träffats varje 

vecka under vinter och kommer under våren att börja tävla. Man räknar med att t ex vara 

med på NOK:s ungdomsserie.  

Björn framhåll vikten av en kontinuitet och att inte vara rädd för att göra enkla träningar. 

Sara berättade om de årliga aktiviteter som ungdomskommittén ordnar. Det brukar vara 

mycket uppskattat att åka på t ex försäsongs- och eftersäsongsläger. 

Vi diskuterade behov av ledarutbildning för föräldrar.  

7. Kartframställning 

Hammarkinds OK har flera områden där man vill ha kartor reviderade. Vid träningar med 

vuxna kan man använda laserscannade kartor, men det behövs bättre kartor för ungdomar.  

Björn informerade om att Pavlo Ushkvarok kan vara på väg tillbaka till Sverige. Det kan 

vara ett alternativ. Inför 10-mila finns det säkert intresse bland kartritare att revidera. 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

9. Avslutning 

Ordförande Mikael Andersson avslutade mötet och tackade Hammarkinds OK för fika och 

för en intressant kväll.   
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