
  
 

 

Verksamhetsberättelse 2007 

SKELLEFTEÅ ORIENTERINGSKLUBB 

 
Styrelsen för Skellefteå Orienteringsklubb får härmed avge följande berättelse för 

verksamhetsåret 1 januari 2007 – 31 december 2007 

 

Styrelsens sammansättning 

 

Ordförande Bo Ericsson och   vald 2007 för 1 år 

 

Olle Hällgren gemensamt  vald 2007 för 1 år 

 

Sekreterare  Carola Herlin  vald 2007 för 2 år 

 

Kassör  Gerd Hedlund  vald 2008 för 2 år 

 

Övriga ledamöter Annika Kruuna  vald 2008 för 2 år 

  

Fanny Linderborg  vald 2007 för 2 år 

  

Mattias Sandström  vald 2008 för 2 år 

 

Suppleanter Bo Ericsson   vald 2007 för 2 år 

   

Patrik Wennberg  vald 2008 för 2 år 

 

 

Kommittéordförande och övriga funktionärer: 

 

 

 

 

 

 



 

Klubbmedlemmar: 

Klubben har vid verksamhetsårets slut cirka 550 medlemmar: För klubbens framtid är det viktigt 

att detta antal ökar. Medlemsantalet är avgörande för administratörsbidraget. 

 

Medlemsavgiften för 2007 har varit 500 kr för familj, 400 kr för vuxen och 150 kr för ungdom 

(<20 år). Avgift för stödmedlem har varit 150 kr. 

 

SOK betalar alla anmälningsavgifter för tävlingarna runt om i Sverige, med undantag från 

”semestertävlingar” (5-dagars, Gotland mfl.) som alltid betalas av den aktive. När säsongen är 

slut sammanställs deltagandet i tävlingarna och medlemmarna debiteras enligt följande. 

Deltagande i 1-3 tävlingar står klubben för anm.avgiften. Har man deltagit i fler än fyra tävlingar 

debiteras en tävlingsavgift på 300kr. Medlemmar upp till 21 år betalar ingen tävlingsavgift utan 

denna står klubben för. Som en grundläggande regel gäller att samtliga medlemmar debiteras för 

ej start och efteranmälningsavgift 

 

Kanslipersonal: 

Carina Lundgren har varit fortsatt sjuk under 2007 och Maria L Norström har vikarierat för henne 

hela tiden. Kanslistens huvuduppgift är ungdoms- och skolverksamhet, att vara kontakt mot 

kommunen och andra föreningar. Att bevaka och ta fram underlag för bidragsansökningar, 

ansvara för lokalens öppethållande och hjälpa styrelsen och kommittéerna. 

 

Verksamhet: 

Orienteringsskola har bedrivits på måndagskvällar under våren och hösten. Onsdagarna har 

fortsatt vara träningskvällar med varierande antal deltagare. 

SOK har varit ansvariga för 13 av de 44 träningsorienteringar som anordnats i vårt distrikt.  

Under 2007 var det meningen att SOK, tillsammans med LOK, skulle arrangera  

skidorienterings-DM, men tyvärr gick arrangemanget inte att genomföra pga snöbrist.  

SOK arrangerade Västerbottens 3-dagars 25-27 maj. Första etappen avgjordes i Lövånger och de 

två senare etapperna i Vitbergsterrängen. Under lördagen var det 323 deltagare anmälda.  

 

 

Verksamhetsberättelse från kartkommittén  2007 
 

Här kommer lite information från kartkommittén om vad som har hänt under verksamhetsåret 

2007.Under året har Anderstorpskartan reviderats. Det är framför allt runt elljusspåret som har 

fått en genomgång för att serva bättre underlag till skolan.  Sven L har genomfört fält- och 

digitaliseringsarbetet. Under året har  Kroksjön/Falkträskkartan hyggesreviderads av Sven 

Lindberg. Kartan i Uttersjön har Thomas Norström varit ut och gjort vissa hyggesrevideringar  

Inför SOK:s 3-dagars tävling så användes kartan i Lövånger som Sven Lindberg fick snabb 

digitalisera. Martin Lundmark hade varit ute och gjort vissa justeringar på den gamla underlaget. 

På Vitbergsområdet har det under sommaren skett en del förändringar som ritats in. Sven L 

arbetar med detta så kartan kommer att hålla god kvalité även nästa år. 

I Skellefteå Kommuns Kartgrupp har Sven Lindberg varit SOK:s  representant under året.  

Kartgruppen har under året genomfört ett antal möten där framförallt framtida kartprojekt 

planerats.//Sven Lindberg 



 

Verksamhetsberättelse tävlingskommitté 2007 

 

Under 11-12 maj arrangerades en tävlingsresa till Sundsvall där framför allt våra ungdomar 

deltog. Efter en premiär med vissa svårigheter, långa banor och svår orientering, kunde alla ta 

revansch dagen efter på medeldistansen. I månadsskiftet maj juni arrangerades ytterligare en 

tävlingsresa och denna gång var det Ö-vik som gällde där  JVM-test arrangerades. Banorna bjöd 

på svår orientering och terrängen var rejält kuperad. I September arrangerades ytterligare en 

gemensam tävlingsresa och då till Vittjärvs 2 dagars. Ett som vanligt då Vittjärv arrangerar, 

travligt och bra arrangemang. Tävlingsresorna fyller ett viktigt syfte för våra ungdomar att 

komma ut i andra delar av Sverige med annat motstånd och terräng. 

 

17 juni så hade vi ett damlag i den stora finska Venla kavlen (Jukola) som detta år gick utanför 

Vasa. Totalt startade 872 st lag och vi kunde stolt konstatera att vi kom på 159:e plats. I laget 

deltog Frida Nilsson, Sara Nilsson, Lisa Carlsson och Anna Holmgren ( som för dagen var 

inlånad från Vittjärv). För Frida och Sara Nilsson var detta en erfarenhet utöver det vanliga och 

mycket lärorikt. 

 

5-dagars eller ”ler-dagars” i Mjölby Östergötland blev inte någon jätte succé för klubben. Totalt 

deltog 11 st från klubben. Bäst klarade sig Edvin Nilsson som kunde stoltsera sig med 3 

etappvinster i klassen U1.  

 

Inom ramen för Tulo projektet har våra ungdomar deltagit i läger och andra aktiviteter. Våra 

ungdomar får där träffa andra ungdomar inom disktriktet och närliggande distrikt. 

 

I USM som gick på Gotland deltog Claes Lundström, Frida Nilsson och Sara Nilsson samtliga 

tävlande i 15 års klassen. Det var en mycket speciell terräng utan höjder vilket vi inte är vana 

med. Bäst denna gång klarade sig Sara Nilsson med en 30:e placering. 

 

Det har arrangerats flitigt med träningstävlingar under året vilket gör att det finns många tillfällen 

att utöva sporten.  

 

Totalt har klubbens aktiva medlemmar 258 st tävlingsstarter under 2007. 

 

Sammanfattningsvis kan man notera att vi har ett fåtal ungdomar som har potentialen att kunna 

utvecklas till elitorienterare. I klubben har vi dock ingen organiserad gemensam träning p g a att 

det är alltför få som har intresse. Försök till att starta upp gemensam träning har gjorts dock utan 

framgång. Speciellt för våra ungdomar som skall ta klivet upp mot eliten är detta inte bra. 

 

 


