
 
 

 

Verksamhetsbeskrivning för året 2013. 

 

Träningsverksamhet för barn och ungdomar från 8-13 år. Många träningstillfällen under vår 

och höst. Ett 20 tal ungdomar har varit aktiva.  Ledare från SOK; Frida Feil, Mikael 

Lindmark, Thomas Norström, Martin Åkerlund och Jan Pettersson. 

 

Vuxenorienteringsskola; Ett tiotal vuxna nybörjare. Fem träningstillfällen. Ledare Annika 

Kruuna och Jan Fahlgren. 

 

Tävlingsverksamhet; Ett fåtal orienterare har orkat sig ut på distrikstävlingar och andra 

tävlingar runt om i landet. O-ringen 5 dagars i Boden lockade ett 15 tal SOK are. 

 

Närtävlingar/Träningsorientering; SOK medlemmar har arrangerat ett 10 tal lokala tävlingar 

med mellan 10 och 100 deltagare. Höjdpunkten nåddes i juli i Ostvik då över 100 orienterare 

var med. 

 

Naturpasset; Vår största inkomstkälla och även vår bredaste kontaktyta med allmänheten är 

naturpasset. Under året har ett 100 tal pass sålts. Reklam på kontrollerna ger pengar till SOK. 

Ansvariga är Sven Lindberg och Olle Hällgren. 

 

Stugan; Vi hyr ut SOK stugan till medlemmar, andra föreningar etc. Sven Lindberg håller i 

den verksamheten. Under året har vi bytt ytterdörr till omklädningsrummet, bytt el-radiatorer, 

bytt varmvattenberedare. 

 

Kartor; Under året har skolkarta Ersmark och Orienteringskarta i Ersmark färdigställts. 

Rekognosör och renritare var Mats Gustafsson. 

 

I Oktober hölls Klubbmästerskap i Vitbergsterrängen. Banläggare var Frida Feil och Mikael 

Lindmark. På kvällen hölls en välbesökt klubbfest i Boda Borgs lokaler. 

 

Klubbens verksamhet har varit starkt lidande på grund av ledarbrist. Endast ett fåtal ledare har 

dragit ett tungt lass för att bedriva SOKs verksamhet. Klubbens framtid är helt beroende på att 

olika personer engagerar sig ideellt i klubbens verksamhet. Inför 2014 försöker SOK bredda 

organisationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Motion till årsmötet;  

Egenavgifter. 

Bakgrund; Vi har ett lågt tävlingsdeltagande. SOK har inte någon administratör som sköter 

administrativa göromål. Oklara regler för samåkning och ekonomisk ersättning vid resa till 

orienteringstävling har gällt tidigare. 

 

Förslag till årsmötet blir då;  

SOK betalar startavgifter för alla orienteringtävlingar / skid-OL / mountainbike –O/ 

presicions-OL  i Sverige. Undantaget är så kallade semestertävlingar typ 5–dagars där den 

aktive själv betalar anmälningsavgiften.  Efteranmälningsavgifter och hyra av Sport id pinne 

och liknande faktureras den aktive i efterskott i slutet av säsongen. 

 

Reseersättning för resa till orienterings tävling / träning erbjudes ej. 

Vid längre eller mer intensivt resande till tävling/träning får den aktive kontakta SOKs 

styrelse och begära reseersättning. Beslut tas i vart enskilt fall av styrelsen. Skellefteå OKs 

grundsyn är att uppmuntra tävlings och träningsverksamhet! 

 

Styrelsen / M. Gustafsson 


