
 

 

 
Verksamhetsberättelse 2015  
 

     
 
Nora och Arvid Feil Lindmark på Natt DM.  Isak Mannberg på Utmaningen. 
 
 
SOKs styrelse 
Har haft 7 st protokollförda styrelsemöten. 
 
Ungdom 
Nytt för 2015 var sprintcup med sportident. Samt att alla våra ungdomar har haft chansen att 
få testa på större tävlingar, dels i samband tävlingshelgen den 16-17 maj, där SOK och LOK 
samarbetar. Och dels under distriktstävlingen med ungdomsinriktning i Byske den 13 juni.  
Det genomfördes ett ungdomsläger för barn från både Västerbotten och Norrbotten samband 
med tävlingarna16-17/5. De bodde  på Skellefteå Camping och på kvällen var deltagarna  på 
Boda Borg, ca 70 st ungdomar deltog. 
Innomhusträning har erbjudits i sjungande dalens bägge sporthallar med innebandy i den ena 
och inomhus orientering i den andra med sportident, varje torsdag under hösten och vinter 
ledare Thomas Norström och Sven Lindberg. 
 
Ungdomskommittén bestod av Frida Feil, Mickael Lindmark, Maria  & Patrik Wennberg, 
Martin & Johanna Åkerlund. 
 
Skidorientering 
En större skidorienteringstävling var planderad på Vitberget första helgen i februari men den 
fick ställas in pga. snö kaos. Planeras att köra feb 2016 istället. 
 
MTB-orientering 
Under 2015 var det planerat att ordna en kurs för cyklister som vill prova på MTB men den 
blev inte av. Det fanns MTB-banor på några av sommars motionsorienteringar samt på vår 
tävling i Byske fanns det 2 banor med drygt 20 st tävlande. 
 
 
 
 
 



 

 

Geocaching 
Geocaching  är en populär typ av orientering/skattjakt som finns i hela världen. SOK hade en 
informationskväll på SOK-stugan där vi får lyssna på rutinerade geocachare Stefan Andersson 
och Lars Lindberg. 
 
Naturpasset 
Sven Lindberg har varit ansvarig för kartorna och Olle Hällgen för sponsor försäljningen. 
Totalt såldes ca 230 st kartor. Vitberget hade 30 kontroller, Anderstorp 10 kontroller och 
Kåge 10 kontroller, samt det fanns även naturpass i Skelleftehamn och Byske.  
 
Tävlingsarrangemangen 
2015 hade SOK två orienteringstävlingar dels i Innervik helgen den 16-17 maj tillsammans 
med Långvikens OK, banläggare Anders Järvelä och tävlingsledare Thomas Norström, och 
dels en distriktstävlingen i Byske den 13 juni där Mats Gustafsson var både tävlingsledare och 
banläggare. 
Den tuffa terränglöpningen Utmaningen arrangerades tillsammans med AIK friidrott söndag 
den 6/9. Mona Stenberg tävlingsledare och Thomas Norström Banläggare. 
2015 arrangerades ca 40 st  mindre motionsorienteringar tillsammans med övriga 
orienteringsklubbar i närområdet. Även en utbildning på banläggning med OCAD och 
purpelpen fortsätta även 2015. 
Skellefteå kommun arrangerar Vitbergetsdag  både vår och höst, där SOK finns med på ett 
hörn. Sven Lindberg ansvarig för våren och Thomas Norström ansvarig för hösten. 
Sportscamp arrangerades för Skellefteå kommuns alla åk 5or , SOK deltog med en minibana 
vid Eddahallens park. 
 
Kartor 
Några kartor har revideras bla. I Kåge, Vitberget och Falkträskkartan, Sunnanå,  
Mats Gustafsson, Sven Lindberg, Anders Järvelä är några av dessa rekare. 
 
SOK firar 80års jubileum 2015 
Lördagen den 10 oktober började firande på dagen med KM , målet var beläget vid SOK-
stugan. Under  kvällen var Jubileumsfesten på Boda Borg, med 2 rätters middag och 
prisutdelningar samt tävlingar om klubbens historia. Det visades gamla fotografier och filmer. 
En liten utställning om SOKs historia var också uppsatt. Drygt 70 personer deltog på 
festkvällen. 
 
KM segrare 2015 
D 10 - 1. Nora Feil Lindmark 
D 12 - 1. Linnea Lundgren 
D 14 - 1. Thea Wennberg  
H 10 - 1. Nils Öberg   
H 12 - 1. Arvid Lindmark  
H 21 - 1. Mikael Lindmark 
H 40 - 1. Ulf Hägglund 
H 50 - 1. Lars Peter Isaksson 
H 75 - 1. Göran Enqvist 
 
 
 
 

 
DM segrare 2015 
Medeldistans   
H75 Göran Enqvist,  
D10 Nora Feil Lindmark  
Lång  
D10 Nora Feil Lindmark. 
 


