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Styrelsens verksamhetsberättelse

2020 blev ett speciellt och annorlunda år pga den pandemi som drabbade världen och som
fick en stor påverkan på hur vi levde våra liv och den verksamhet vi i klubben kunde bedriva.
Tävlingssäsongen blev inte alls som vi planerat, våra tipspromenader påverkades mycket och
även våra andra aktiviteter. MEN… vi har många fantastiska medlemmar och funktionärer i
klubben som ändå höll i och höll igång de olika delarna av verksamheten på nya sätt för att
anpassa efter rådande restriktioner och höll motivationen och engagemanget uppe under
året. Ni är alla ovärderliga och utan er hade verksamheten inte fungerat. Vi är stolta över att
ni vill vara med i OK Gränsen!
Antalet medlemmar i föreningen var 221 vid slutet av 2020.
Under 2020 har styrelsen efter årsmötet haft 9 styrelsemöten inklusive konstitueringsmöte. I
styrelsens Facebook-grupp har styrelsefrågor diskuterats fortlöpande. Pga restriktionerna mot
att samlas i större sällskap inomhus hölls inget medlemsmöte under året. Årets sista
styrelsemöte hölls digitalt.
Restriktionerna mot att samlas påverkade också alla större (och många mindre) tävlingar
under året. Bland annat fick O-ringen ställas in och hela O-ringen planeringen har därför
skjutits upp ett år. Jönköpings arrangemang som skulle gå av stapeln 2023 blir därmed
troligen först 2024.
Medlemsavgifterna var oförändrade 2020. För enskild medlem var kostnaden 300 kr, ungdom
(<20 år) 150 kr. För familj med 2 vuxna och samtliga barn och ungdomar upp till 20 år, 600
kr.
Trots den annorlunda situationen under 2020 så har verksamhetsåret visat på hög
ungdomsaktivitet på både träningar och tävlingar. Tack vare att vi har våra träningar utomhus
så kunde vi bedriva vår verksamhet i stort sett som vanligt dock utan att vi kunnat träffats inne
i klubbstugan efter träningarna. Under en period i slutet av året fick endast ungdomsträning
bedrivas. Tävlingsverksamheten fick under större delen av året mestadels bedrivas lokalt och
vi samarbetade mycket med Mullsjö SOK. Efter sommaren kunde dock något mer tävlingar
genomföras och det blev till sist både ett sprint-DM och en förkortad Pölder Cup för
ungdomarna.
Föreningens två sektioner, stug- och motionssektion, som ansvarar för klubbstugans och
spårens skötsel samt klubbens motionsverksamhet ut mot allmänheten, samt tävlingträningssektion som har hand om klubbens totala tävlings - ungdoms- samt
träningsverksamhet lämnar sina verksamhetsberättelser nedan. Representanter från
sektionerna har deltagit som adjungerade vid majoriteten av styrelsemötena.
Styrelsen har under året som gått bland annat planerat för, samt ansökt om bidrag, ansökt om
LOK-stöd, SISU-resurser samt för våren det extra ”Corona”-stöd som riksidrottsförbundet
kunde fördela mellan idrottsföreningar som drabbats ekonomiskt av pandemin.
Under verksamhetsår 2020 har styrelsen bestått av:
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Sara Wulff, ordförande; Matilda Holmberg, kassör; Alma Haag, sekreterare; Per Sterner,
ledamot; Håkan Håkansson, ledamot; Anders Fogelström, suppleant och Martin Svensson,
suppleant.

Tränings- och Tävlingssektionens verksamhetsberättelse 2020
Ännu ett år har gått och det är dags att summera ett år som inte är likt något annat.

Skidsäsong 2020

Det var en snöfattig och mild vinter 2020 där det inte gick att göra några spår runt
Gränsenstugan.
Endast en zontävling för ungdomar gick att genomföra under säsongen på MSOK:s
konstsnöslinga där OK Gränsen hade 4 deltagare.
I februari anordnade Gränsen tillsammans med Mullsjö SOK den årliga resan till öppet spår.
Som vanligt full buss med glada skidåkare. Totalt åkte 3 stycken Gränsare något av loppen
under Vasaloppsveckan.

Orienteringssäsong 2020

Sammanlagt har 75 klubbmedlemmar deltagit på 54 olika individuella tävlingar och
tillsammans gjort 492 starter.
Egentligen det enda som var sig likt denna märkliga säsong var att den startade med
deltagande i Vätterbygden By Night under vintern och med Sverigepremiären i början av
mars. Efter Sverigepremiären blev alla nationella- och distriktstävlingar inställda under våren
och sommaren pga Corona-pandemin. Efter sommaren började ”Coronaanpassade” tävlingar
arrangeras men i begränsad omfattning och inte med klasser för de som var 70 år eller äldre.
Under november skärptes restriktionerna ytterligare vilket gjorde att i slutet av året
arrangerades inga tävlingar. Trots pandemin har klubben haft ett mycket aktivt år. Eftersom
mycket av tävlingarna blev inställda genomfördes många extra träningar, klubbtävlingar och
veckans bana.
Träningar under året har vi haft på måndagar med fokus på nybörjare och ungdomar. Under
vintern började vi med träning inomhus för att efter påsk varit vid Gränsenstugan. Det har
varit uppemot 45 deltagare på dessa träningar. Under måndagskvällarna har vi även haft en
löpargrupp bestående av upp till 15 deltagare. Vi har även haft träningar onsdag eller
torsdagar då vi har åkt ut på olika kartor och sprungit någon form av teknikträning. Flera av
dessa träningar har skett tillsammans med Mullsjö SOK. Därefter har vi bedrivit
vinterträningen på olika sätt.

DM-tävlingar under året

Den enda DM-tävlingarna som genomfördes under året var individuell sprint och
ultralång. I DM sprint i Västervik deltog 5 Gränsare. Inte så många men resultaten var
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desto bättre! Tilda Sundqvist tog guld i D14 och Viggo Wulff tog silver i H14. I DM
ultralång hade vi inga deltagare.

Större budkavlar under året

Alla budkavlar under året blev inställda. Det är bara att hoppas att vi åter får vara med
på stafetter under 2021.

Egna tävlingsarrangemang

Pandemin har gjort oss extra flitiga att arrangera klubb och närtävlingar. Dessutom
arrangerade vi det som blev den tävling med flest deltagare i Småland, Hökensåsracet. Vi har
arrangerat följande egna tävlingar under året:
Vätterbygden by night, deltävling 9, 6 februari, 56 deltagare.
Tour de Virus, 3 etapper, 3-5 april, 36 deltagare.
Nisses ultra lång-KM, 3 maj,
Viggo Wulff's Happy Birthday Race, 9 maj, 27 deltagare
Ungdomens 5-dagars, vecka 20, 111 deltagare
Sprint KM, 30 maj, 25 deltagare
5-ringars Etapp 2 – Visingsö, 22 juli, 48 deltagare
5-ringars Etapp 4 – Huskvarna, 25 juli, 17 deltagare
5-ringars Etapp 5 - Björnens etapp – Hook, 26 juli, 36 deltagare
Hökensåsracet, 13 september, 594 deltagare
Habosprinten by Night, 9 oktober, 69 deltagare
Veteranorientering, vecka 31

Övrigt

Även i år har Ungdomens 5-dagars genomförts men inte med sedvanliga deltävlingar
utan med öppna banor. Ett 25-tal deltagare från OK Gränsen har varit med.
21 maj deltog 19 stycken Gränsare i Bottnaryds IF:s Kongmokaveln. Efteråt var det en
mycket uppskattad kanotorientering på Svansjön.
Arvid Karlssons minnesfond delades i år ut till Ida Karlsson, Tilda Sundkvist och
Viggo Wulff.
Den årliga klubbmatchen mellan Mullsjö-Bottnaryd och OK Gränsen arrangerades den
15 september av Falköpings AIK. I år vann Mullsjö SOK. OK Gränsen hade 24
startande.
Under året har vi fått bidrag från Idrottsmedel (tidigare ”Idrottslyftet”) via RF och
SISU Småland, enligt nedanstående tabell:
Aktivitet
Kartritning inför DM
Idrott för äldre

Bidrag Idrottsmedel
30 000 kr
3 000 kr

Egen finansiering
70 170 kr
-

Total kostnad
100 170 kr
-

Dessa bidrag, eller delar därav, utbetalas under 2021 men berör aktiviteter utförda
2020.

Klubbmästare under året

Sprint-KM: Calle, Hannes, Sara W, Håkan, Viggo och Tilda tog hem plaketterna.
Nisses ultra lång-KM: Tilda Sundqvist damklassen och Viggo Wulff herrklassen.
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Årets orienterare och årets Gränsare

Delas inte ut 2020 då det var ett mycket märkligt år med få tävlingar. Sverigelistan har också
varit avstängd stor del av året.

Vi ställer härmed våra platser till årsmötets förfogande. Tobias Haag, Daniel Håkansson,
Tobias den Braver, Mats Friden, Simon Björnehäll, Mats Holmberg, Ebba Lindman, Bo
Gustavsson, Helena Lindman och Thomas Persson.

Stug- och motionssektionens verksamhetsberättelse 2020
Sektionen ansvarar för uthyrning av stugan, upprättar stugvärdslista, köper in
förbrukningsartiklar (städartiklar, pappershanddukar m.m.). Vidare köps även in lotter,
vinster, tips- och bingolappar, motionskort, pennor och liknande till våra tipspromenader. Vi
står även för inköp av kaffe, festis och visst kaffebröd.
Sektionen har planerat och upprättat lista för tipspromenaderna och serveringarna i samband
med tipspromenaderna. Klubbstugan har under året varit uthyrd 9 gånger. Under en 14dagarsperiod i början av sommarlovet var stugan dessutom uthyrd till Kråkerydsskolans
fritidsverksamhet, något som var mycket uppskattat bland såväl elever som personal.
Under året har sektionen anordnat 21 tipspromenader, på våren tre ”normala” och nio utan
funktionärer på plats, på hösten nio. De sista tre planerade tipspromenaderna ställdes in p.g.a.
pandemin. Under året har vi haft 3 369 deltagare (jfr med 4 618 deltagare 2019).
Gränsen har arrangerat naturpasset/fotoorientering som delades ut till alla hushåll i
kommunen. 15 priser har lottats ut bland de 176 inlämnade svaren.
Vi tackar alla som hjälpt till vid de olika arrangemangen. Utan er medverkan hade det inte
blivit något.

Fastighetsgrupp med måndagsgänget

Fastighetsgruppen ansvarar för reparation och underhåll av fastigheterna, maskinpark,
motionsspår och dess närmaste omgivningar.
Under de två första veckorna i maj renoverades båda gavlarna på stugan, panelen och
vindskivorna byttes, fönstren på vinden renoverades och allt målades. För målning av
norrsidan anlitade vi Måleri1 för att utföra jobbet. Hängrännan rensades samtidigt. Allt detta
arbete tog ca 200 timmar.
Spåren har som vanligt krävt mycket arbete. Vi har röjt sly, bytt stolpar och markeringar i alla
spåren. Vi har flera gånger kört ut grus och fyllt i ”potthålen” på infartsvägen.
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Ett annat stort arbete är huggandet av all ved som läggs upp intill vår stora utomhusgrill. Även
vår maskinpark inkl. släpkärran har krävt visst underhåll t.ex. skiftning av däck och band före
och efter vintersäsongen.
Vi har klippt granhäcken och röjt sly i närområdet och därefter eldat upp riset. Vi har klippt
gräs i slänterna och övriga platser där inte kommunen kommit åt med sin maskin. Allt detta
arbete utomhus har tagit ca 300 timmar.
Tyvärr har en del av våra nya skyltar från förra året redan blivit förstörda.
Björn har byggt tre nya utemöbler. Ett har ställts vid gärdet på elljusspåret, ett har ställts
ovanför ”mördarbacken” på 5,5 km spåret.
Björn har fixat prisskåp med belysning i stugan.
Vi genomförde arbetsdagen den 18 april. Många medlemmar deltog och mycket arbete blev
utfört, gräsmattorna räfsades och södra sidan på stugan målades.
Ytterlampan vid dörren till omklädningsrummen är nu kopplat till ett skymningsrelä. Nya
fläktar installerade i toalettutrymmena. Ventilationsstyrning i omklädningsrummen är
installerade. Duschhandtagen är utbytta. Habo rör har installerat ny blandarventil.
Från och med september har vi soptömning med tömning varannan vecka. Töms från och med
i år jämna veckor.
Släpkärran är reparerad och besiktigad.
Den 31 oktober arrangerades en spökvandring i spåren i samarbete med Habo Scoutkår med
551 deltagare.
Röjsågsutbildning genomfördes under hösten med fem godkända deltagare.
Sista utdelningen ur Arvid Karlssons minnesfond. Vandringspriserna finns numera i
prisskåpet i stugan.
Vi tackar alla som ställt upp och hjälpt till med arbetsinsatser, främst på måndagar.

Habo den 4 februari 2021
Sari Håkansson, Jan Lenhammar, Björn Cedergren, Helen Karlsson, Tilda Sundkvist, Ida
Karlsson och Rolf Fridén
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