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Styrelsens verksamhetsplan 2021

Alla aktiviteter sker enligt vår likabehandlingsplan med målet att utöva en inkluderande
verksamhet. Under 2021 behöver föreningen också anpassa verksamheten enligt det nya
regelverk kring likvärdigt tävlande som orienteringsförbundet beslutat om. Vi verkar aktivt
för bra ledarskap med utbildning och utvecklingsaktiviteter. Styrelsen planerar föreningens
aktiviteter samt stödjer sektionernas arbete. Styrelsen ska fortsätta att sträva efter att utöka
våra sponsorer. Vi ska söka investeringsstöd, LOK-stöd och SISU-medel vid sådana
aktiviteter som passar dessa regler.
Under 2021 kommer vi också att fortsätta resan mot O-ringen 2024 i Jönköping där klubben
kommer att vara en arrangörsförening. Vi är representerade i föreningsrådet och kommer
successivt öka vårt engagemang de kommande åren. Samtidigt kommer vi att värna om vår
egen verksamhet och arbeta för att kunna dra nytta av det intresse för sporten som O-ringen
kan föra med sig.
I år kunde inte det vanliga förstärkta styrelsemötet på Björkhaga inför årsmötet genomföras
pga restriktionerna. Om möjligheten ges genomförs istället ett medlemsmöte under året för att
fortsätta diskussioner om föreningens verksamhet.
Det avtal som under 2020 diskuterats med Habo kommun om spårskötsel mm är i skrivande
stund inte helt fastställt och under 2021 bör ytterligare diskussioner föras med både Habo
kommun och markägare för spåren för att tydliggöra hur skötseln och underhåll av spåren ska
ske. Motionsområdet varit mycket populärt under pandemin då utomhusträning har
rekommenderats och vi har fått en del synpunkter på hur spåren och motionscentralen kan
förbättras. Det har bland annat kommit önskemål om ett bättre utomhusgym, diskussion om
detta pågår med kommunen som initialt är positiva till idéen. Föreningen bör vara aktivt
delaktiga i utformningen av ett nytt gym om det realiseras och det vore även bra om en
lekplats för barn skulle kunna byggas i anslutning till grillplatsen. Finansiering av detta bör
dock ske främst av kommunen och/eller externa sponsorer då målgruppen är allmänheten i
första hand.

Verksamhetsplan 2021 för Tränings- och Tävlingssektionen
Orientering

Måndagsträningar
Ungdomsträningar kommer att anordnas som tidigare år. Målsättningen med
ungdomsträningarna är att barn och deras föräldrar på ett roligt sätt ska lära sig och utveckla
sin orientering, att rekrytera nya medlemmar samt ha en god gemenskap bl a genom att vi har
kvällsmat för både de som tränar och övriga klubbmedlemmar.
Onsdagsträningar
Onsdagsträningar kommer att anordnas som tidigare år, det vill säga teknikorientering
någonstans i skogen. Vi fortsätter samarbetet med Mullsjö SOK.
Arrangemang av tävlingar och andra aktiviteter
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2021 års största egna arrangemang kommer bli distriktsmästerskap i medel lördagen den 11
september och distriktsmästerskap i stafett söndagen den 12 september. Tävlingen kommer
avgöras på Högamon, på en nyreviderad karta.
2021 kommer vi medverka i Hitta Ut med kontroller på Gränsenkartan samt arrangera en
fotoorientering som delas ut till alla hushåll i kommunen.
Vi kommer arrangera veterantävlingar samt en kretsgemensam sommarnärtävling.
Tävlingar
Vi försöker få ihop lag och/eller samåkning till Tjoget, 10-mila (ungdomslag, herrlag och
damlag) och Smålandskavlen.
Vi deltar på olika individuella tävlingar, klubben skall utse olika prioriterade tävlingar under
året, där det är trevligt om så många som möjligt kan delta.
Vi arrangerar själva eller utser arrangörer (tävlingar) för våra olika klubbmästerskap.
Träningsläger
Vi har som ambition att köra ett gemensamt träningsläger under höstsäsongen 2021.
Ungdomsaktiviteter, utöver måndagsträningar
Aktivitet
Tid
OL-upptakt
Slutet av mars
Camp Gränsen
Maj
Ungdomens 10-mila
6-7 Augusti
Daladubbeln
16-17 Oktober
O-event i Borås
12-14 November
Ungdomens 5-dagars
Under säsongen
Kartor och tävlingsplanering
Plan för år 2022: Ansöka om Pölder Cup avslutning på Kärrkartan med TC på Slätten. Kräver
revidering av Kärrskartan.
Plan för 2023: Tävling på Hökensås häradsallmänning (kräver nyritning av karta och att
markägarna ställer sig positiva) eller sydväst om Fagerhult (kräver revidering av karta)
Plan för 2024: medverka att arrangera O-ringen i Jönköping.

Skidor

Under vintern 2021 vill vi erbjuda fina skidspår när snömängden tillåter. Om snön och
pandemin tillåter vill vi anordna barnens vasalopp vid stugan med öppet hus och servering.
Vid mycket snö vill vi också anordna skidorientering.

Verksamhetsplan 2021 för Stug-/Motionssektionen
Vi ska fortsätta att arrangera /ta hand om
Tipspromenader
Skötsel av fastigheter, maskiner och närmiljön
Motionsspåren
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Medverka på julskyltning
Stugvärdslista, klubbstugeuthyrning och inköp av förbrukningsvaror
Eventuellt naturpass
Fastighet exteriör
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byte av varmvattenberedare samt kompletterande rörarbete
Måla sockeln på stugan
Måla källarfönstren och justera fönsterbleck
Köra ut det tredje utebordet till den soliga gläntan på 5,5 km nedanför Södra Hallebo
Service av 4-hjulingen och översyn larmet
Service på skoter (Lynx)
Arbetsdag i och kring stugan under våren
Påbörja diskussion med kommunen om ny modern belysning på elljusspåret
Ta kontakt med kommunen om ny grill eller åtminstone nytt höj- och sänkbart
grillgaller
Inleda diskussion med Bengt Johansson om spåren
Påbörja arbete med ny anslagstavla med spårkarta
Sätta upp ett stort klubbmärke på stugväggen
Belysning på gaveln mot grillplatsen

Interiör
•
•
•

Upprätta pärm med instruktioner
Bättre hyllor i källarförrådet
Nya radiatorer till toaletterna i källaren

Tre-års-plan

•
•
•
•
•
•
•

Nytt kakel och klinkers i duschar och toaletter.
Fyra nya duscharmaturer med automatisk avstängning
Titta på ljudabsorberande åtgärder efter målningen
Måla trapphus och hall
Lägga på singel på grusplanen framför stugan, underarbete måste göras först och ytan
ska mätas.
Belysning vid/ovanför grillen -på garagegaveln eller stolpe. Kan stolpen bekostas av
kommunen?
Komplettera isolering på vinden i den tillbyggda delen
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