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Verksamhetsplan OK Gränsen 2017
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017
Alla aktiviteter sker enligt vår likabehandlingsplan. Vi verkar aktivt för bra ledarskap med
utbildning och utvecklingsaktiviteter. Under året ska vi försöka utöka med fler sponsorer. Vi
ser till att söka investeringsstöd, LOK-stöd och SISU-medel vid sådana aktiviteter som passar
dessa regler.

Tränings- och Tävlingssektionen
Onsdagsträningar
Onsdagsträningar kommer att anordnas som tidigare år.
Arrangemang av tävlingar
Vi kommer att arrangera en större tvådagars OL-tävling 6–7 maj 2017.
Vi kommer att arrangera en närtävling (13/7) och två veterantävlingar (6/4 vid Gränsenstugan
och 3/8).
Tävlingar
Vi försöker få ihop lag och/eller samåkning till Tjoget, 10-mila (herrlag och damlag) och ev
5-dagars i Värmland.
Ungdomsaktiviter
Aktivitet

Tid

OL-upptakt
Skidupptakt

Slutet av mars
Under hösten

Måndagsträningar
Camp Gränsen
Sommarlandssprinten
SOL-skola dagtid 3 dagar
Måndagsträningar
Mini-läger i samband med VTSCavslutning
Daladubbeln
O-event i Borås

OL-upptakt t.o.m skolavslutningen
Maj
4 Juni
Eventuellt efter skolavslutningen
Skolstart t.o.m september ut

14-15 Oktober
10-12 November

Kartor
Plan för år 2017:
Fortsatta markägarkontakter, planering för kommande projekt mm. Håkan arbetar med
kompletterande revideringsnoter i tävlingsområdet 2017, med skogs-TC nedanför Karstorps
gårdar.
Utökning av Baskarpskartan söderut, cirka 3 kvadratkilometer, från Ekered ner till Gustav
Adolfs idrottsplats/Knipån, med anslutning mot Habokartan. Tyvärr fick vi inget
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(anläggnings-)bidrag för nyritning av detta område. Planen var att använda kartan för tävling
2018, med tävling på hösten, och ha TC vid Ekered. Några hinder har dock uppstått:


Småland (Vätterbygden) anordnar SM 2018 och många klubbar, bl.a. OK Gränsen,
förväntas delta i arrangemanget, vilket kan försvåra arrangemang av egen tävling.
Eventuellt kan vårt uppdrag bli att ordna publiktävling i t.ex. HOK.



I området finns ett par naturreservat i bäckdalarna ner mot Vättern. Vi behöver ta
reda på om det utgör hinder för OL-tävling, men om det finns passager, som stigar
eller broar, så bör det inte vara något problem.

Plan för senare år:
Just nu är planen: 2018 TC vid Ekered (eller 2019). Ritning av Baskarpaberget, med
anslutning till kartan vid Sved (väster om 195an), och TC i närheten av Sved 2019.
Färdigställande av Högamon, med Medel/stafett-DM 2020, TC i närheten av Bankeryd.
Diskussioner kring ett DM i sprint/stafettsprint med TC vid Hagabodaskolan, vilket skulle
kräva omritning av Habo-kartan till sprintnorm. Oklart när, och om vi kan få arrangera detta.
Resonemang om södra Dalenkartan, ner mot Somneryd/Furusjö, skulle kunna vara ett
långsiktigt alternativ att rita.
Förslag: Naturpasset blir i år med ett utsnitt av Habo och en del från Fagerhultskartan?
Håkan Håkansson (ordf.) Ulf Ärlig, och Thomas Persson.

Skidor
Om snötillgången tillåter ska vi arrangera träningar och motionslopp för ungdomar och vuxna.
Vi ska undersöka möjligheten till samträning med Mullsjö SOK.

Tipspromenader
Vi ska fortsatt anordna tipspromenader med möjlighet att köpa fika.

Fotoorientering
Vi ska anordna fotoorientering även 2017.

Stugan och spåren
Fortsatt renovering av yttervägg på garaget kommer ske.
Vid snötillgång spårar vi för skidåkning.

