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I juletid är det mycket traditioner och även i orienteringsklubben
där Skinkloppet är en given decemberaktivitet. I år var det
rekordmånga som startade och hoppades att få med sig en
julskinka hem. På den efterföljande lunchen var det härligt trångt
i klubbstugan och en gemytlig stämning när ungdomsserieplaketter och årets priser delades ut. Imponerande insatser
uppmärksammades och kommittéansvariga för 2019 valdes.
På senaste årsmötet fick styrelsen i uppdrag att ta fram en
strategisk plan. Vi har med hjälp av SISU fått en inledande
vägledning och nu önskar vi i styrelsen få medlemmarnas input
på vad vi framåt skall prioritera. Läs mer här i nyhetsbrevet på
sidan 2 om hur du framför dina åsikter.
Vinter betyder inte att orienterare behöver gå i ide. Vi har
träningar och aktiviteter året om så ta för vana och håll koll
på allt som händer i kalendern på OK Roxens hemsida.

I somras fick Tove
Pettersson ta på sig
landslagströjan och
hon var med i det
svenska vinnande
stafettlaget på
Ungdoms-EM .
I samband med
medlemsmötet
gratulerade vi Tove
till guldet och firade
med specialdesignad tårta.

Rasmus Viberg och Moa Pihlström
fick Ungdomskommitténs priser
”Årets kämpe” och Årets lyft” 2018.

Kommande händelser
2018-12-12
Midvinterduell Rimforsa
Program vintern 2018/19
2019-02-14
OK Skogsströvarnas årsmöte
2019-05-08
Vår tävling Ljungsbrokampen

Nytt bankgiro
OK Skogsströvarna
179-6168
Plusgirot är avslutat !
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I sommar är vi med och arrangerar O-ringen och vi hoppas att så
många som möjligt ställer upp som funktionärer.
Intresseanmälan funktionär: oringen.se/funktionar2019
Mer information och kontaktuppgifter till våra ansvariga: HÄR
Anmäl här om du har boende att hyra ut: oringen.se/hyrut2019

Strategisk plan
Styrelsen fick vid senaste årsmötet i uppdrag att göra en strategisk
plan för hur klubbens stora kassabehållning kan användas för att
utveckla verksamheten på lång sikt. I våra stadgar framgår att
föreningens ändamål är att bedriva orienteringssport, så väl
träning som tävling, individuellt och i stafett, för alla åldrar. Det
harmoniserar med Svensk idrotts ”Strategi 2025” där det bl.a. lyfts
fram livslångt idrottande och jämställdhet för en framgångsrik
idrott. RF har konstaterat att den moderna föreningen engagerar
och vi önskar nu våra medlemars engagemang i vad vi skall
prioritera framåt. I styrelsen anser vi att det inte är mer saker vi skall
göra utan att det handlar om att prioritera rätt saker.

Hugo Lillieström & Hugo Dalhammer

Stipendiater Unga Ledare
Hugo & Hugo har tilldelats
stipendiet Unga Ledare från
Skogssportens Gynnare för
sina insatser som banläggare
vid klubbens tävlingar under
2018, DM Sprint och Ljungsbrokampen.

Handlar du
julkappar på nätet?
Gå alltid via Sponsorhuset och
kolla om den nätbutik du tänkt
handla hos är ansluten. Det finns
673 butiker anslutna så utsikterna
är goda att du med ett
extraklick kan hjälpa klubben få
in välkomna pengar utan att det
kostar dig något extra.
www.sponsorhuset.se/okroxen/
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På en av anslagstavlorna i klubbstugan har vi satt upp papper med olika rubriker som speglar
vår verksamhet. Vi ser fram emot att dessa ark kommer fyllas med post-it lappar som beskriver
era tankar och åsikter om framtida prioriteringar. Det går självklart också bra att prata med oss
i styrelsen eller skicka ett mail.

Ljungsbrokampen
2020?
År 2020 ansvarar vi för att på
hösten arrangera DM medel
och stafett. Arrangörskommittén skulle därför vilja
ha in medlemmarnas synpunkter på huruvida vi ska
arrangera Ljungsbrokampen
också detta år. I samband
med årsmötet i februari
ämnar vi ta beslut i frågan.

Folkets Park
Sedan några år tillbaka har vi i OK Roxen Ljungsbro
uppdraget att bemanna garderoben i Folkets park
Ljungsbro ett antal dans-lördagar per år. Susanne
Pettersson är ansvarig för schemat och inför varje
säsong skickar hon ut en lista med ansvariga familjer
för respektive datum. Kan man inte uppsatt datum
brukar det oftast gå bra att byta med någon.

Tävlingsprogram 2019
Under jul- och nyårshelgen kan det
vara ett bra tillfälle att längta till
nästa säsong och planera för 2019
års orienteringstävlingar. Här är länk
till programmet:
Läs Skogssports Tävlingsprogram: HÄR

Vårens tillfällen är:
12 januari, 9 februari, 6 april och 4 maj.
Hör gärna av dig till Susanne om du kan ta ett pass.
pettersson.ljungsbro@gmail.com

Albin byter klubb
Nästa säsong tävlar Albin
Lillieström för Malungs OK
Skogsmårdarna.
Läs mer : HÄR
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Efterlysning!
Reseansvariga för 2019 sökes till:
10mila
Tjoget
Ungdomens 10mila
25manna
Daladubbeln

27–28/4 Östra Göinge, Skåne
6–7/7 Lessebo
2–3/8 Kinna
12/10 Tungelsta
19–20/10 Falun

Spelar du på tipset?
Välj OK Skogsströvarna som din
favoritförening i ”Gräsroten” hos
Svenska Spel. Direktlänk: HÄR

För den som aldrig haft ett sådant här uppdrag förut
går det att köra modellen att man delar ansvaret
med någon rutinerad. Det finns även bra lathundar
och utvärderingar från tidigare år. Har du frågor om
uppdraget eller kan tänka dig hålla ihop någon av
dessa stafetter. Hör av dig till Joakim Waltersson.
076-525 10 33
joakim.waltersson@gmail.com

Årets vinnare i Skinkloppet.
Per, Jacob & Lukas.

61 startande i Skinkloppet!

Läs mer om
Skinkloppet: HÄR

Kristine & Barbro fixade
lunch till 70 personer

Tävlingsledningen – Janne & Janne
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Topp 10 på SM 2018
Brons
Jonas Andersson
Natt-SM H20
7:a
SM-stafett D20
Emma Pettersson
Linnea Hansson
Tove Pettersson

Emma, Linnea & Tove 7:a på SM stafett

Jonas, bronsmedaljör på Natt-SM

10:a
Tove Pettersson
SM Sprint D18
TACK
alla
medlemmar
för värdefulla
insatser i
klubben
under året!

Hugo Lillieström
SM Ultralång H20

Årets priser
Vid medlemsmötet 8/12
delades årets priser ut enligt
följande:
Mästartavlan
Hugo Lillieström
Poängpriset
Susanne Aldén
Stora DM-priset
Anna-Stina Påleal

Om du har frågor eller ideér kring vår verksamhet
är du välkommen att höra av dig till oss.
Styrelsen
Maria Lillieström, ordf berghaga@telia.com tfn 073-046 09 98
Mattias Fredsberg, kassör mattias@fredsberg.se
Marie Waltersson, sekreterare marie.ahnstrom@gmail.com
Annika Asketun, ungdomskom. annika.asketun@gmail.com
Örjan Sandell, arranggörskom. orjan.sandell@telia.com

Mellan DM-priset HD16-20
Jonas Andersson
Lilla DM-priset HD10-14
Moa Pihlström
Priset ”Ständigt vandrande”
delas ut i samband med
årsmötet 14/2.
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