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Det är annorlunda och tuffa tider så här fokuserar vi på det
positiva. I tidningen Skogssport har vi under hösten fått läsa om
ungdomar i OK Roxen som är framåt och tar för sig i Stjärnkampen.
Klubben har via Hittaut fått mycket bra publicitet under året. Linda
serverar oss gympaövningar varje vecka så vi får varierad rörelseglädje hemma i stugorna. Utomhus kan vi träna tillsammans om vi
ser till att hålla avstånd och än finns chansen att springa FMT
Julkalender fram till 26/12. Trevlig läsning och ta hand om er!

Vinnare Skinkloppet
Årets Skinklopp i Olstorp blev i annorlunda tappning med fri starttid under en vecka. Två banor fanns det att välja på och 40
personer tog chansen
och deltog. Ett antal
bokstäver som fanns på
skärmarna skulle noteras
och kartan var lottsedeln
i lotteriet där en julskinka
fanns att vinna för
respektive bana. Martin
Wallin och Linda Nyström
är årets vinnare. Grattis!

Tidiga julklappar - dubbla bidrag
Lagom till jul har vi fått två positiva besked om bidrag till klubben.
RF har fått statliga medel för att idrottsföreningar som bedriver
verksamhet för äldre (65+) skall ges förutsättningar att utveckla
verksamheten för den målgruppen. Alla föreningar som lämnat
en fullständig ansökan och uppfyllde villkoren för stödet får ett
grundbidrag på 3 000 kronor vilket vi har fått. Veteranerna kan
alltså börja fundera på vad man kan aktivera sig med för de
pengarna. Läs mer: HÄR

Grattis Moa!
Moa Hjort är en av två
stipendiater 2020 som har
tilldelats Skogssportens Gynnares
stipendium för Unga ledare. Läs
mer: HÄR

Kommande händelser
2020-12-29
Orienteringsträning norr om
Ljungsbro. Läs mer: HÄR
2021-01-09
Ungdomsträning i Brunnby

Vem tar chansen?
Alla klubbar i länet har ett
gemensamt uppdrag att se till
att vi har ett fungerande
Östergötlands Orienteringsförbund, ÖOF. Uppdraget att
utgöra valberedning alternerar mellan klubbarna och
det behövs nu en ny ledamot
från länets centrala delar. Vi
tillhör den geografin och står
på tur att bemanna uppdraget. Styrelsen har tillfrågat
flera men ännu inte gått i mål.
Vill du ta chansen och göra en
insats i distriktet?
Hör av dig till styrelsen!
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Swedbank delar ut ca 2 miljoner kr i Östergötland till ungdomsidrotten med anledning
av pandemins verkningar. Ca 400 föreningar får dela på pengarna och fördelningsgrunden är baserad på LOK-stödet 2019. Gåvan blir större ju större barn- och
ungdomsverksamhet man bedriver. V tackar för 2 500 kr som ungdomskommittén får
använda till sina aktiviteter. Läs mer: HÄR

Ny ordförande
Vid årsmötet i februari ska en ny ordförande väljas till vår förening OK Skogsströvarna eftersom
nuvarande ordförande efter nio år på posten önskar att någon annan tar sig an uppdraget.
Trots idogt sökande och flertalet förfrågningar har vi i valberedningen ännu inte hittat någon som
är beredd att anta uppgiften. Vi uppmanar därför alla intresserade att höra av sig till oss så att
styrelsearbetet kan fortsätta under 2021 med en ny ordförande.
Ordföranden leder arbetet i styrelsen, som består av ytterligare fyra ledamöter. Styrelsen arbetar
som ett team och hjälps åt med olika ansvarsuppgifter för att vår förening ska fungera och
utvecklas. Vi hoppas hitta någon intresserad som tillsammans med övriga styrelsen kan arbeta för
vår förenings framtid.
Är du intresserad eller har tips på kandidater, hör av dig till valberedningen.
Dan Josefsson
073-064 62 19 famjosefsson01@gmail.com
Susanne Aldén
073-201 16 64 fam.alden@bredband.net
Har du frågor och vill veta mer om uppdraget, hör av dig till nuvarande ordförande.
Maria Lillieström
073-046 09 98 maria@lilliestrom.nu
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Hittaut Linköping även nästa år
Succé är det ord som bäst sammanfattar
premiäråret för Hittaut i Linköping. Av 57 orter i landet hade vi flest deltagare och de registrerade tillsammans 233 173 checkpoints. 679 är det
imponerande antalet deltagare som tog alla 131 checkpoints. Det är en
härlig motionsform som passar många och nu planeras det för nästa år.
Det kommer bli några nya kartområden och uppemot 160 nya checkpoints.
Linköpings kommun är mycket nöjda med hur hittaut har genomförts och
har beviljat 200 000 kr i bidrag till nästa år men ytterligare samarbetspartners
behövs för att få ihop kalkylen. Det finns ingen anställd projektledare utan det är ideella krafter
som jobbar med att dra runt arrangemanget. Vi hoppas kunna få hjälp av er medlemmar att
hitta sponsorer så tänk efter vad det finns för möjligheter i dina nätverk och hör av dig till Maria
eller Sören som är med i den lokala projektgruppen för Hittaut Linköping. Vi har ett säljblad som är
laddat med goda argument. Det finns olika nivåer på partnerpaketen och företag som bidrar får
publicitet i olika omfattning beroende på om man blir guld-, silver, brons eller kopparpartner.
Maria Lilliestrröm
maria@lilliestrom.nu
Sören Nilsson Påledal soren.np@live.com
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Tävlingsprogram 2021
Osäkerheten inför nästa års tävlingssäsong är stor men ett
program för 2021 är på plats och vi får hålla tummarna för att
det blir verklighet. Vi själva är arrangörer av Ljungsbrosprinten 5
maj och Ljungsbrokampen 25 september. Spana in hela
tävlingsprogrammet i Skogssports sammanställning och titta
särskilt på sidan 20 där Linnea och Saga i Roxentröjor är med på
bild: Tävlingsprogram 2021

Årets priser

TACK
alla
medlemmar
för värdefulla
insatser i
klubben
under året!

Grattis Adam Plawski som har
fått ungdomskommitténs pris
”Årets comeback”. På någon
kommande ungdomsträning
kommer Lilla DM-priset delas ut
och på årsmötet ”Ständigt
vandrande”. Övriga priser delas
inte ut i år på grund av den
begränsade tävlingssäsongen.

Nya lampor i Olstorp

God Jul och med förhoppning om ett
ljusare Gott Nytt orienteringsår 2021!
Om du har frågor eller ideér kring vår verksamhet
är du välkommen att höra av dig till oss.
Styrelsen
Annika, Mattias, Örjan, Marie & Maria
Kontaktuppgifter: HÄR
Håll dig uppdaterad om senaste nytt via hemsidan
www.okroxen.se och Facebook-gruppen OK Roxen

Under hösten har Vreta SoMK
gjort ett omfattande arbete
med att byta ut belysningen på
elljusspåret. Nu är det bra ljus
och nytt underlag på
spåret i form av grus.
Ännu en bra julklapp!

När du handlar på nätet
Gå gärna via Sponsorhuset med
602 anslutna nätbutiker. Med ett
extraklick får klubben in välkomna slantar utan att det
kostar dig något extra.
www.sponsorhuset.se/okroxen/
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