B-FÖRENINGSBREV

ÅRSBERÄTTELSE
2010

HYLTE OK
ÅRSMÖTE I KLUBBSTUGAN
söndagen 13/2 kl.14.00

VÄLKOMNA

Årsberättelse, verksamhetsåret 2010
Styrelsen har under året bestått av:
Annika Marthinsson
Kerstin Larsson
Mats Lyding
Ulrika Andersson
Jörgen Johansson

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Kassör

Morgan Erixon
Vice ordförande
Lotta Schurmann Vice sekreterare
Emil Alexandersson Ledamot

6 protokollförda möten har hållits under 2010
Medlemsantalet var 125 st.
Klubben har varit anslutet till följande förbund:
Svenska orienteringsförbundet (SOFT), Hallands orienteringsförbund (HOF),
Svenska Mångkampsförbundet (SMKF)
Årsmöte hölls i klubbstugan 10-02-14
Klubbladet har utkommit med 3 nummer under 2010.
Klubbinformation har även skett till tävlings- och träningsaktiva via internet.
Klubbens hemsida har använts till att få ut klubbinformation och till att sprida
tävlingsinformation kring 2-milen. Denna sköts av Ulrika Andersson. De flesta av
klubbens medlemmar sköter också sin tävlingsanmälan via internet och för att få ut
resultat från tävlingar. Adressen till hemsidan är:
www.hylteok.se
Tävlingsarrangemang
Sydsvenska 2-milen 2010, årets den 63:e upplagan gick i skogarna runt Hyltebruk,
tävlingscentrum var Örnvallen, söndagen den 7/11 2010. En mycket uppskattad
tävling i soligt och kallt väder där även lång-DM för Halland, Småland, Skåne och
Västergötland avgjordes. Totalt var det drygt 600 st anmälda i klasserna, med
efteranmälda samt direktbanor. Segrare blev i D21 Sofia Holgård, Kils OK, och i H21
Henrik Jansson, IK Hakarpspojkarna. Tävlingsledare var Bengt Holmén och vice
Mats Lyding samt banläggare Bengt Marthinsson som tillsammans med alla
medhjälpare i klubben såg till att det blev en lyckad tävling.
Dag-KM genomfördes den 29 augusti på Simlångsträffen i Simlångsdalen. Från
Hylte deltog 20 st tävlingsdeltagare. Efter tävlingen samlades alla i Rydöbruk på
Golfkrogen för gemensam middag.
Natt-KM genomfördes ej under året.
En etapp av ungdomsserietävlingen för ungdomar arrangerades i maj av Hylte OK på
Färgarydskartan med Sonhult som TC. Emil Alexandersson var tävlingsledare och
Lukas Brodin var banläggare.

Klubbudkaveln genomfördes på Färgarydsskartan med förra årets segrare Oskar
Lyding, Emma Marthinsson och Axel Wahlström som arrangörer. De hade fixat bra
banor och alla tävlande fick fika med saft och smörgås när de gick i mål. Sju lag
trivdes och sprang så gott de orkade i den fina försommarkvällen Segrare blev
Marie-Louise Nilsson, Peter Andersson och Felix Abrahamsson.
Ungdoms- och träningskommitté
Emil Alexandersson, Bengt Marthinsson, Kerstin Larsson, Ingrid Holmén, Dag
Svensson
På träningssidan inleddes året med gympa på tisdagar med Mari-Louise som ledare.
Det var uppskattat och gav oss en bra grundträning för att klara av vårens
orienteringar.
På grund av vår långa snövinter så blev det en försenad start på vårens OLträningar. Flera av vårens tävlingar i Halland var inställda. Det var inte förrän i slutet
av mars som det gick att komma ut i skogen igen.
Klubben hade ca 15 aktiva ungdomar som tränade och tävlande. En del av dessa
började sitt deltagande våren 2010. Via annons i HP inbjöd klubben nybörjare att
delta i våra träningar och detta lockade några som sedan även fortsatt under hösten.
Träningarna fortsatte sedan t.o.m. mitten av juni och avslutades med klubbudkaveln
som gick i Byås på Färgarydskartan.
När det inte gick att tävla här hemma åkte några av klubbens ungdomar till Danmark
och deltog i Spring-Cup i Hilleröd, nämligen Emil, Lukas, Rasmus och Patrik.
I årets Tjoget deltog 6 av klubbens ungdomar tillsammans med Oskarström och
Halmstad. Emil, Rasmus, Lukas, Oskar, Patrik och Johanna kämpade i ett soligt och
varmt Småland och hamnade tillsammans med övriga i laget till slut på en 66:e plats.
Tävlingar och andra aktiviteter som klubbens ungdomar deltog i är:
Medel-SM: Johanna och Emil.
GM: Johanna och Albin
25-manna: Emil och Rasmus tillsammans med OK Nackhe.
Höstens träningar inleddes med provlöpning inför årets 2-mil och sedan några OLträningar. Ungdomsaktiviteterna avslutades sedan på Laserdome med efterföljande
restaurangbesök.
Till gympaledare under vintern har vi engagerat Anki Wendpaap som på måndagarna
tränar oss till god form.

Johanna Holmén sprang under 2010 följande SM-tävlingar:
Sprint SM (13 Maj, Karlstad)
Lång SM (28-29 Augusti, Karlstad) Kom till final
Medel SM (4-5 September, Umeå).
Johanna Holmén var även på:
SSM (17-18 April)
Två Silva Junior Cuper (15-16 Maj, Arvika) (25-26 September, Avesta)
Baltic Junior Cup (22-24 Oktober, Litauen)

Stug- och arkivkommittén
Har under året bestått av: Bengt Holmén, Morgan Erixson, Mats Lyding, Bertil
Holmén, Lisbeth och Bo Larsson.
Vi hade en städdag i april då vi snyggade till stugan både in- och utvändigt. Tyvärr är
trenden att det kommer allt färre medlemmar på dessa städdagar. Vi var endast 12
personer som deltog. Morgan har varit och tagit ner träden som stod närmast stugan
vilket innebär mindre med löv i takrännorna, mer ljus in i stugan och minskad risk för
skador vid framtida stormar.
En värmepump har installerats av Bengt M. och med den hoppas vi spara en del
pengar på uppvärmningen av stugan. Vintertid skall vi dock försöka att ha dörrar och
serveringsluckor stängda till stora salen, så värmepump gör nytta där den som mest
behövs.
Vi har också satt in nya och kraftigare lås till omklädningsrummen. Hoppas med detta
att vi slipper ha folk springande i andra utrymmen än de som man skall ha tillgång till
vid uthyrning. Därför är det viktigt att aktuell stugvärd ser till att dessa dörrar är låsta
vid uthyrningstillfällen. Det är samma nyckel som till klubbrummet.
Till våren planerar vi att bättra på ytan på golvet i stora salen.
Stug- och arkivkommitteén
Kart- och markkommitté
Har under året bestått av Annika Marthinsson, Peter Gustavsson och Malin
Marthinsson
Kommitténs arbete har under året främst handlat om att hålla klubben med
kartmaterial för att kunna genomföra träningar och för att kunna genomföra
Sydsvenska 2-milen på eget kartmaterial. De flesta träningar sker på utskrifter med
färdiga banor från klubbens egen skrivare.
Revidering av Nissarydskartan skedde under året av klubbmedlemmar och har
kunnat användas till ett antal träningar och till att kunna genomföra Sydsvenska 2milen med tävlingscentrum vid Örnvallen. En mindre revidering genomfördes också
inför ungdomstävlingen på Färgarydskartan.
Kart- och markkommittén
Bingolottokommittén
Har under året bestått av Angvar Persson, Karl-Göran Karlsson och Åke Larsson
Efter halva året avsade sig dock kommittén sitt uppdrag. Vi tackar de ansvariga för
allt det arbete de har lagt ner under många år. Vi hoppas innerligt att Angvar kan
fortsätta i mindre skala med försäljning och redovisning av andra lotter så länge
hälsan och orken finns där. Verksamheten ger ett välkommet inslag i klubbens
ekonomi.

Resultat från mästerskapstävlingar under 2010 (3 första resultaten)
Tävling
Klass
Placering Deltagare
Sprint-DM
FK Friskus

H14
D45

2:a
2:a

Albin Schurmann
Lotta Schurmann

Medeldistans- DM
Falkenbergs OK

D35
D45

1:a
2:a
3:a
3:a
2:a
3:a

Marie-Louise Nilsson
Annika Marthinsson
Ingrid Holmén
Jenny Holmén
Rasmus Schurmann
Magnus Abrahamsson
Albin Schurmann
Johanna Holmén
Lotta Schurmann

D16
H20
H45
DM Lång
IF Rigor

H14
D20
D45

1:a
2:a
3:a

Stafett-DM

D/H 16

2:a

H10
H14

1:a
1:a
2:a
1:a
2:a
3:a
1:a
2:a
3:a

Rasmus Svensson
Jonas Eriksson
Albin Schurmann
Marie- Louise Nilsson
Annika Marthinsson
Ulrika Andersson
Patrik Andersson
Rasmus Schurmann
Emil Alexandersson

Jonas Eriksson, Cristian Persson,
Jenny Holmén, Albin Schurmann
D120
2:a
Marie-Louise Nilsson,
Lotta Schurmmann,
Annika Marthinsson
OL-skytteDM
H14
1:a
Albin Schurmann
Oskarströms OK
2:a
Jonas Eriksson
H45
1:a
Bengt Marthinsson
2:a
Björn Oscarsson
3:a
Dag Svensson
Klubbmästerskap hölls i Simlångsdalen 2010-08-29

D21

H21

Verksamhetsåret 2010 är nu avslutat. Styrelsen vill rikta ett stort tack för de
fina insatser som alla aktiva gjort under året. Vi vill även tacka alla övriga som
stöttat klubbens verksamhet. Vi ser nu fram emot ett nytt orienteringsår.
Hyltebruk i februari 2010
Ulrika Andersson
Emil Alexandersson
Morgan Erixon

Annika Marthinsson
Mats Lyding
Jörgen Johansson

Kerstin Larsson
Lotta Schurmann

Information säsongen 2011
Medlemsavgift
Det går bra att betala medlemsavgiften för 2011 på årsmötet.
Motioner
Motioner lämnas senast 1 vecka innan årsmötet till någon i styrelsen eller via e-mail.

OL- material
Hylte OK har ett försäljningsavtal med SM-sport i Göteborg. Detta innebär att
klubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt på alla OL-produkter över
100 kr där under 2011.
/Styrelsen

Tävlingsanmälan
Tävlingsanmälan kommer denna säsongen att ske via Eventor. Behöver man
behörighet mailar man till Dag Svensson eller Ulrika Andersson
/Dag Svensson

O-ringen 2011 i Hälsingland
O-ringen återkommer nu till Mohed i Hälsingland 2011, 14 km från Söderhamn. De
erbjuder en fin och samlad O-ringenstad vid Moheds flygfält, det vet vi som var där
2006. O-ringenstaden öppnar 20 juli och första etappen går söndag 24 juli. På
tisdagen har man en vilodag, Hälsingedagen som de kallar den. De erbjuder
bussning till de fyra första etapperna. Den sista etappen avgörs i Mohed. Vi hoppas
att de kan göra om bedriften att skapa ett lika fint arrangemang 2011 som de gjorde
förra gången. Vi hoppas också att så många som möjligt av klubbens medlemmar
passar på att tävla på O-ringen i år. Nästa år får vi bjuda tillbaka och jobba själva
istället när O-ringen kommer till Halland. Sista ordinarie anmälan är 1/5. Glöm inte
detta datum.
/Annika

O-ringen Halland 2012
Arbetet med O-ringen Halland 2012 fortskrider och det blir alltmer struktur på alla de
uppgifter som arrangemanget innebär. Ulrika är personalchef i organisation, Lotta är
miljöchef, Bengt M har ansvaret för elen på tävlingen och Annika är med i styrelsen.
Alla har vi nu varit igång i ca 1,5 år redan för att planera arrangemanget tillsammans
med alla övriga ansvariga i distriktet. Organisationen har nu kommit så långt så att
man börjar se vad varje klubb kan få för klubbuppgifter. Här har Ulrika haft en viktig
uppgift tillsammans med tävlingsledning. Hylte OK har fått ett förslag på vilka
uppgifter vi skulle kunna ta på oss. Detta är arenauppbyggnad 15 st personer på
etapp 1-2 och citysprint, 12 st kontrollutsättare E1-2 och citysprint, 20 st till bussfållor
och bussning arena 1-5 inkl chef, 5 st till ett funktionärstält med kaffe, 1 st i
pressgrupp, 1 st till en rekrytering/clinicsgrupp och en elektriker. Dessutom skall vi
ansvara för citysprint tillsammans med Simlångsdalen. Vid ett klubbmöte och
styrelsmöte har styrelsen beslutat att bifalla dessa arbetsuppgifter. Fortsättning
följer……. /Annika

HYLTE ORIENTERINGSKLUBB

ÅRSMÖTE
Klubbstugan söndagen den 13 februari 2011 klockan 14.00
Dagordning
1. Ordförande hälsar välkommen
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av 2 st justeringsmän
6. Kallelse till årsmötet
7. Fastställande av röstlängd
8. Årsberättelsen
9. Revisionsberättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Förslag till arbetsplan 2011
12. Val av ordförande för 2011
13. Val av kassör
14. Val av tre styrelseledamöter för 2 år
15. Val av två revisorer
16. Val av två revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Fastställande av medlemsavgift för 2011
19. Fastställande av tävlingsavgift och O-ringen-avgift.
20. Alkoholpolicy i Hylte OK
21. O-Ringen i Halland 2012
22. Motioner
23. Information
24. Övriga frågor
25. Prisutdelning för bl.a. klubbmästerskap och andra klubbtävlingar
26. Avslutning
Väl mött Styrelsen
Efter årsmötet serveras fika.
Eftersom O-ringen 2012 närmar sig med stormsteg har vi bett Bertil Holmén
komma och visa bilder från det senaste O-ringen då första etappen gick i
Kinnared.

