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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022 

Efter 2 år med Coronapandemin då allmänna råd och begränsningar av vår verksamhet har varit ett 

måste kan vi nu se tillbaka på ett 2022 som ett normalår. Vi har kunnat erbjuda aktiviteter vid vår 

anläggning Hultet, både till fots och på skidor. Detta ser vi som mycket positivt och märker att antalet 

besökare och medlemmar har en ökande trend både bland ungdomar och vuxna.   

 

Orienteringsverksamheten –  
 

Till Veteran VM i Italien åkte sju KOKare och bäst bland dem blev D 75 Siv Andersson med en tolfte 

placering i sprintens A final. Nils Grann blev nr 13 i H85 A-finalen och D70 Gunnel Gillenäs blev 24 i 

i Medelfinalen. 

I veteranernas Sprint SM deltog 4st., i Medel SM 7 st. och i Lång SM 4 st.   

Följande blev DM segrare - Natt Ingemar Ziljat H70, Lång Lillemor Nyberg D65, Sprint Nils Grann 

H85 och Birgitta Johansson D75. 

KOK hade 50 startande i Värmlandsserien och tack vare det stora antalet startande och fina 

placeringar vann Kristinehamns OK årets serie. 

KOK hade också tre 5-mannalag med i Klarälvskavlen samt ett lag i 25 – manna. 

Under våren hade KOK deltagare i tre 10 – mila damlag samt i ett herr 10 – mila tillsammans med 

några andra klubbar i sk. kombinationslag. 

 

2022 års 25-manna blev ett mycket lyckat arrangemang där många nya klubbmedlemmar deltog och 

bland dem dessutom många ungdomar. Flera deltog för första gången i en stor stafett och alla gjorde 

strålade insatser för laget. 

 

Arrangemangen – 

  
Kristinehamnsmedeln, vår nationella tävling, arrangerades lördagen den 20 augusti med ca 280 

statande. Tävlingsledare var Ingemar Ziljat och banläggare Michael Forslund. Tävlingen avgjordes på 

Långmarkenkartan med mål i närheten av vindkraftverk 3.  
 

Kylklampen KOKs deltävling framflyttades till 2 mars pga snöfall tidigare i veckan. Start vid Ölme 

rastplats. Ca 50 startande. 
 

Motions-OL för daglediga och Veteraner pågick som vanligt från januari till december med uppehåll 

från mitten av mars till början av oktober. Deltagarantalet ökar hela tiden med rekord på ca 80 st 

startande från när och fjärran. Dusch och lunch erbjöds under våren/hösten. Den 15 december inbjöds 

veteranerna till årets jullunch på Hultet med ett 50 – tal gäster som även sprungit dagens 

veteranträning. Vår eminenta ”kökspersonal” hade tillsammans med allas vår ”hustomte” fixat till en 

fantastiskt god avslutningsmåltid. 
 

Motionstävlingarna under våren med olika banläggare arrangerades varje tisdag och torsdagskvällar 

på olika kartor i Kristinehamns omgivningar som avslutades med en grillafton uppe på Hultet med 

olika tävlingsmoment som KOKs ungdomar bjöd på. 

Arrangemangen innehöll som vanligt tidtagning/sträcktider och Livelox där deltagarna kunde lägga ut 

sina GPS rutter. 

Under hösten erbjöds enbart träning på torsdagar. KOKare uppmanades istället att träna på kretsens 

träningar som Karlskoga och Degerfors erbjuder på tisdagar. 
 

Kristinehamns Sommartävling Quattron arrangerades 19-22 juni på följande områden- 

Hultet/Kaffeberget/Marielund/Långmarken med totalt nästan 500 deltagare på de fyra etapperna.  
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KOKs Natt cup arrangerades onsdagarna 28/9, 5/10 och 10/10 på Ölme, Björkvallen och Hultet med 

mellan 60 och 70 deltagare. Deltagarna bjöds på dusch och priser sammanlagt, som lottades ut. 
 

Skinkloppet i december ställdes in då det krockade med VOFs OL-Gala och Damernas Julbad som 

genomfördes den 9 december. 
 

KOKs dag i Brasträffen med Sven-Erik Brodin som ansvarig genomfördes söndagen den 25 

september på Hultet. 270 deltog. 
 

Till slut bör nämnas att de flesta av KOKs medlemmar är arrangörer, funktionärer och ledare m.m. i 

våra tävlingar, träningar och andra arrangemang – ”ingen nämnd och ingen glömd!”  

STORT TACK TILL ALLA SOM HJÄLPER TILL särskilt till banläggarna  

hälsar Stefan (arrangemangsansvarig) 
 

Ungdomsverksamheten -   
Under våren anordnade vi ungdomsträningar i orientering som vanligt. Vi har nu när covid-19 inte 

längre räknas som samhällsfarlig startat upp med uppvärmningslekarna igen. Våra äldre ungdomar 

håller i dem. Totalt under året har 56 ungdomar deltagit vid 88 orienteringsaktiviteter. 
 

Vårens ungdomsträningar lockade totalt 44 ungdomar i åldrarna 6-17 år. Vi är sju ledare som planerar, 

förbereder och håller i träningarna. Dock har vi god hjälp av föräldrar och någon morfar också och utan 

dem hade vi inte klarat av denna mängd ungdomar. 
 

När det gäller tävlingar har vi haft 23 ungdomar i åldrarna 6-17 år som deltagit vid något eller flera 

tillfällen. De mest flitiga deltagarna har varit bröderna Högsell, systrarna Forslund, Joline Petri samt 

Agnes Alexandersson. De har deltagit i 20-34 träning- och tävlingstillfällen under våren. Totalt 

anordnades 44 aktiviteter som ungdomar deltog i. 
 

Under sommaren fick vi möjlighet att ordna ett dagläger på Hultet under fem dagar för barn 7-12 år där 

fem av våra äldre ungdomar (Hjalmar Högsell, Agnes Alexandersson, Joline Petri, Ida Andersson och 

Ellen Alexandersson) var ledare. Detta möjliggjordes av att vi kunde söka bidrag från kommunen för 

sommaraktiviteter. Vi hade drygt 20 barn som deltog under veckan och de som var med var mer än 

nöjda och flera som inte varit med förut deltog under hösten på ungdomsträningarna. 
 

Under hösten hade vi våra ungdomsträningar på Hultet. Våra lite äldre ungdomar höll även nu i 

uppvärmningslekarna som är väldigt uppskattade. Vid höstens träningar deltog totalt 39 ungdomar i 

åldrarna 6-17 år. 
 

När det gäller tävlingar har vi haft 33 ungdomar i åldrarna 6-17 år som deltagit vid något eller flera 

tillfällen. De mest flitiga deltagarna har under hösten varit bröderna Högsell, Sofia Forslund, Joline 

Petri, systrarna Alexandersson, systrarna Andersson samt systrarna Sandström. De har deltagit vid 14-

23 tränings- och tävlingstillfällen under hösten. Totalt ordnades det 40 aktiviteter som ungdomar deltog 

i under hösten. 

När den ordinarie orienteringssäsongen slutar tar en ny variant av orientering vid som fler och fler 

upptäcker. Från november till februari är det ett antal ungdomar som är iväg och springer 

inomhusorientering runt om i Sverige. 
 

Klubbens kartor -  
Under året har en dator, en noggrann GPS och erforderlig kringutrustning införskaffats samt att en 

användarlicens för tre parallella licenser på kartritningsprogrammet OCAD har tecknats. Detta med 

tanke på att vi till viss del skall kunna utföra revideringar och kompletteringar av våra kartor genom 

arbete av klubbmedlemmar. 

Utbildning av 21 terrängkontrollanter har genomförts. 
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Under året har arbetet med följande kartor genomförts: 

 Björkvallen, kartan är nu godkänd för tävlingar på Nivå 2-3. 

 Hultet-Långmarken-Sunneberg. Kartans NÖ del är nu godkänd för tävlingar på Nivå 2-3. För den 

SV delen har terrängkontroll genomförts. Idag återstår mindre arbete på Kaffebergets västsida. 

 Ullas mosse Rudskoga.  

För området söder om kraftledningen har uppgradering till status enligt gällande kartnorm utförts. 

Kartdelen är nu i princip klar för VOF’s digitala kontroll, därefter återstår terrängkontroll av 

området och därav föranledda justeringar innan vi kan ansöka om godkännande nivå 2-3. 

För området norr om kraftledningen pågår nyritning av karta. 

 Harberget, mindre justeringar av kartan har utförts dock skjuter vi upp större arbeten till dess att 

förutsättningarna för A9’s etablering klarlagts. 

 Östervik - Stensta, inledande arbeten med inmätning av nya hyggen har utförts. 

 Mindre uppdateringar av övriga kartor har utförts för att få dem att visa dagens status utan att 

försöka uppdatera till kartnormen. Uppdateringarna har gjorts för att möjliggöra motions-och 

veteranträningar i dessa områden. 
 

Kontakter med kartansvariga inom SOFT och VOF har upprättats. 
 

Skol-orienteringen -  
Vi har även 2022 hjälpt Stenstalidsskolan med kontroller och banor. I år gjorde vi 30 st kontroller på 

Stensta kartan. Skolan satt ut skärmarna varför vi var befriade från det. 

Skolan ville även ha hjälp med OL-banor vid Hultet och detta sköttes av Johan Petri till stor belåtenhet. 

Ett litet smolk i bägaren var att någon elev lyckades tömma en brandsläckare i omklädningsrummen 

som krävde total sanering. Extra jobb och kostnad för vår städpersonal som skolan fick stå för. En 

engångs företeelse hoppas vi. 
 

MTBO -  
Leif och Lisbeth Celander tävlade flitigt nationellt, både SM-tävlingar och i Svenska Cupen. Även Jens 

deltog i några nationella tävlingar. I vår lokala Värmlandsserie deltog totalt fem KOK-are. Lisbeth och 

Leif var flitigaste deltagarna från KOK medan Rikard Kristofferson, Helene Svensson, Nils Dåverhög, 

Per Fredberg och Jens Andersson deltog i enstaka tävlingar. KOK arrangerade även en egen deltävling 

i Värmlandsserien vid Körplan. Leif Celander stod för banor och arrangemang. 
 

SkidO -  
KOK hade ingen deltagare i SkidO-tävlingar den gångna säsongen.  
 

PreO -  
KOK arrangerade i oktober två PreO-tävlingar vid Hultet. Den ena tävlingen var Värmlands öppna 

DM och den andra var en nationell tävling med elitklass. Vi nådde närmare sextio deltagare per dag 

vilket var ganska bra med tanke på att helgen blev ”inklämd” mellan SM-helgerna. Totalt deltog 23 

värmlänningar i DM-arrangemanget vilket får anses som mycket bra med tanke på att Skogskarlsblotet 

tyvärr lagts samma dag som PreO-DM. I DM blev det hemmaseger genom Jonas Larsson som därmed 

även fick ett Wild Card till Dag-SM.  
 

Vid Dag-SM i Tidaholm i början av november blev det ytterligare framgångar för klubben då Jens 

Andersson tog hem guldet i Elitklassen och Jonas Larsson blev fyra i sin SM-debut. Även Christer 

Elfsberg och Nils Grann deltog i A-klassen vid Dag-SM. KOK hade även ett lag på startlinjen vid 

Stafett-SM som avgjordes i Rävlanda utanför Göteborg. Laget bestod av Jens, Jonas och Johanna. 

Resultatmässigt blev det lite stolpe ut i den hårda konkurrensen och en 11:e plats av 18 lag. 
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I O-ringens PreO-tävling deltog tre KOK:are genom familjen Andersson. Jens lyckades ta hem 

totalsegern i Elitklassen medan Siv blev 8:a i A-klassen. 

internationellt har Jens deltagit i både EM och VM. I EM som avgjordes strax utanför Helsingfors blev 

det en guldmedalj i PreO-disciplinen något som då gav en friplats till VM i Polen i juli. Tyvärr höll inte 

EM-formen i sig och det blev inga topplaceringar i VM.  

 

Skidverksamheten – 

Snösäsongen för barn- och ungdomsgruppen blev riktigt lång. Vi startade upp barmarksträningen i 

november, men redan i början av december var träningen på snö igång och sista träningen på snö hölls 

den sjätte april. Vi tränade gemensamt varje måndag och onsdag. Varannan onsdag under januari och 

februari anordnades Serieskidan. Totalt hade vi ca.30 st. barn som deltog på våra träningar och 

Serieskidan. För att detta ska vara möjligt har vi varit 7 st. ledare. 

 

I februari deltog föreningen med två 3-mannalag i LGP-stafetten i Filipstad för barn- och ungdomar. 

Tävlingen var lyckad och deltagarna fick mersmak av tävlingar vilket lovar gott för framtiden. 

Barnens Vasalopp återupptogs efter många år i träda. 

 

På vuxensidan arrangerade Jörgen Dahl Larsson och Leif Celander vuxenkurser som varit mycket 

uppskattade. Under Vasaloppsveckan representerades föreningen av 20 personer i något lopp och 

Simon Nyreröd var mest framstående med placering 685 på Vasaloppet. 

 

Hittaut/Friskare Kristinehamn 2022 - 
I styrelsen bestämdes att vi denna säsong skulle köpa in och pröva SOFTs nyaste koncept för 

friskvårdsorientering, Hittaut. 
 

En Hittautgrupp bildades bestående av: 

Elisabet Falemo - kommunikatör 

Viveca Jernstedt - samordnare 

Bertil Johansson - data, layout, karta-kunnig 

Marie Sandgren - data, layout, karta -kunnig 

Stig Vahlberg - banläggare 
 

Alla behövdes för att ersätta Roland Öhman som genom åren gjort en fantastisk arbetsinsats med 

Friskare Kristinehamn och före det Trimorientering, Naturpasset… 
 

Hittaut är en motionsform som riktar sig till erfarna orienterare såväl som till helt oerfarna i alla åldrar 

och utövas under fria former när det passar en. Fasta kontroller, här kallade checkpoints, sitter ute från 

vår till höst och koden registreras digitalt via en app som SOFT administrerar. Telefonen är ett viktigt 

redskap som kan användas även för att läsa kartan. Papperskartor finns att hämta på en handfull 

utlämningsställen men kan också skrivas ut via PDF-fil. Den lokala klubben sköter det praktiska med 

banläggning och digitalisering, utsättning, karttryck mm. 
 

Vi har i år, för första gången, kört konceptet på två kartområden, Hultet och Harberget med 25 

kontroller var.  

På Björkvallenkartan har lagts en cykelorientering enligt Friskare Kristinehamns-modellen, 20 

kontroller. Roland Öhman (och Gunnel) skötte om detta. Manuell registrering som tidigare år. 18 

inlämnade svar, kompletta, med ca 250 förbrukade kartor. Under säsongen gjordes med Hittaut appen 

3940 digitala checkpointsregistreringar av 205 personer och på två kartområden förbrukades ca 600 

kartor. 

 

Lottdragning har skett där samtliga registrerade deltagare (även cykel) fick chans till priser som nu är 

utskickade. 
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Behjälpliga vid utsättning och inplockning har varit en handfull pigga veteraner. Micke Forslund 

hjälpte till att trycka kartor. Tack!! 
 

Hittaut gruppen ser tillbaka på premiären och är nöjda med det mesta och att vi rodde hem det trots 

tidsnöd. Planering är på gång för nästa vår! Med goda erfarenheter i bagaget! 

 

Ekonomi -  
Pandemin har släppt sitt grepp och verksamheten har åter kunnat bedrivas i normal omfattning. 

Medlemsantalet har fortsatt att öka och klubbens tävlingar och träningar har givit ett bra överskott. Nya 

sponsorer har tillkommit, främst via skidverksamheten. Konstsnöspåret har lockat många åkare från när 

och fjärran. För att undgå risken för orimligt dyra elräkningar under vintertiden tecknade vi ett 3-årigt 

fastprisavtal med start i augusti 2022. Jämfört med rörligt elpris har detta givit betydande besparingar 

under 2022. Allt positivt till trots visar årets resultat ett rejält underskott på cirka 120 000 kr. Detta har i 

huvudsak två oplanerade orsaker. Problem med tillgång och kvalite´ på vattnet från vår grävda brunn 

gjorde det nödvändigt att i somras borra efter vatten till en kostnad av cirka 90 000 kr. Vidare uppkom 

en oplanerad kostnad på cirka 70 000 kr för nya larvband och drivhjul till pistmaskinen. Årets utfall 

redovisas närmare i siffror i separat bilaga.   

 

Hultet – klubbens motionsanläggning - 
KOK kan med hjälp av många ideella krafter erbjuda en välskött anläggning för våra besökare samt 

möjlighet till omklädning och dusch. Detta gör att vi har många besökare året om och kräver ständigt 

underhåll och förbättring av olika slag. En del var planerat och några akuta. 

Under 2022 har vi: 

- borrat en ny brunn för färskvatten vid klubbstugan 

- bytt ut en värmepump i klubbstugan 

- renoverat taket på omklädningsbyggnaden 

- bytt 2st bastuaggregat 

- bytt ena drivbandet på pistmaskinen 

- gjort säkerhetskontroll av elljusspåret 

- på elljusspåret har nu samtliga stolpar LED-belysning och några kablar har bytts ut 

- en ny enklare spårslinga för konstsnö har anlagts vid målområdet för att gynna ovana åkare.  

 

Utbildning och rekrytering av nya ledare och funktionärer - 
Så stor del som möjligt av klubbens verksamhet ska bedrivas i studiecirkelform inom SISU. 

I samarbete med RF/SISU har vi uppmuntrat och gjort det möjligt för medlemmar att utbilda sig som 

ungdomsledare, tränare, banläggare, kartritare, tävlingsfunktionär och/eller klubbledare. 

Under året har utbildningar genomförts inom. Banläggning, Ungdomsträning och Kartritning. Inom 

kartritningen har ett antal medlemmar blivit utbildade till kontrollanter för terrängkontroll.  

 

Övrigt -  
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 427st. inkl. ständiga medlemmar, en ökning med 112 st.  

Styrelsen har genomfört 5 möten under verksamhetsåret. 

Årsmötet 2022 hölls på Hultet söndagen den 19 mars kl. 15.00. 
 

Marknadsföring, information och PR - 
Under året har reportage och resultat funnits i NKP. Information om klubbens verksamhet har löpande 

kunnat läsas på klubbens Hemsida samt på KOKs och Längdskidåkning i Kristinehamns 

Facebooksidor. 
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023 
 

Planerade aktiviteter 2023 –  
 Nationell OL-tävling. Medeldistans   

 Sommar-Quattro för trettonde året. 

 Nationell tävling i Pre-O. 

 Värmlandsserien i MTBO. 

 Kristinehamns Natt cup. 

 Kylklampen. 

 Hitta ut. 

 Barnens Vasalopp vid Hultet. 

 Skidtävling serie skidan för ungdomar. 

 Skidskola för unga och vuxna. 

 Orienteringsskola för unga och vuxna. 

 Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra KOKs kart innehav. 

 Rekrytering och utbildning av ledare och funktionärer. 

 Nyrekrytering och bra verksamhet för både yngre och äldre medlemmar. 

 

Orienteringsverksamheten -  
Fortsatt verksamhet på hemmaplan under året med Motions-OL för daglediga och veteraner torsdagar 

under januari, februari och mars.  

Ett ökat deltagande i nationella tävlingar av både unga och äldre KOKare ska uppmuntras.  

Med stöd av SOFTs Kompassriktning 2030 och dess innehåll kommer vi fortsätta utveckla vår 

verksamhet mot dessa mål och visioner. 
 

Arrangemang - 
Lördagen den 19 augusti bjuder KOK in till en Medeldistans, nationell tävling. Arena Kvarndammen. 

Karta Kaffeberget. 

I slutet av juni arrangeras som brukligt Quattron, fyra närtävlingar i på olika kartor i Kristinehamns 

omgivningar.  

Under tre onsdagskvällar i september och oktober inbjuds till Kristinehamns OK Nattcup.  

KOK arrangerar även en av deltävlingarna i Kylklampen i mars 2023 

Året avslutas med Skinkloppet någon gång i december. 
 

Kristinehamns Motions-OL för alla på torsdagskvällar fortsätter vår och höst med banläggare där 

nybörjare och erfarna får chansen att lägga banor. Hela Sveriges orienterare inbjuds som vanligt. Alla 

våra arrangemang läggs ut på Eventor. 

Vi fortsätter att hänvisa till gemensamma träningar med grannklubbarna på tisdagar. 
 

En nybörjarkurs även för vuxna ev. i samband med några träningar.  

KOK satsar även på lag i Klarälvskavlen, 25 – manna samt många KOKare i Värmlandsserien.  

Ökat deltagande även i Värmlands DM tävlingar. 
 

Ungdomsverksamheten - 
Under våren ordnas ungdomsträning för ungdomar med start i början av april. Denna fortsätter även på 

måndagar under hösten. Vi tar kontinuerligt emot nya ungdomar som vi slussar in i verksamheten. 

De lite äldre ungdomarna deltar på Värmlandslägret och Rikslägret. Vi samarbetar med andra klubbar i 

närområdet för att ungdomarna ska kunna delta i 10-milas ungdomskavle och Ungdomens 10-mila. Vi 

försöker få ihop så många lag som möjligt till stafett-DM.  

Vi försöker få ut de ungdomar som varit med på träningarna ett tag på tävlingar under året. Ett sätt att 

introducera ungdomar till tävlingar är att uppmuntra dem att delta i Pokaljakten som samarrangeras 
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med DOK och Djerf. Planen är att fortsätta med ett dagläger under sommaren för barn 7-12 år som våra 

lite äldre ungdomar arrangerar. Detta under förutsättning att kommunen erbjuder bidrag så vi kan ge de 

arrangerande ungdomarna lön för det jobb de lägger ner. 

 

Skidverksamheten -  
Verksamheten på snö är i full gång. Barn- och ungdomsgruppen har träningar måndagar och torsdagar. 

Under januari och februari kommer dessutom Serieskidan arrangeras på onsdagar vid fem tillfällen. 

Innan snön föll ner hann vi med ca.10 barmarksträningar från oktober och framåt. 

 

Under januari kommer 8 st. av våra barn- och ungdomar representera föreningen i distriktstävlingarna i 

Filipstad. Distriktstävlingarna är två tillfällen där ena tillfället är klassisk skidåkning och det andra 

tillfället fristil. Utöver detta kommer vi att delta med minst ett lag i LGP-stafetten i Filipstad under 

februari. Finns intresse kommer vi avsluta tävlingssäsongen med en tvådagarstävling i Falun eller Orsa. 

 

5 st. utrustningar för fristil har köpts in till föreningen för att barnen ska få möjlighet att prova på detta 

vilket har varit mycket uppskattat. Får vi ett ekonomiskt stöd kommer vi även köpa in några 

utrustningar för klassisk stil för att kunna erbjuda barn som inte har utrustning att prova på. 

 

Barnens Vasalopp kommer att anordnas den 4 mars 2023. 

 

Vi har inför säsongen tagit fram klubbkläder för i första hand skidåkarna i föreningen. Tack vare 5 st. 

sponsorer som har satt sin logga på kläderna får vi in 75 000 SEK/år under en treårsperiod. Med hjälp 

av dessa pengar har vi kunnat subventionera barnens klubbkläder till 50% och vi har också kunnat köpa 

in mycket material som varit nödvändig, exempelvis vallautrustning och utrustning till förrådet vi fått 

tillgång till. Vi har även köpt in kläder, bl.a. vinterjackor som våra ledare får låna samt 7 

tävlingsdräkter att låna ut till de barn- ungdomar som representerar oss på tävling.  

 

Intresset för klubbkläderna har varit ganska stort och vi sålde kläder för drygt 100 000 SEK när 

webshopen var öppen i oktober. Är kul att se alla KOK-dressar uppe på Hultet! 

 

För de vuxna pågår redan nu kursverksamhet med Jörgen Dahl Larsson och gänget. 

Det finns även planer på att anordna en Nattvasa likt 2022. 

  

Pre-O -  
Förhoppningsvis ett stort deltagande från klubben i DM som arrangeras av OK Tyr 30/9. Åtminstone 

ett lag till start på Stafett-SM i Halmstad 15/10. För övrigt går alla fyra SM-tävlingar i Tylösand, 

Halmstad den helgen, mycket tävling för respengarna. Sondera om ytterligare någon från KOK är 

intresserad att gå banläggarutbildning för att dela banläggarbördan vid ev. framtida arrangemang. 

Bieffekt av att gå utbildning är att man blir en bättre utövare då man bättre förstår hur banläggare 

tänker. 
 

Skid-O –   
Om snön kommer har Mora SkidO-tävlingar helgen 14-15/1. Den 18-19/2 går även SM, USM och 

VSM i Dala-Järna.  
 

MTBO –   
Värmlandsserietävling? Nationella programmet för MTBO inte klart ännu. 
 

Kartor -    
För att fortsatt kunna upprätthålla en god kartstatus på våra kartor räknar vi med att under året 

införskaffa ytterligare en dator, en noggrann GPS och erforderlig kringutrustning. 
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Fleranvändarlicens på kartritningsprogrammet OCAD bibehålles. Tanken är att vi skall utföra 

revideringar och kompletteringar av våra kartor genom arbete av klubbmedlemmar. 

Arbetet med följande kartor skall prioriteras: 

 Hultet-Långmarken-Sunneberg. Efter ett avslutande arbete på Kaffebergets västsida kommer 

kartan att inlämnas till VOF för en avslutande digital kontroll innan vi kan ansöka om 

godkännande nivå 2-3. 

 Ullas mosse Rudskoga 

Kartdelen söder om kraftledningen kommer snarast inlämnas för VOF’s digitala kontroll, 

därefter återstår terrängkontroll av området innan vi kan ansöka om godkännande nivå 2-3. 

För området norr om kraftledningen pågår nyritning av karta. 

 Östervik-Stensta. Arbete med uppdatering av kartan till gällande kartnorm med mål att ansöka 

om godkännande nivå 2-3 skall inledas. 

 Marielund och Ölme skola. Inledande arbeten med att uppdatera kartorna till gällande kartnorm. 

 Efter samråd med ansvarsområdena för tävlingsverksamheten och ungdomsverksamheten skall 

lämpligt område runt Posseberg/Allétorp för ny karta definieras. Under verksamhetsåret avses 

att externt upphandla kartproduktion enligt gällande kartnorm till en kostnad av 150 000 kr. 

Arbetet beräknas fortgå under 2023 – 2024. Då arbetet slutförts skall den nya kartdelen 

införlivas i Björkvallen-kartan. 

 Parallellt med att arbeten enligt ovan utförs kommer mindre ändringar av övriga kartor att 

genomföras för Veteran och Motions-OL efter avrop från resp. Tävlingsansvarig. 

Klubbens terrängkontrollanter kommer att vidareutbildas. 

En femårsplan för fortsatt arbete inom Ansvarsområde Kartor tas fram. Tillsammans med 

ansvarsområdena för tävlingsverksamheten och ungdomsverksamheten skall områden för fortsatt arbete 

diskuteras och prioriteras. Planen skall belysa möjligheten och kostnader för framtida investeringar i 

kartprojekt. 

Speciellt är A9’s kommande etablering av intresse. Klubben måste förbereda kommande kontakter med 

Försvarsmakten i bl a kartfrågor. 
 

Ekonomi –  
Arbetet med att hålla klubbens ekonomi stabil fortsätter. Under 2023 prioriteras fortsatt 

ungdomsverksamheten både inom skidor och OL. Vidare fortsätter satsningen på kartverksamheten 

både genom utrustning och utbildning för eget kartarbete och inköp av tjänster. För kostnader 

förknippade med drift, underhåll och utveckling av vår anläggning Hultet ser vi behov av ett ökat årligt 

anläggningsstöd från kommunen. Styrelsens förslag till budget redovisas kortfattat i separat bilaga.  

 

Hultet – klubbens motionsanläggning -  
Vi fortsätter att utveckla Hultet som motionsanläggning.  

En hjärtstartare finn nu uppsatt på omklädningsbyggnaden. 

Det finns planer på att även försöka få till ett utegym i anslutning till spårcentralen.  

Fortsatt högt nyttjande och god service vid vår anläggning ska eftersträvas. Generösa öppettider är 

viktigt.  

När vinteraktiviteter är möjliga är omklädningsrum och toaletter öppna alla dagar i veckan enligt 

anslag. Servering planeras vara öppen på helger i första hand. 

Genom att marknadsföra Hultets anläggning med bra orienteringskartor och fina spår för skidåkning, 

promenader, löpning och mountainbike i skön miljö kommer Hultet fortsätta vara ett populärt tillhåll 

för olika aktiviteter. Våra spårsystem används flitigt av många och kräver förbättringar, underhåll och 

tillsyn. 

Här finns även möjlighet att hyra lokal för teoripass föreläsningar och förtäring. 

Vi hoppas och tror att detta ska locka fler besökare till Hultet samt många nya medlemmar till klubben. 
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För kontakt med föreningen i olika ärenden hänvisar vi till hemsidan - www.kristinehamnsok.nu 

Där finns det kontaktuppgifter till funktionärer inom olika ansvarsområden. 

 

Utbildning –  

Så stor del som möjligt av klubbens verksamhet ska bedrivas i studiecirkelform inom SISU. I 

samarbete med RF/SISU ska vi uppmuntra och göra det möjligt för medlemmar att utbilda sig som 

ungdomsledare, tränare, instruktör, banläggare, kartritare, tävlingsfunktionär och/eller klubbledare. 

För att möta upp mot det stora intresset för skidåkning kan vi behöva fler tränare och instruktörer. 

Medlemmar skall också erbjudas kurs för pistning och preparering av konstsnöanlägggning.  
 

Marknadsföring, information och PR -  
Den bästa marknadsföringen av klubben är att vi erbjuder en bra verksamhet inom orientering, skidor 

och MTB-O samt har en anläggning som erbjuder fina möjligheter till träning och motionerande året 

om. Klubbens nya hemsida skall hållas aktuell, vara informativ och tydlig så att besökarna lätt hittar 

sökt information. Här syns även klubbens sponsorer. 

Facebooksidan är en viktig kanal för att snabbt få ut information om den pågående verksamheten. 

Orientering, MTB-O och skidor som är en idrott för alla med aktiviteter för såväl elit som motionär, 

ung som gammal ska synas i våra medier. Att hålla press och annan media informerad om vad vi 

erbjuder är därför en angelägenhet för alla. 

 

Kristinehamn den 23 februari 2023. 

 

 
…………………………                …………………………              ………………………… 

Jens Andersson Viveka Jernstedt Johanna Forslund 
 
 

…………………………                …………………………              ………………………… 
Stefan Gunnarsson Lasse Hagerö                               Birgitta Johansson 

 
 

…………………………                …………………………              ………………………… 
Rolf Steiner      Anders Almhed               Roland Öhman 

 
 

….…………………… 
Runo Johansson 
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