Orienteringssäsongen 2020 blev inte som vi hade tänkt oss.
Pandemin orsakade inställda tävlingar och rejäla anpassningar utifrån restriktioner för att
kunna bedriva en bra träningsverksamhet. Motivationen hos de flesta har trots
omständigheterna varit hög, för det har aldrig tidigare varit en så stor efterfrågan på
Naturpass, HittaUt och veckans banor.
Till glädje för många kunde en hel del arrangemang genomföras under hösten tack vare
kreativa lösningar. Det fungerade otroligt bra, men sedan kom den andra vågen och då blev
det totalstopp igen.
Vi i styrelsen har anpassat oss och med några enstaka undantag bara haft digitala möten.

Det har fungerat väldigt bra, men helt klart blir det en annan dimension när man kan
träffas fysiskt. De naturliga och viktiga mötena tillsammans med alla klubbmedlemmar har ju
också varit starkt begränsade. Det är ju där man utbyter information och ”kläcker” idéer.
Men oaktat det har ni alla tagit ett stort ansvar och bidragit till att hålla motivationen på
fortsatt hög nivå och nu kan vi bara se fram emot en bättre orienteringssäsong 2021.
Inledningsvis får vi nog räkna med tuffa restriktioner och anpassningar utifrån dessa, men
den optimistiske ser ändå fram emot en någorlunda normal sommar- och höstsäsong.
Under säsongen har vi varit delaktiga i arrangemang såsom Norrortsdubbeln, Nordcupen,
Luffarligan, NTR, JAS, naturpass och veckans banor.
Vi är utöver det engagerade i arrangemang såsom 25-manna (2021), Tiomila (2024) och
O-ringen (2026).
Utöver 25-manna kommer vi att under nästa år arrangera finalen i Mila by Night samt
NTR.
Vi har också tilldelats ansvar för DM lång (2023) och DM medel (2027).
Framgångar på SM och DM-tävlingar
Marcus Stenebo (H16) sprang hem en bronsmedalj på USM sprint, endast 8 sekunder från
segraren och på USM lång kom Marcus på en fin fjärdeplats.
Flera av våra övriga ungdomar gjorde också bra ifrån sig på USM-tävlingarna. Vilket
framtidsgäng!
På SM-tävlingarna för de lite äldre lyckades Sofia Ivers (D18) bäst genom att vara bland de
15 bästa både på medel och sprint.
På DM-tävlingarna fick vi fyra distriktsmästare och i övrigt en hel del fina topplaceringar.
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Nu när året går mot sitt slut ska vi också summera vår verksamhet och ber varje sektion att
lämna sitt bidrag till styrelsen. Tillsammans ska vi också ta fram en verksamhetsinriktning för
2021. Visst ska vi sätta några utmanande mål!
För styrelsen genom Ordförande Jörgen Karlsson

