Nyhetsbrev 11 juni 2019
Glada sommar!
Vi från styrelsen önskar Glad Sommar och många trevliga orienteringsäventyr till alla Attunda OKs
fantastiska klubbmedlemmar!
Hemsidan accepterar alltid bidrag i form av bilder, korta referat och betraktelser från
medlemmarna. Ju fler som bidrar, ju roligare läsning (och lättare att sammanställa
verksamhetsberättelsen blir det). Om du vill bidra med en nyhet går det bra att fråga i
Facebookgruppen eller skicka en mejl till info@attundaorientering.se, så ser medlemmar som kan
lägga upp på hemsidan att det dyker upp.
Styrelsen 2019
Styrelsen består av Ordförande Lena Buhre, vice ordförande Karl Enges, sekreterare Madelene
Barboza, kassör Charlotte Enges, ledamot Christian Redtzer, suppleant Magnus Strömqvist och
suppleant Anders Brunander. Vi nås alltid via mejl styrelse@attundaorientering.se om det är något
som medlemmar vill att vi ska ta upp och diskutera. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 21/8.
Lena, Karl och Madelene är inne på sina andra och därmed avslutande år som valda
styrelserepresentanter. Valberedningen under Anette Brunanders ledning tar alltid emot tips om
lämpliga kandidater som vill vara med och utveckla klubbens verksamhet. Anette nås på
a.brunander@gmail.com
Styrelsen har för avsikt att ha nästa årsmöte tidigt under vinter 2020 (januari-februari) med tanke
på 10MILA 2020 i Upplands-Bro, exakt datum kommer.
Vi ber ALLA att skriva in 1-3 maj 2020 i kalendern för 10MILA 2020 i
Upplands-Bro, då ska det arrangeras nationell jubileumstävling på
fredagen och sedan 10MILA på lördagen och söndagen. Och vi kommer
behöva allas hjälp, och flera gånger långt innan dess. Dessutom ska vi så
klart deltaga i de olika budkavlarna med de bästa lag vi kan ställa på
startlinjen, så det är även dags att träna! Ha koll på Attundas hemsida där nyheter, kallelser till
möten och annat nyttigt kommer att dyka upp under resans gång.

Medlemsavgifter & tävlingsavgifter

Det är medlemmarnas ansvar att betala in avgifterna när påminnelse skickas ut via mejl.
Årsmötet beslutade att för 2019 är avgifterna är 600 kr för enskilda medlemskap och 1500 kr för
familjemedlemskap. Styrelsen kommer stänga av Eventor-konton vid utebliven inbetalning av
medlemsavgifter och tävlingsavgifter. En sammanställning av vårens tävlingsavgifter kommer under
hösten. Om du har frågor, kontakta kassör Lotta på kassor@attundaorientering.se

Kompetensenkäten

Styrelsen påminner alla om att vi fortfarande vill ha in enkätsvar om vad medlemmar kan.
Information om enkäten finns på hemsidan, här, och vi behöver svaren så att vi kan hjälpas åt med
att arrangera tävlingar, bedriva träningar och allt annat som gör Attunda OK till norra Stockholms
bästa orienteringsklubb att vara medlem i. Till hösten kommer nästa enkät, så det är dags att hjälpa
till med att göra klubben ännu bättre.

Deltagare till SOL-skolan v. 31 sökes! Anmäl dina barn! Tipsa vänner och bekanta!

Dags för SOL-skola igen! Öppen för barn mellan 8-12 år, med eller utan orienteringskunskaper. En
vecka med lek, bus, orientering och kompisar. Information finns på hemsidan och anmälan är öppen.
Huvudledare Christian och hans hjälpledare är laddade. Kostnad 750 kr / barn.
https://idrottonline.se/AttundaOK-Orientering/Orientering/Arrangemang/SOL-skola2019
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Sökes: Bokningsansvarig för Ytterby

Nuvarande bokningsansvariga för Ytterby, Anki, går i pension nu till sommaren och vi söker
hennes efterträdare som kan ha koll på kalender för bokningar av stugan, administrera städlista och
svara på frågor om Ytterby. Med kommande 10MILA 2020 och chansen att sälja träningspaket och
hyra ut Ytterby till intresserade klubbar, så är det en chans att dryga ut kassan för klubben genom
uthyrningar. Vill du veta mera om uppdraget? Kontakta styrelsen, styrelse@attundaorientering.se

Viktiga händelser 2019
EcoTrail vätskekontroll och vägvakt – 15 juni

Attunda OK bemannar återigen en vätskekontroll vid Turebergs Klubbstuga lördagen den 15 juni och
vi får betalt för detta uppdrag. Ett gäng glada och morgonpigga vuxna & ungdomar behövs till detta
roliga uppdrag. Anmäl er till Kajsa Gradin senast v. 21 via mejl (kajsagradin@hotmail.com)
http://www.attundaorientering.se/Nyheter/foreningensnyheter/funktionarersokestillecotrail15juni/

Kangasala Jukola – 15-16 juni

Attunda OK åker till Kangasala, 17 km sydöst om Tammerfors, och information till de som anmält
intresse att springa Jukola eller Venla har skickats via mejl.

O-ringen i Kolmården – 21-27 juli

Inför det sista anmälningsstoppet så har 88 stycken Attundingar anmält sig till O-ringen i
Kolmården. Vi ser fram emot sommarens stora äventyr!

Attundadubbeln – 14-15 september

Efter ett års uppehåll pga 25manna är det återigen dags för Attundadubbeln. Mera information
kommer, men räkna med att ställa upp som funktionär. Tävlingen krockar med SM och USM så flera
av klubbens medlemmar kommer vara på annat håll.
Erik Daniels är huvudtävlingsledare för Attundadubbeln, Claes Elvhammar och Ulla Molin är
banläggare. Provlöpningar av banorna sker under sommaren, håll utkik i kalendern på hemsidan.

Night Trail Run – 26 oktober

Återigen arrangerar klubben Night Trail Run vid Bögs Gård. Du följer väl Night Trail Run på sociala
medier och delar inlägg? Ett enkelt sätt att hjälpa klubben att marknadsföra höstens mysigaste
traillopp. Kolla in nya hemsidan, https://www.nighttrailrun.se/

Höstens träningar

Tränings- och Elitgruppen och Ungdomsgruppen behöver återigen hjälp av flera frivilliga som kan
hjälpa till med höstens träningar, alltifrån utsättning till inplockning, till att vara ansvarig på plats.
Kontakta Maria på mariavs@hotmail.com om du vill hjälpa till.

Sponsor partners: Puusteli, Ullmax, Gräsroten

Dags att renovera köket? Eller ska grannen göra det? Tipsa om Puustelli Kök Infra City så får Attunda OK 3000 kronor för varje
köksbeställning. Klicka på bilden på hemsidan högra kant, där finns även Ullmax som också ger pengar till klubben vid varje
beställning. Svenska Spel fördelar pengar till Ungdomsidrotten genom Gräsroten, välj att stötta Attunda OK.

Råd och vård för idrottsskador

Genom Svenska Orienteringsförbundet är aktiva i klubben försäkrade via Folksam, och det finns en tjänst Råd och vård
för idrottsskador där man kan kontakta en fysioterapeut i händelse av skada i samband med träning och tävling. För
mera information: https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/orientering

För mer information om Attunda OK: www.attundaorientering.se eller info@attundaorientering.se
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Attunda OK ska vara medarrangör av 25manna 2021
Till Attunda OKs medlemmar,
Bakgrund: Under våren fick Attunda OK tillsammans med Sundbybergs IK frågan om vi var
intresserade av att gå med i 25manna-föreningen efter vårt mycket lyckade samarbete med
25manna-klubbarna Järfälla OK och Väsby OK i genomförandet av 25manna 2018 vid
Hägerstalund. Dessutom ombads klubben att hjälpa Täby OK med arrangemanget 2021 då
Täby stod utan samarbetspartner för att kunna genomföra tävlingen.
För klubben innebar 25manna 2018 ett tillskott i klubbens kassa med 350 000 kr, vilket var
ett mycket positivt utfall. Då styrelsen fått i uppdrag av årsmötet att långsiktigt titta på olika
möjligheter att på ett bättre sätt balansera budgeten och utöka klubbens intäkter på olika
sätt, ansågs det relevant att undersöka närmare vilka för och nackdelar ett medlemskap
samt arrangemang 2021 skulle innebära.
Således bjöd styrelsen, gemensamt med SIK, in representanter från 25mannaföreningen
för att närmare diskutera frågan. Vid detta möte deltog också särskilt inbjudna
klubbmedlemmar med kunskaper inom orienterings-IT/administration och mångårig
erfarenhet som tävlingsledare.
Efter diskussion och övervägande, beslutade Attunda OKs styrelse att tillsvidare inte gå in
som medlem i 25manna-föreningen, men att tacka ja till erbjudandet om att gå in och hjälpa
Täby OK med 25manna 2021 tillsammans med Sundbybergs IK. Styrelsen anser att beslutet
om arrangemang 2021 togs för att värna om orienteringens bästa i Stockholm. Vi vill att
25manna skall arrangeras även norr om Stockholm, och det är i vårt intresse att det finns bra
tävlingar på nära håll. Dessutom är det ekonomiskt mera fördelaktigt att arrangera 25manna
än en vanlig Attundadubbel.
Dock är vår huvudfokus först och främst 10MILA 2020 fram till dess att den tävlingshelgen
är genomförd, och detsamma gäller för SIK. Därför håller Täby OK fortsatt huvudansvaret för
25manna2021 tävlingen med AOK och SIK som stöd.
Vad händer nu?
• Attunda representerades av Ulrik Ivers och Erik Daniels på ett första
planeringsmöte med representanter från både Täby OK och Sundbybergs IK.
• Förslaget är nu en ansvars- och vinstfördelning på Täby OK 50%, Attunda OK 25%
och Sundbybergs IK 25%.
• Tänkta ansvarsområden som diskuteras och kan vara aktuella för Attunda OK är
blocken IT Service, Deltagarservice, Marknadsföring eller Arenabygge. Andra block
som ingår i tävlingen är tävlingsteknik, skog, parkering, logi m.m.
• Erik Daniels har tagit på sig rollen att vara tillförordnad tävlingsledare från Attunda
OK i tävlingsledningen under den närmast kommande perioden.
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•

•

Det finns ett förslag på en avsiktsförklaring som alla klubbar har arbetat fram.
Avsiktsförklaringen kommer undertecknas av klubbarnas respektive ordförande
när alla klubbar är överens om ansvarsområden.
Nästa planeringsmöte är den 24 juni 2019.

Vi söker nu medlemmar som vill engagera sig i 25manna 2021 och som kan tänka sig att ta
roller inom tävlingsorganisationen. Vill du engagera dig i arbetet? Kontakta då Erik Daniels
erikdan62@live.se
Styrelse beslutade dessutom att Attunda OK kommer ställa upp med två lag på 25manna
2021 – ett lag som är det absolut bästa lag vi kan ställa upp med och utöver detta ett mera
ungdomsfokuserat representationslag för medlemmar som är intresserade av delta i
tävlingen som löpare.

Har du frågor till styrelsen? Kontakta oss på styrelse@attundaorientering.se
Stort tack för din hjälp och för ditt stöd för Attunda OKs verksamhet och framtid.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Attunda OK

