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Sommarbrev 2021
Att sommaren är här med sin fulla potential har väl inte undgått någon. Med den kommer
också vår stora längtan efter de riktiga sommartävlingarna. Även om de riktigt stora
arrangemangen är inställda kommer det förhoppningsvis att finnas flera alternativ som
lockar. Att få åka land och rike runt brukar inte heller vara något hinder för den inbitne
entusiasten.
Att återigen få uppleva atmosfären på en arena och i skogen få mäta oss med våra
orienteringsvänner i våra respektive tävlingsklasser känns inte längre alltför avlägset.
Våra juniorer och seniorer har under våren redan hunnit delta i några tävlingar, som endast
innehöll elitklasser.
Vi har lyckats med att hålla igång en bra träningsverksamhet som under våren även haft
inslag av tävlingsliknande aktiviteter. Glädjande är också att det varit stor uppslutning på
både Skogskul och nybörjarkursen. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla er som gjort detta
möjligt.
Om vi blickar lite framåt ska vi ha en ambition och inriktning om att locka fler ungdomar till
klubben. Detta vill vi göra genom att fortsätta satsningen på Skogskul och nybörjarkurser,
utveckla ungdomsverksamheten och skapa en attraktiv miljö även för våra juniorer och
seniorer. Detta kräver förstås att vi också kan attrahera nya ledare som vill bidra till klubbens
utveckling. Ett viktigt mål blir att behålla ungdomarna längre upp i åldrarna än idag.
Om vi också kan öka antalet deltagare på våra träningar, så bidrar det till ökad gemenskap
och motivation.
De lättnader i restriktionerna som aviserats är glädjande för vår verksamhet och ännu större
betydelse har förstås de möjligheter som nu öppnats att något mer avslappnat kunna umgås
med nära och kära.
Vi måste ändå påminna oss om att de allmänna råden om allas ansvar är förlängda till 30
september. Det är fortfarande viktigt att vi i samband med träning och tävling följer dessa.
Vi kommer att få arrangera 10MILA 2024 i Upplands-Bro tillsammans med Sundbybergs IK
och Järfälla OK.
Kalle Persson och Håkan Redtzer ingår i planeringsgruppen/tävlingsledningen.
Inom kort kommer det beslut om det blir något 25manna till hösten. Om vi ställer in är det
inte bestämt att vi får arrangera nästa år. Just nu planerar andra klubbar för 2022.
25mannaföreningen och representanter för AOK, TOK och SIK får i dialog komma fram till
om och när samma konstellation kan arrangera igen.

Med anledning av årets uppskjutna arrangemang är planen nu att Stockholm ska arrangera
O-Ringen 2027.
Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt härlig sommar och semester med en förhoppning om
att vi får läsa om många orienteringsäventyr under sommaren på vår hemsida och i våra
sociala medier.

