Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2012
Sektionens styrelse har under det gångna året bestått av Jörgen Edin (ordförande), Ulrika Aspnäs, Anne-Marie
Byström, Eilert Edin, Staffan Edwinsson samt Sofia Kjellsson.
Aktiviteter
Sektionen har under året svarat för två tävlingsarrangemang. I juni avgjordes Medeldistans DM med ca.160
deltagare. Tävlingen arrangerades på USM kartan i Halla. I början av augusti arrangerade vi den sedvanliga
Sidensjösprinten. Tävlingen hade vi först tänkt ha i Anundsböle men pga. vinterns många snöbrott i dessa skogar var
vi tvungen att flytta den till området runt Skidstugan. Tävlingen samlade ett 120-tal löpare.
Naturpasset arrangerades i år på tre platser, i Drömme, vid Skidstugan, och i Brynge kulturområde.
Genom anslag från Idrottslyftet genomfördes aktiviteter på skolorna i Sidensjö, Skorped, och Bjästa. På dessa skolor
tillhandahöll vi färdiga orienteringsövningar bestående av fasta kontroller, förslag till övningar samt fri tillgång till
kartor som skolorna själva fick skriva ut.
Förutom våra 7-klubbsträningar och Örnligan har vi under maj till augusti anordnat ungdoms- och klubbträningar.
Tävlingsresultat
Resultatmässigt har säsongen resulterat i totalt 26 segrar varav 2 vid Norrlandsmästerskapet, en seger i Örnligan och
7 DM-segrar. Framgångsrikast under året var Vega Kjellsson i D10 med seger i Örnligan samt 3 DM-guld.
Efter några års avbrott från 10-mila hade vi i år ett damlag på startlinjen. Stina Edin sprang startsträckan följd av
Elin Olofsson, Sofia Bengtsson Ulrika Aspnäs och slutligen Linnea Nordin på den sista sträckan. Resultatet blev en
260:e placering bland 340 lag utan att behöva vara med på omstarten. En fenomenal prestation av våra damer.
Som avslutning på säsongen deltog klubben även detta år med ett lag vid 25-mannastafetten i Stockholm där
målsättningen att ta sig runt på samtliga 25 sträckorna infriades. 286:e placering bland de 373 lagen blev resultatet.
Övrigt
Som avslutning på säsongen samlades vi i slutet av oktober till traditionsenligt knytkalas för hela sektionen med
massor av mat och tårtor samt prisutdelning för alla våra ungdomar.
I början av december var det dags för risgrynsgröt, pepparkakor och glögg samtidigt som vi bestämde designen på
våra nya tävlingströjor.
Kommande säsong
Nya tävlingsdräkter är beställda med lovad leverans innan säsongsstart.
Den 19 juni står vi som arrangör för Sprint DM och i början av augusti kör vi Sidensjösprinten.
Genom Idrottslyftet har vi fått pengar för att under året ta fram orienteringskartor runt skolorna i närområdet.
2014 arrangerar vi ultralång-DM.
Ekonomi
Sektionens ekonomi är god. Se separat redovisning.
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