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VERKSAMHETSPLAN 2023 

Orienteringskommittén 

Orienteringsträning 
Vi ser fram mot ett roligt och givande träningsår. Att du som orienterare utvecklas och trivs! 
Tillsammans är vi starka och med gemensamma krafter ska vi ordna och vara med på massor 
av träning. Vi ser också fram mot ett fortsatt och utvecklat samarbete kring träning med våra 
närmsta orienteringsklubbar. 

- Orienteringsträningar för alla nivåer tisdagar v.11-v.13. Träningsupptakt tisdag den 14 
mars. 

- Den 4 april startar alla våra OL-kurser. De är igång ca 7 veckor innan de övergår i 
gemensamma träningar på grön, vit, gul och orange nivå. 
Vecka 12 och framåt tränar vi orange, violett och svart nivå på torsdagar. Både 
ungdomar och vuxna är välkomna. Samarbetet med FK Friskus fortsätter men vi vet 
inte riktigt på vilket sätt det kommer att se ut. 
Tisdagsträningarna riktas nu mot vit, gul och orange nivå. 

- Träningar har vi fram till midsommarveckan och sedan ny uppstart under senare delen 
av augusti. Då går den roliga Nackhestafetten också av stapeln. 

- I oktober övergår tisdagsträningarna till löp/fysträning och teori. Dessa avslutas i 
samband med höstlovet. 

- Senare övergår vi till löpträningen med eventuella inslag av karta och natträning om 
det finns önskemål. 

Tävlingar, stafetter och resor 
Under året ska vi fortsätta ha som mål att ha ett ökat antal och nya medlemmar som följer 
med ut på många tävlingar, stafetter och resor. Klubbgemenskapen och engagemanget är ett 
gott varumärke som vi gärna delar med fler. 

- I vår finns det planer på att ordna en träningsdag/helg i Göteborg. Vi har ett par 
medlemmar som bor där som ordnar detta. 

- “Damhelg” med träning och trevligheter. Syftet är att utvecklas orienteringsmässigt 
och att stärka gruppen. Kanske fler av oss vill springa på tävlingar och kanske våga ta 
steget upp i tävlingsklass. Flera damlag i DM stafetterna är ett konkret mål. 

- Vi har för avsikt att delta med eget lag på både Venla, Jukkola, Tjoget och 25-manna 
- Speciellt familjeinriktade satsningar är en tur till Skara sommarland och senare under 

hösten till O-event i Borås. 
- Vi satsar på ett stort antal deltagare på DM och framför allt i DM-stafetterna även i år. 

Övriga aktiviteter 
- Klubben kommer att arrangera Hallands OF:s sommarläger för 9-13-åringar under 

försommaren. Då kommer många medlemmar både yngre och äldre kunna hjälpa till. 
- Grötfesten arrangeras traditionsenligt i december, lämplig söndag innan julhelgen. 
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Skidkommittén 

Träningar 
- Hålla i gemensamma ungdomsträningar i Åkulla, en kväll i veckan under vintern. 
- Hålla i rullskidträningar under hösten. 
- Genomföra ett eller flera träningstillfällen eventuellt med övernattning för ungdomar 

under vintern. 

Åkulla skidallians 
Vid behov stötta skidalliansen med snötillverkning. 

Löpkommittén 
Planen för 2023 är att starta årets löpträningar som föregående år, med start tisdag den 24 
januari. Dessa kommer ske fortlöpande likt föregående år med eventuella ändringar. 

Ekonomikommittén 
- Bistå styrelsen med bokföring och ekonomisk redovisning. 
- Sammanställa och skicka in ansökningar om olika bidrag. 
- Organisera försäljning av julgranar och granris. 
- Organisera försäljning av bingolotter. 
- Arbeta med att få sponsorer till klubben. 

Tävlingskommittén 

Arrangemang 
- Arrangera Nackheträffen på påskafton i Brännhult, ihop med Friskus. 
- Arrangera DM-medel i Stegared, ihop med Friskus. 
- Arrangera en etapp i Ungdomsserien vid Jällsjö i Sibbarp. 

Kartor 
- Revidera Stegaredskartan inför DM-medel 2023, görs av medlemmar. 
- Fortsätta rita på sprintkartan över Tvååker, görs av medlemmar 
- Nyrita karta vid Hakestad inför Hallands 3-dagars 2024, Mats Carlsson anlitas. 

Teknik 
- Se till att datorer, skrivare, SI-utrustning m.m. fungerar. 
- Köpa in fler datorer. 

Tävlingsmaterial 
Bevaka att vårt tävlingsmaterial är i ordning samt finns i tillräckligt antal. 

Utbildning 
Fortsätta att uppmana klubbens medlemmar att utbilda sig i kartritning, banläggning, 
tävlingsledning och tävlingsadministration. 
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Anläggningskommittén 
- Färdigställa samlingsplatsen med bord och bänkar, eventuellt något ytterligare som 

gör platsen trevlig. 
- Renovera sockeln under gymmet. 
- Underhålla stugan med omgivning. 
- Delta i arbetsgruppen som jobbar med ombyggnad och eventuell utbyggnad av stugan. 

Informationskommittén 
- Information till alla medlemmar via fem medlemsutskick. 
- Information och bilder på våra sociala medier. 
- Information på hemsidan; i nyheter och i kalendern. 

Styrelsens verksamhet 
Tillsammans med enskilda medlemmar avser styrelsen att: 

- Arbeta med klubbens kommunikation och värdegrund. 
- Arrangera utvärderings- och planeringsarbete. 
- Arrangera medlems- och ledarvårdsaktivitet. 
- Arrangera Nackhällerundan. 
- Arrangera två naturpass; skogspass och cykelpass 
- Verka för att medlemmar deltar i utbildning. 
- Arbeta för att det blir verksamhet i gymmet. 
- Sköta försäljning av klubb- och ullmaxkläder. 
- Leda arbetsgruppen som jobbar med ombyggnad och eventuell utbyggnad av stugan. 
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