Nyhetsbrev från styrelsen, september 2015.
Detta nyhetsbrev både startar och slutar med det som upptar mycket av klubbens tid
och aktivitet just nu: LIDINGÖLOPPET, 25, 26 och 27 september!! Klubbens största
aktivitet och viktigaste inkomstkälla. Tack vare vårt arbete med Lidingöloppet kan vi
ha så mycket kul ihop och hålla sådan hög nivå på klubbens prestationer till en
relativt låg kostnad.
Har du inte anmält dig som funktionär på någon aktivitet ännu, så gör det nu!
Kontakt: Per Damberg: dambergp@gmail.com

Nu är det verklig högsäsong i klubben! Full fart med tävlingar på alla nivåer och
många av klubbens medlemmar står på prispallarna!
D16-tjejerna segrade på DM-stafetten. Lisa Thunell distriktsmästarinna i D12. Maja
Lilja distriktsmästarinna i D10.
Jesper Svedberg silver i SM i MTBO.
I SM långdistans sprang sig Emma Bjessmo (D20) och Filip Dahlgren (H21) till
bronsmedaljer.
På USM i Sundsvall var D16-tjejerna Julia Rajan, Ebba Ganslandt, Elin Jarlemark
och Karolina Bjärnlid med och fajtades om medaljerna. Pallplats för Julia på sprint
(3), lång (2) och stafett (1) och för Ebba på stafetten (3). Väldigt bra jobbat av hela
gänget! Många fler än de som nämns här, både vad gäller elit, ungdomar och
breddorienterare, gör givetvis strålande insatser! De uppmärksammas ofta på både
facebook och på hemsidans nyhetsflik. Här får de ett gemensamt: Heja!!
Nästa stora tävling är SM-medel. Den går av stapeln i Hemfosa lördag 19 september
för elit och även med publiktävlingar. Kval går fredagen 18 september.
Annat som väntar närmaste tiden är 25-manna i Vallentuna den 10 oktober, där vi
hoppas kunna ställa upp med 4 lag. Om du inte redan gjort det – gå in på
kavleanmälan på hemsidan och anmäl dig! Det finns plats för alla!
På kavleanmälan finns också anmälan för ungdomarna till Dala-dubbeln,17-18
oktober.
Samma sak gäller Smålandskavlen 24 oktober.
Sista milen har haft ett lyckat premiärlopp i Ljusloppet och Testlopp den 5
september. Det kan nog bli fler mörkertävlingar på den sträckan i framtiden! Det går
fortfarande att ”boka en egen stolpe”, dvs få en skylt med egna namnet eller
företagsnamn på en av stolparna längs loppet. En stor del av den inkomsten går
direkt till orienteringsklubben och kan vara ett gott tillskott inför ex utbyggnad av
Säckatorp. Tipsa gärna aktörer du tror skulle kunna vara intresserade!
Utbyggnaden av Säckatorp är ett stort projekt där aktiviteten just nu är nya kontakter
med bank, för att se hur vi på bästa sätt kan finansiera det hela.

På det stora hela kan man säga att vi i styrelsen arbetar för en större tydlighet och
transparens både vad gäller ekonomi och arbetsuppgifter i klubben. Den nya
revisionsbyrå som anlitades i våras är ett steg i den riktningen.
Diskussioner för med Stockholms orienteringsförbund om revidering av kartorna på
Norra och Södra Djurgården. Det skulle kunna innebära mer varierade
träningsmöjligheter för våra ungdomar och möjligheter att utvidga Lidingö Challange.
Med risk för att bli tjatiga, avlutar vi som vi började:
Det drar ihop sig till LIDINGÖLOPPET, 25, 26 och 27 september!! Viktigaste
inkomstkällan för klubben som gör att vi kan ha så mycket kul ihop och hålla sådan
hög nivå på klubbens prestationer till en relativt billig kostnad! Har du inte anmält dig
som funktionär på någon aktivitet ännu, så gör det nu!
Kontakt: Per Damberg: dambergp@gmail.com

Väl mött i höstskogarna!
Styrelsen

