Nyhetsbrev från styrelsen, december 2015.
Mörkret ligger tungt över oss. Stora orienteringstävlingar lyser med sin frånvaro. Men precis
som att knopparna redan finns på träden och väntar på vår, så ligger många orienterare i tyst
hårdträning inför kommande säsong. Elit och ungdomar kör på för fullt och nöter
oförtröttligt banorna på Bosön på måndagskvällar och vid andra tillfällen.
Träningskalendern är fullspäckad och teknikträningar pågår varje vecka. Säckatorp fylls
på torsdagskvällar av både bredd, ungdom, och under denna säsong, även många från eliten.
Brasan sprakar, soppan puttrar och bastun, samt stämningen, är varm. Andra kvällar - andra
gäng, som till exempel seniordamer, som på måndagar tränar och umgås. Trots mörkret –
många ljuspunkter alltså!
Vi är många som väntar på snö! Rykten går om eventuell konstsnö på Grönsta, men ännu är
inget spikat. Vi håller tummarna! Harsalägret i slutet på januari hägrar och många är
anmälda i dagsläget.
Bosödagen samlade ungdomar och föräldrar till en intensiv dag den 21 november.
Orientering, inomhusaktiviteter, lunch, bad och prisutdelning stod på agendan. Föräldrar fick
en bra informationsstund och genomgång av ungdomsverksamheten. Dagen avslutades med
prisutdelning för KM-prestationer och annat. Bra arrangemang av Nick Simonin och Per Lilja.
Årsfesten gick som vanligt av stapel på Rönneberga sista helgen i november. Fler än 90
personer samlades till spa och fest i guldtema. Kvällen innehöll god mat, trevligt umgänge,
fantastiska bilder och filmer från året som varit och ett dansgolv som var fullt till ett på
natten. Meta Meiton, Per Lilja, Lucas Werner, Nick Simonin, Erik Ivarson Sandberg, Elin
Jarlemark och Julia Rajan bjöd på roliga bilder och filmer. Stort tack! KM-segrare och ledare
uppmärksammades. Arrangörer i år var ”bredd-damerna” som också överlämnade den nya
festkaveln till ”herrar över 40” inför nästa års tillställning. Nästa år hoppas vi också att fler
personer från den äldre generationen deltar! Det är ett roligt tillfälle att lära känna varandra
över de olika grupperna i klubben!
Fjolårets segrare Nick arrangerade årets Terry Trophy. Ett stort gäng startade på Bosön i
strilande regn med utmanande bana och selfie-kontroller! Verkligt uppdaterat!
Nästa år blir det årets segrare, Sofie Sihver och Öystein Kvaal Österbö, som arrangerar. Vi
får se om de blir lika digitala som Nick!
Klubben har fått många nya löpare; Jutta Jussila, Laurina, Neuman, Rasmus Palmqvist
Aslaksen, Bryan Keely och Niina Hulkkonen. Vi hälsar dem alla välkomna och ser fram emot
att lära känna dem!
Mila by Night pågår för fullt. Andra tävlingen sker i Solna den 9 december och sedan
återstår 3 deltävlingar in på det nya året. Ett ganska stort gäng bestående av både elit, junior
och bredd är med och springer för klubben i mörkret.
För klubbens medlemmar ligger Lusseloppet, söndag den 13 december klockan 10, närmast
på tur. Ladda inför julhelgen genom att springa en bana i vinterskogen, basta och avsluta med
risgrynsgröt framför brasan. Du anmäler dig på hemsidan. Under Internt (VIP-rummet)hittar
du klubbaktiviteter och Lusseloppet.
http://eventor.orientering.se/Activities/Show/4308

Det lackar mot jul och för en del är problemet att hitta på julklappar till någon som ”har
allt”. Vi vill tipsa om Världens bästa julklapp: En egen belysningsstolpe på Sista milen! En
gåva med dubbel glädje; Vilken stolthet att ha en alldeles egen plats/skylt längst med
Lidingöloppsspåret! Utöver den fina känslan är det också ett sätt att stötta klubben
ekonomiskt. Vill du peppa någon, hylla någon, uppmärksamma någons slit i spåret (kanske
ditt eget) – Ge bort en klapp som lyser upp på riktigt och som dessutom varar i 5 år!
Även företag kan köpa stolpar. Är du intresserad kontakta Mikael Jansson 070 2700956.
http://www.lidingoloppet.se/sv/Nyheter/kop-en-stolpe-pa-sista-milen/#.VmV97EmFOUk
För den som hellre blickar framåt tänker på sommaren kan det vara dags att anmäla sig till
klubbens boende i Sälen för O-ringen 2016:
http://eventor.orientering.se/Activities/Show/4313
eller till klubbens boende till VM i Bohuslän:
http://eventor.orientering.se/Activities/Show/4356
Det var allt för nu. Vi hoppas att alla får en fröjdefull jul, med mycket snö och kyla ute och
ljus och varm medmänsklighet inne! Ta hand om varandra.
Vi önskar alla en riktigt God Jul!
Styrelsen

