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•
•
•

VOK informerar
För att ni medlemmar ska få veta vad
som händer i klubben kommer Visborgs
OK framöver att ge ut detta informationsbrev med mer eller mindre jämna
mellanrum. Den senaste informationen
hittar du som alltid på vår hemsida:
www.visborgsok.se
2015-03-20 / Hälsningar från Björn Fransson, informa-tionsansvarig i Visborgs OK.

Visborgs
Orienteringsklubb
Inom klubben vill vi arbeta med att ge
medlemmarna möjlighet att utvecklas
socialt och idrottsligt genom samverkan, samarbete och samvaro.

Som medlem i Visborgs OK får Du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Träna eller tävla i orientering och/
eller skidor.
Delta i klubbens familjeläger, träningsläger och tävlingsresor.
Vara vid VOK-stugan och i egen
takt springa/åka skidor i spåren
eller i skogen.
Duscha och bada bastu (bastun
är varm tisdag och fredag kl
16.00-21.00).
Delta som ledare för barn, ungdomar och vuxna.
Aktivt arbeta vid klubbens tävlingar eller andra arrangemang.
Kalendarium över klubbens aktuella verksamhet.
Inbjudningar till orienterings- och

skidtävlingar samt läger och
träningsresor.
Information om vad som händer i
klubben.
För Dig som är aktiv ingår en försäkring från Folksam.
Delta i skidtävlingar, även på
fastlandet. Det är ett krav att
man är medlem i förening för att
få ställa upp i tävlingar som är
sanktionerade av skidförbundet.
***

För dig som inte redan gjort det Det är dags att betala in årsavgiften för 2015:
Medlemsavgift:
600 kr/familj.
Enskild 21 år och äldre: 250 kr.
Enskild 20 år och yngre: 150 kr.
Tävlingsavgift (endast för Dig som tävlar):
Orientering: 600 kr (för 21 år och äldre).
Gäller inte för Oringen och liknande tävlingar.
Skidor: 250 kr (för 21 år och äldre). Gäller
inte för Vasaloppet och Tjejvasan.
Både orientering och skidor: 800 kr/år.
Avgiftsfritt för alla upp till och med 20
år.

Pengarna sätter du in på VOK:s
Bankgirokonto 5791-2750.
***
Har Du frågor om medlemskapet:
Kontakta vår nya medlemsansvariga
Lena Nyström, tel 0498-248100, 0706248109 eller lena.nyst@telia.com
***

Till Dig som inte redan är medlem,
men vill bli det:
Gå in vår hemsida www.visborgsok.se
och klicka på ”Föreningen”. Gå vidare
till fliken ”Bli medlem”. Där hittar du ett
formulär att fylla i.
***

Information
Om du kontinuerligt vill ha nyheter och
information om olika aktiviteter inom
klubben, kan du vara med på vår maillista. Maila till info@visborgsok.se och
anmäl ditt intresse.
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Ordförande
Bosse tackar!
Tack!
Tack för ett år med Visborgs OK!
Tack till dig som medverkat som ledare,
arrangör eller vid arrangemang, eller
som tränande eller tävlande, eller att du
stödjer VOK som medlem.
Årsmötet 14 februari beslutade ge mig
fortsatt förtroende som ordförande, så
tack för ytterligare ett år!
Samtidigt valdes två nya ledamöter in i
styrelsen, Karin Bengtsson som sekreterare och Martin Garland som ledamot.
Övriga valda framgår av sammanställningen nedan. Det innebär att om du
har frågor eller synpunkter, så ta kontakt
med lämplig person.
Bo Magnusson

Visborgs OK:s
organisation 2015
Styrelse
Ordförande
Bo Magnusson, tel 276209, 070-3893211
Vice Ordförande
Per Lindqvist, tel 248468, 070-2010488
Sekreterare
Karin Bengtsson, tel 277997, 0730641846
Kassör
Jan Rondahl, 213729, 073-8441734
Övrig ledamot
Martin Garland, tel 212884, 0736423587

Tävlingskommittén
Sammankallande
Hans Mellqvist, tel 277939, 070-6295486
Ledamöter
Stefan Hellström, tel 277808, 0702642866
Joakim Ahrling, tel 070-8278166
Stefan Wahlgren, tel 073-3502580
Patrik Rönnbäck, tel 491086, 0730557719

Träningskommittén
Sammankallande
Ingrid Danielsson, tel 215942,0705175942
Ledamöter
Anna Samelius, tel 491086, 0725178937
Andreas Nikolausson, tel 262124, 0703400975

Ungdomskommittén

Bo Magnusson i ordförandetagen!
***

Statistik
Från vanligen välunderrättat håll (det
vill säga från statistik i vår medlemslista
på www.visborgsok.se) konstaterar vi
att medelåldern för klubbens medlemmar är 44 år. Samma statistik säger att
av dem är det 54 % män och 46 % kvinnor.

Sammankallande
Charlotta Dahl, tel 277132, 0706907879
Ledamöter
Anita Carlsson, tel 31327, 076-2715217
Anna Bäckstäde, tel 54100, 0737659009
Mattias Vejlens, tel 248239, 0739369908
Robert Gustafsson, tel 248100
Ungdomsrepresentanter
Linn Möller, tel 218221
Agnes Carlsson, tel 31327
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Anläggingskommittén
Sammankallande
Vakant
Ledamöter
Bo Bergman, tel 261475
Torbjörn Spång, tel 218537
Bengt Gardelin, tel 50915
Sven Pettersson, tel 277516
Stig Dahl, tel 277132, 070-6654161
Svante Ekvall, tel 279142

Övriga funktionärer
VOK-shopen
Aina Österdahl, tel 278971, 0736512840
Medlemsregistret
Lena Nyström, tel 248100, 070-6248109
Information
Björn Fransson, tel 264568, 070-3649343
Webadministratörer
Jerker Drottenmyr, tel 400113, 0707710511
Stig Dahl, tel 277132, 070-2010488
Enduroansvarig
Per Lindqvist, tel 248468, 070-2010488
Klippbok
Ingrid Eneqvist, tel 276209, 0704454746
Naturpasset
Gunnel Fransson, tel 264568, 0768043743
Uppvaktningar
Elisabeth Molinder-Pettersson, tel
277516

Revisorer
Sammankallande
Birgitta Örtbrant, tel 279983,0706856683
Ledamot
Olle Gardell, tel 271827

Valberedning
Sammankallande
Ingela Westfält-Uddin, tel 248542, 0706563680
Ledamöter
Armin Scholler, tel 57022
Aina Österdahl , tel 278971, 0736512840

Kommentar
Som synes ovan är det ingen i Anläggningskommittén, som vill vara samman-

kallande. Så var det även 2014. Valberedningen kommer att bli riktigt glad,
om den kan få förslag på en sådan person. Det tror jag att alla besökare vid
VOK-stugan blir - speciellt när vår vaktmästare inte finns på plats längre.
Björn Fransson
***

Från VOK:s årsmöte
Vid årsmötet fick styrelsen följande uppdrag:
* Budget i balans *
Det aktuella ekonomiska läget är att intäkter från både skiduthyrning och försäljningsevenemang viker. Dessvärre ger
budgeten inte utrymme för att vi ska
kunna ha kvar vår vaktmästare.
* Vaktmästaruppgifter *
Styrelsen fick i uppdrag att planera för
att vaktmästarens uppgifter tas över
av klubbens medlemmar.
* Översyn av klubbens organisation *
Klubbens organisation i orienterings- respektive skidverksamheten bör ses över
och länkas samman bättre.

Styrelsebeslut
i korthet
Tävlingsdeltagande vid egna tävlingar
För att klubben på ett bra sätt skall klara
av att genomföra de arrangemang vi
åtagit oss, har styrelsen beslutat att
ungdomar upp till och med 16 år, tävlande i elitklasser samt alla som är 80 år
och äldre får tävla när Visborgs OK är
tävlingsarrangör.
Övriga kan behövas som funktionärer.
Om du vill tävla, så hör först med tävlingsledaren om din insats behövs för att
klara tävlingen.
***
Telefonen vid VOK-stugan
Styrelsen har beslutat att den fasta telefonen skall spärras för utgående samtal.
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Vårträffen...
Naturpass och Fotopass 2015
Som vanligt kommer två nya Naturpass
att börja säljas den 1 maj.
Ett vanligt Naturpass med utsatta skärmar/burkar är i år planerat på närområdet norr om Visby, runt Galgberget.
Nytt område alltså!

Orientering i konsten
Det andra naturpasset är ett Fotopass i
Visby innerstad med namnet ”Orientering i konsten” – ett spännande samarbetsprojekt med Gotlands Konstmuseum. Här får du med hjälp av karta och
bilder leta efter offentlig konst som du
kanske bara tidigare gått förbi. Med i
paketet finns också korta informativa
texter kring varje bild / konstföremål.
Fotopasset kommer att finnas till försäljning på Gotlands Konstmuseum och
båda passen finns i Brödboden på
Södertorg, i VOK-stugan och kanske på
något ställe i norra Visby.
Se vidare information på
www.visborgsok.se
eller på www.naturpasset.se
Både Naturpasset och Fotopasset går
naturligtvis också att beställa från mig!
Gunnel Fransson, tfn: 076-8043743
Gunnel Fransson
Naturpassansvarig i Visborgs OK
***

3-dagars
Nu börjar anmälningarna till sommarens
stora begivenhet trilla in till 3-dagars på
Fårö, där Visborgs OK är arrangörer. Kontakta Kaj eller Ing-Marie om du kan/vill
hjälpa till med arrangemanget.

Kaj Wirén
0708-328549 eller 213719

Ing-Marie Bergman
0730-709650 eller 218635

... är sedan långt tillbaka Visborgs OK:s
tävling. I år kommer den att avgöras på
den nyagmla kartan Follingbohöjden
söndagen den 19 april 2015.
Arena blir i Rävhagen, i närheten av Ishallen. Tävlingsledare är Björn och Gunnel Fransson. Banläggare är Anna Samelius med maken Patrik Rönnbäck, som
bankontrollant.
Björn och Gunnel Fransson
***

VOK-Shopen
Ni kan alltid kontakta mig om ni vill ha
OL-kläder. Det finns en hel del i lager:
Kortärmade OL-tröjor i följande storlekar:
Barn: 130, 150,160 cl
Dam: 2 small, 3 medium, 4 large, 1 xlarge
Herr: 2 small, 4 medium, 5 large, 2 xlarge,
1 xxxlarge
Klubbjacka: 2 small, 2 medium, 1 large, 2
xlarge
Klubbväst: 1 large
Dessutom finns det äldre klubbdressar
mm till reducerat pris.

Även Ullmax-produkter finns i lager.
Vill du som klubbmedlem hjälpa till med
att dra in pengar till klubben? Låna Ullmaxväskan och sälj prisvärda funktionsoch idrottskläder på jobbet. Klubben tjänar upp till 30 % - helt otroligt!
Hör av dig så fixar vi det.
Aina Österdahl tel 073-6512840 eller
maila: aina.osterdahl@gmail.com
Aina Österdahl
***

Nyhetsbrev från GOF

orientering@gotsport.se är adressen, om
du regelbundet vill ta del av Gotlands
Orienteringsförbunds mycket förnämliga nyhetsbrev. Här finns det mycket att
hämta för den vetgirige. Björn Fransson
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Gräsroten -

Vill du börja tävla?

för ungdomsidrotten i Sverige

När du vill börja tävla behöver du en
SportIdent-pinne (en bricka, som du sätter på fingret). En sådan kan du normalt
hyra av tävlingsanordnaren vid arenan.

Du vet väl att du kan vara med och
dela ut 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten i Sverige? Det kostar inget extra, allt som behövs är att du är kund
hos Svenska Spel.
Om du spelar något spel hos Svenska
Spel, som Lotto, Keno, stryktips o s v ,
är det numera obligatoriskt att också
vara registrerad som kund. Det gäller
inte fysiska lotter.
Idag är det ca 30 st personer som har
satt Visborgs OK som den idrottsförening de vill stödja, samtidigt som de lägger ett spel hos ett ombud, på nätet
eller i mobilen.
Gör det du också! Anmäl dig hos ett ombud och säg att du vill stödja Visborgs
OK.

Du kan också köpa en egen pinne. Vid
köp rekommenderas SI-card 9, som du
kan läsa mer om och köpa hos:
www.sportident.se/Loparbrickor.aspx.
SI-pinnen kostar cirka 450 kronor. Den är
mycket hållbar. Jag har haft min pinne
ända sedan den introducerades för åtskilliga år sedan.
Du kopplar bricknumret till dig själv på
Eventor ”Mina sidor” och sedan ”personliga inställningar”
Litet mera allmän info finns här:
www.villduorientera.n.nu/vadbehover-jag
***

Eller gå in på www.svenskaspel.se ,
under Gräsroten och välj Visborgs OK.
Många bäckar små... i fjol fick klubben i
alla fall in ca 2.500 kr.
Hälsningar från Ingela
***

Sverigelistan
När du har loggat in på Eventor får du
via menyval i vänsterkolumnen även tillgång till Sverigelistan.
Sverigelistan är en poänglista för alla
från 15 år och uppåt. Den är samtidigt
ett gallringsverktyg för rankade personer till våra största och viktigaste tävlingar. Se mer info på:
eventor.orientering.se/
Faq?faqCategoryId=11
***

Maillistan
Vi försöker hålla VOK:s maillista uppdaterad. Vill du vara med på den, så hör
av dig till info@visborgsok.se

Hur du anmäler dig till tävlingar
och enkelt läser resultatlistor
När du blivit medlem och fått inloggningsuppgifter får du också tillgång till
orienteringens centrala IT-system, som
kallas Eventor. Systemet finns på
www.eventor.orientering.se
och kan även nås med ett klipp direkt
från VOK:s hemsida.
Här finns till exempel en tävlingskalender
med alla upplysningar om tävlingar,
både i hela Sverige och från en särskild
sida för Gotland. När du har loggat in
har du möjlighet att anmäla dig till tävlingar, se resultat, läsa dina och andras
sträcktider o s v.
***

VOK-kalendern
Om du vill veta vad som händer just en
speciell dag, kan du gå in på VOK:s hemsida, www.visborgsok.se , där det finns
en kalender, som alltid är uppdaterad
med senaste nytt.
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Ge bort ett
presentkort!
VOK har tagit fram ett presentkort, som
du kan använda om du t.ex. vill ge bort
en vuxenkurs i orientering (den börjar
den 7 april), en vallningskurs, en privatlektion i skidskolan eller kanske ett Naturpass. Det går att skriva på vad man vill
ge bort och själv sätta på värdet.
Kontakta info@visborgsok.se , så vidarebefordras mailet till rätt person.

Spårtavlan är klar!
Nu är äntligen spårtavlan vid VOK-stugan klar. Det som återstår är att hitta
några sponsorer som vill synas på sponsorväggen bredvid tavlan.
Kanske finns det någon medlem, som
har företag och som kan hjälpa till genom att köpa en plats? Eller kanske har
någon av läsarna av detta Infoblad bra
kontakt med en chef, som vill synas med
sitt företags logotyp? Priset är inte bestämt ännu, men hör av dig med en intresseanmälan till info@visborgsok.se , så
vidarebefordras mailet till styrelsen.

Simon har tillverkat en
snövält!
Simon har nu gjort klar snövälten, som
ser ut som ovan! Det vore riktigt kul, om
VOK fick testa den framemot Lucia!
***
Alla nyheter på den här sidan har Joakim Ahrling stått för!
Här kommer dock en nyhet, som han har
missat:
Du kan själv bidra till nästa utgåva av
det Info-brev, som du just nu läser. Berätta gärna om någon OL-händelse, OLresa eller OL-läger, som du varit med på.
Adressen ser ni alldeles till vänster!
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Hur blir det med
GGN/NSE i höst?

Två som prisades
på VOK:s årsmöte

Conny Bohlin, GGN/NSE-chefen, föreslår
ett nytt koncept för maten under främst
den första NSE-helgen.
Maten kommer i fortsättningen inte att
ingå i anmälningsavgiften, utan förarna
får köpa den på ett mattorg i depån.
Connys idé är att NSE-organisationen
säljer ut försäljningsplatser till olika försäljare, t ex Sibylla, Thai Food, varma smörgåsar etc. Pytt i pannan tas bort. Blir det
så, får VOK får köpa in sig på Hästskon
övre och nedre samt tankslingan för
sammantaget 10 000 kr. VOK får stå för
alla inköp, tält m m och tar vinsten. Med
andra ord skulle det bli som förut.
Inträdeskostnad 20 000 kr
Vi skulle också som vanligt kunna få sälja
hamburgare och ha en kiosk i depån,
men det skulle också kosta 10 000 kr att
köpa den platsen. Tidigare år, d v s före
den nya organisationen NSE, så var
VOK:s ”inträdeskostnad” cirka 20 000 kr.
Så mycket handlade det om för tältkostnaderna, biltransporterna, pytt-i
pannan, m m.
Om inte Conny lyckas sälja in konceptet hos andra försäljare under april, så
kvarstår möjligheten för VOK att stå för
all mat (som i gamla tider) eller att NSE
gör precis som förra året. Beslut tas i april.

Visborgs OK har två utmärkelser, som delas ut årligen. På bilden ovan ses Ingrid
Enequist, som fick vandringspriset som
årets bästa ungdomsledare.
Gunnel Fransson, nedan, fick VOK-standaret 2014 bland annat för sina insatser
med Naturpasset.

Jag har även sagt att, även om VOK
får betalt, innebär uppdraget att svara
för duschen mycket jobb, men att det
är så få som utnyttjar den.
Styrelsens grundinställning till förslaget
är försiktigt positiv. Vi behöver förstärka
ekonomin och vi kan GGN/NSE-arrangemanget. Så vad tycker du, som är medlem i VOK? Hör av dig med dina synpunkter till något i styrelsen via
info@visborgsok.se eller direkt till
lindqvist10@telia.com Text: Per Lindqvist

Foton: Björn Fransson

