
Verksamhetsberättelse för Torsås OK  2007 01 01 – 200712 31 
 
Styrelsen för Torsås OK lämnar följande verksamhetsberättelse för det gångna året. 
 
Medlemsantalet var vid årets början  78 och var vid årets slut oförändrat. 
Protokollförda styrelsemöten har varit 9 st. 
 
Tävlingsverksamhet orientering 
47 aktiva har tillsammans gjort 285 starter exkl 5-dagars, en ökning med 24 starter. 
En st klasseger vardera i huvudklass, har hemförts av Maria Johansson D14, Emil Nilsson 
H16, Anna Henriksson D21, Jonas Persson H40 och Harriet Karlsson D60. 
I U3 har Anton Sjöholm, Sara Emilsson och Stefhen Svensson tagit segrar. 
Klubben har deltagit på 43 tävlingar en ökning med 9, varav 12 st har haft 10 st eller flera 
deltagare från klubben. Vi deltog med ett lag på Tjoget med placering 66. Klubben har också 
varit representerad i ungdomsstafetten Blåbärskavlen, med 2 lag. 
 Många av ungdomarna deltog i Ungdomens 5-dagars med goda resultat. Totalt blev klubben 
största klubb med 65 starter. 
På O-ringen i Mjölby i Östergötland deltog totalt 30 st från klubben. 
Tillsammans med OK Orion var 12 st klubbmedlemmar på Bornholms hösttävling. 
 
Klubbtävlingar och egna träningar 
Ett stort antal träningar ink. Stanley Cup har genomförts, men inget klubbmästerskap. 
Föreningsbudkavlen arrangerades nationaldagen av Percy och Eva Olausson och Magnus 
Lager. Segrande lag bestod av Lena Swartz Orion, Sara Emilsson och Björn Linnersjö Orion. 
Under året har två träningsläger genomförts, i Oskarshamn med SOK Viljans klubbstuga som 
bas och ett mycket uppskattat läger i Böda hos familjen Svensson. 
Löpträningar med efterföljande fika i klubbstugan har genomförts under vintertid.  
Ungdomskommitténs statistik visar på totalt 123 sammankomster en ökning med 10. 
Deltagarantalet var 936 en ökning med 241 deltagare under året. 
 
Arrangemang 
På Påskafton den 7 april arrangerades en nationell tävling på Gullabo-kartan med Vetlanda 
Team Sportia Cup och Smof:s ungdoms Cup. Deltagarantalet var 751 startande. Detta är det 
största arrangemang som klubben har genomfört utan samarbete med någon annan klubb.  
Tävlingsledare var Percy Olausson med Eva Olausson som biträdande. För banläggning 
svarade Jonas Persson. Hela arrangemanget förlöpte bra, med gott betyg av de tävlande för 
banor och terräng. 
Naturpasset fanns utlagt på Torsås Södra-kartan och på Gullabo-kartan under sommaren. 
Ansvarig var Anna Henriksson. 
Fasta träningskontroller har under sommaren funnits på Gullabokartan. 
 
Rekrytering och utbildning 
Klubben har deltagit i Kultur och idrottsskolan som arrangör vid tre tillfällen under våren. 
Ett trettiotal ungdomar deltog. En nybörjarkurs genomfördes under våren med 16 deltagare. 
Friluftsdagar med orientering för Gullabo skola genomfördes på Gullabokartan en dag i juni. 
Några medlemmar har varit på kurser och konferenser, till exempel Smålands OF:s november 
konferens i Vrigstad. 
 
 
 



Övriga aktiviteter 
Bingopromenader har genomförts vår och höst. 
Öppet hus för allmänheten vid klubbstugan, med en mängd olika aktiviteter var välbesökt. 
På Kristihimmelsfärdsdag var det traditionell gökotta, denna gång vid Iglasjön. 
Ungdomskommittén har haft två utflykter dels till Karlskrona och Boda borg, samt Kalmar 
bowlinghall följt av bad i äventyrsbadet. 
Vår och höstupptaktsmöten har hållits och trivselarrangemanget Sommar kväll vid Stugan var 
mycket välbesökt. 
Arbetsträffar har ordnats för städning och underhåll av stuga och förråd.  
 
Ekonomi och finansiering  
Adventskalendrar har sålts av klubbens medlemmar med Karl-Gunnar Henriksson som 
organisatör. En försäljning av kläder genom Ullmax har startats med Ulla Olsson som 
ansvarig. Klubben har medverkat vid den traditionella julmarknaden med tombola, Rosita 
Karlsson var organisatör. Klubblotteri har pågått med Lena Persson som ansvarig. 
Bingopromenader vår och höst samt ett skogsarbetsuppdrag har gett ett ekonomiskt tillskott. 
Den nationella tävlingen gav ett bra netto. 
Från det så kallade Handslaget, numera Idrottslyftet har pengar sökts och beviljats till både 
ungdomsaktiviteter och skolprojekt. 
 
Framtiden – tävlingsarrangemang – utveckling 
En nationell tävling 2008 är planerad den 1 maj på den nya delen av Gullabokartan. 
Tävlingscentrum blir i den idylliska byn Degerhyltan. Fältarbetet med kartritning av ny del, 
samt revidering av gamla Gullabokartan har slutförts. 
Kartkommittén har fått styrelsens godkännande, att fortsätta arbeta med ett nytt kartområde, 
beläget öster om nuvarande Gullabokarta. Området innehåller fina orienteringsmarker och är  
flygfotograferat vid tidigare kartprojekt. Några kontakter med markägare är ännu inte tagna. 
 
Sammanfattning 
Året har präglats av en mycket positiv anda och tro på framtiden. Ett mycket gott arbete har 
utförts av många medlemmar och styrelsen tackar alla för denna goda insats. Ett speciellt tack 
till ungdomskommittén för ett mycket gott och viktigt arbete. Styrelsen tackar också för 
förtroendet att ha fått leda detta arbete och överlämnar härmed redogörelsen till årsmötet. 
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