
HJORTINFORMATION 
Nyheter från Solna orienteringsklubb jan-feb 2010 

 
Jag vill börja med att tacka alla som var med på planeringsmötet den 16/1. Det blev bra och idérika 
diskussioner om hur vi ska förändra vår verksamhet och vårt sätt att arbeta. Enligt plan inbjuder vi till 
ett informationsmöte i början av mars för att presentera klubbens nya organisation och arbetssätt.  
 
KALLELSE till Årsmöte för Solna Orienteringsklubb 
 

Måndagen den 8 februari 2010, i Råsunda skola, ingång Stråkvägen 11, klockan 18:30. 
Eventuella motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2010 via post eller email. 
Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.nu 3-5 dagar 
innan årsmötet. 
 

Förslag till dagordning 
1.  Mötets öppnande 
2.  Frågan om mötets behöriga utlysande 
3.  Fastställande av dagordning 
4.  Val av ordförande för mötet 
5.  Val av sekreterare för mötet 
6.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
7.  2009 års verksamhetsberättelse 
8.  2009 års förvaltningsberättelse 
9.  Revisorernas berättelse 
10.  Fråga om ansvarsfrihet 
11.  Val av ordförande för 2010 
12.  Val av sekreterare för 2010 
13.  Val av styrelseledamöter för 2010 
14.  Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2010 
15.  Val av två revisorer för 2010 
16.  Val av revisorssuppleant för 2010 
17.  Styrelseförslag 
18.  Motioner 
19.  Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2010. 
20.  Avslutning 
Efter mötet finns tid för övriga frågor, samt utdelning av diverse priser. Klubben bjuder på sedvanlig 
årsmötestårta. (Reservation för fel i dagordningen. Slutgiltig dagordning utdelas på mötet.) 
 
 
 
Inbjudan till Skid-OL-KM och Skid-KM 
 

Lördag den 30 januari 2010 inbjuds till Skid-OL-KM. Samling 10.00 vid Bromma-Vällingbys 
klubbstuga vid Kaananbadet i Grimsta. Ingen föranmälan. Medtag Sportident-pinne och lämpligen 
något att ha kartan i. Vi använder Bromma-Vällingbys när-skid-OL-tävling för KM-arrangemanget. 
Preliminära banlängder: H21 7 km, H35-H55 5 km, H55- 3 kn, D21-D55 5 km, D55- 3 km. 
Vid dåligt skidväder kan tävlingen ställas in. Detta meddelas i så fall på hemsida och telefonsvaren. 
 
Söndag den 31 januari 2010 inbjuds till Skid-KM. Start vid Ursvik cirka 09.00. Vi vill starta tidigt 
för att undvika den värsta trängseln i spåret. KM-distans är 10 km i klassisk stil. Ingen föranmälan. 
Vid dåligt skidväder kan tävlingen ställas in. Detta meddelas i så fall på hemsida och telefonsvarare. 
 



 

Träning vintern 2010 
Under vintern kör vi löpträning från 
Råstaparkhallen på torsdagar. Vilken träning 
beror på väder och löpunderlag men ambitionen 
är så mycket intervallträning som möjligt och att 
alla ska kunna vara med. Räkna med att utspring 
sker strax efter klockan 18 så var ombytt till den 
tiden.  När det ljusnar och snön försvinner i mars 
(?) så tar vi med karta ut på löppasset och 
kombinerar löpning och orienteringsträning. 
Välkommen! 
Under vintern satsar vi på att utnyttja 
söderklubbarnas träningsorienteringar 
Vinterserien på söndagar fram till i mitten av 
mars. Start mellan 10-12 och tävlingsavgiften 
som brukar vara 50 kronor betalar vi själva. Vill 
du ha skjuts så ring Håkan på 0737-26 60 30. Så 
här ser programmet ut fram till Vinterserien 
slutar den 14:e mars.  
2010-01-24 Alby Friluftsgård, Tyresö 
2010-02-07 Älvsjö gamla IP 
2010-02-14 Ektorpsskolan, Ektorp, Nacka  
2010-02-21 Farstanätet 
2010-02-28 Källbrinks IP, Huddinge 
2010-03-07 Frescati, Norra Djurgården 
2010-03-14 Källbrinks IP, Huddinge 
 
Klubbtävlingar 2010 
Följande preliminära datum gäller för KM-
tävlingar under 2010:  
Tors 27 maj - Medel-KM (kortdistans) 
Tis 15 juni - Dag-KM 
Tors 19 augusti - Sprint-KM 
Fre 17 september - Natt-KM 
Sön 17 oktober – Barometerloppet 
Sön 12 december – Skinkloppet 
Det bör dock påpekas att datumen just nu är 
preliminära men vi ska göra vad vi kan för att 
tävlingarna ska arrangeras på dessa datum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmälan till tävlingar  
���Från och med i år krävs egen inloggning för att 
anmäla sig till tävlingar. För att få den ska du 
registreras i anmälningssystemet med 
personnummer och en epost-adress. 
Tävlingssekreterare Monica håller just på att 
lägga upp alla aktiva i det nya 
anmälningssystemet Eventor. Dina 
inloggningsuppgifter kommer till dig via epost. 
Mer info om hur du anmäler dig till vårens 
tävlingar kommer på hemsidan under vintern. Du 
som inte har dator och Internet anmäler dig som 
förut hos tävlingssekreteraren. 

Vårsäsongen 2010 
Här är början på vårens tävlingsprogram. Som 
du ser så är det rätt dåligt med tävlingar i 
Stockholm i början av säsongen (som vanligt 
kanske man ska säga). Vill du tävla i påsk så får 
du åka ner till Södermanland. Du anmäler dig via 
Eventor (så heter det nya) eller via Monika 
Darland tfn 760 89 95. 
 
Mars 
Fre 26 Natträvarnas natt  
Sön 28 OK Tor (Södermanland) Lång 
April 
Fre 2  Kjula påsk-OL         Lång 
Mån 5  OK KLemmingen påsk-OL Lång 
Fre 9  Natt-DM/Grymnatta     Natt 
Sön 11 Skarpnäcks OL         Medel 
Tis 13 10-milarepet          Stafett 
Lör 17 Snättringe            Lång 
Sön 18 Skogsluffarna         Medel 
Maj 
1-2  10-mila Finspång 
 

Ny hemsida 
Snart kommer vår nya hemsida dyka upp på 
www.solnaok.nu. Genom ny teknik så ska vi få 
möjlighet att hålla sidan mer aktuell och 
uppdaterad. Vi har också strukturerat om sidan 
så att det ska bli lättare att hitta all viktig info. Vi 
hoppas du blir nöjd. 
 
Telefonsvarare 
Som vi meddelade i förra Hjortinfo så är vår 
telefonsvarare under avveckling. Den kommer 
dock att tystna först den 1 april. Så under tiden 
som kommer vissa meddelanden att läsas in där, 
t.ex. om det blir något skid-KM eller ej. 




