H J OR TIN F OR MA T ION
Nyheter från Solna orienteringsklubb
januari-februari 2011

Tävling
Inbjudan KM-skid-helg 12-13 februari
Just nu är det lite ogästvänligt för skidåkare med
isiga spår och ömsom minusgrader ömsom
plusgrader. Men vi hoppas att det ska bli bättre
vinterklimat igen och inbjuder därför till:
Lördag den 12 februari 2011 inbjuds till SkidKM. Plats just nu osäker och meddelas veckan
innan tillsammans med samlingstid på vår
hemsida. KM-distans är 10 km i klassisk stil.
Ingen föranmälan.
Vid dåligt skidväder kan tävlingen ställas in.
Söndag den 13 februari 2011 inbjuds till SkidOL-KM. Enligt plan ska KM avhållas på Täby
OK:s skidorientering. Plats och tid meddelas
veckan innan på vår hemsida. Ingen föranmälan.
Vid dåligt skidväder kan tävlingen ställas in.
Resultat Skinkloppet 12/12 2010
Skinkloppet den 12 december avhölls i snö och
sol. Lite ovanligt för ett Skinklopp som normalt

brukar springas i lera, dimma och 5 plusgrader.
Janne gick och vann, ja han var förkyld och gick
runt banan men det fungerar ju bra på ett
Skinklopp där det ju gäller att gissa sin sluttid.
Skinkloppet
1 Jan B
68:00 66:51
2 Ingvar J
68:00 71:51
3 Hans Rullgård 47:00 51:48
4 Calle Darland 57:27 64:25
5 Jonas Fors
60:00 51:20
6 Annika S
70:00 52:35
7 Lars Nordin
75:00 94:50
Mikael Cronhjort Utgått

-1:09
+3:51
+4:48
+7:02
-8:40
-17:25
+19:50

I resultatlistan visar första
tidskolumnen gissad tid, den andra
verklig tid och den tredje
tidsdifferens. Det är ju just
tidsdifferensen som är viktig i den
här tävlingen och som avgör
placeringen.

Träning
Vinterträning

2011-02-13 Ektorpsskolan, Ektorp, Nacka

Fortfarande osäkert hur det blir med
vinterträningen. Detta bestäms på
planeringskonferensen 7/2 men det blir med
säkerhet på tisdagar från Råstapark. Mer info på
hemsidan 8/2.

2011-02-20 Farstanätet

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 13:e mars.

2011-02-27 Källbrinks IP, Huddinge
Vi tänker ordna gemensamma utfärder för alla
hågade vintertränare till några tillfällen.
Mer info på www.luffarligan.se. Klicka på
Vinterserien.

2011-01-30 Sätra IP
2011-02-06 Älvsjö gamla IP

Hemsida: www.solnaok.se

Senaste info: Håkan 0737-26 60 30, Annika 0706-34 29 71

Övrigt
Olle Lönngren 1928-2010

Klubbens mångåriga medlem Olle Lönngren
har avlidit vid en ålder av 82 år. En verkligt
fin och trogen kamrat finns inte längre.

Många är de ljusa minnen vi alla har från
Olles sätt att agera och hjälpa till. Det var en
karl man kunde lita på.

KALLELSE till Årsmöte för Solna Orienteringsklubb
Måndagen den 21 februari 2011, i Råstaparkhallen, klockan 18:30.
Eventuella motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast den 14 februari 2011 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. 2010 års verksamhetsberättelse
8. 2010 års förvaltningsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Val av ordförande för 2011
12. Val av styrelseledamöter för 2011
13. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2011
14. Val av två revisorer för 2011
15. Val av revisorssuppleant för 2011
16. Styrelseförslag
17. Motioner
18. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2011.
29. 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.)

KALLELSE till Planeringskonferens 7/2
Måndagen den 7 februari 2011, i Råstaparkhallen, klockan 18-21.
Öppen planeringskonferens där alla är välkomna att deltaga på. Under kvällen ska vi klara av:
• Planering av KM. Var? När? Vem?
• Planering av vilka övriga aktiviteter att genomföra såsom träningar, motions-OL, 5-dagars, etc.
• Medel-DM, lägesrapport.
• Valberedningen, lägesrapport och diskussion om det nya årets organisation.
Klubben bjuder på kvällsfika.
Välkommen!

Hemsida: www.solnaok.se

Senaste info: Håkan 0737-26 60 30, Annika 0706-34 29 71

