Malmö i januari 2013
Styrelsen i Malmö OK

Malmö Orienteringsklubb

Slutord

Styrelsen tackar för det förtroende som visats under året och vill samtidigt
uttrycka sin stora uppskattning för alla insatser från medlemmarna både
i klubbarbetet och vid de olika arrangemang, som vi på så stilfullt sätt
genomfört.
Ett stort tack till markägare, sponsorer och andra, såväl företag, organisationer som enskilda, som på olika sätt stöttat Malmö OK:s verksamhet
under året.

Verksamhetsberättelse 2012

MalmöOK
2012

Ordförande Magnus Jonasson
Vice ordför. Håkan Grubb
Sekreterare Johanna Berntsson

Styrelsen

Kassör
Kaare Hansson
Ledamot Ulf Mattsson
Ledamot Linda Wijk

Styrelsen har under året haft tio protokollförda
sammanträden. Hela klubben har träffats vid
två tillfällen, på ett vårmöte i februari och ett
höstmöte i november.
Medlemmar ur styrelsen har representerat klubben på Skånes Orienteringsförbunds (SKOF)
årsmöte och föreningsledarträffar.

Medlemmar

Antal medlemmar
2011 			 2012
herr dam totalt herr dam totalt
Aktiva -11 år
9 10 19
4 7 11
Aktiva 12-16 år 13 7 20
8 7 15
Aktiva 17-20 år
1 6 7
4 3 7
Aktiva 21-25 år
0 3 3
0 2 2
Aktiva 26- år
80 46 126
87 43 130
Aktiva Totalt
103 72 175 103 62 165
Stödjande
32 22 54
25 16 41
Totalt
135 94 229 128 78 206

Suppleant Krister Lindeberg
Suppleant Benjamin Viebke

Representanter från klubben har deltagit i
SKOF:s tävlingsledarkonferens och i de flesta av
förbundets konferenser, Föreningen O-Ringen
Skåne 2014 års- och informationsmöten, möten
med Skånes sydvästra krets och Triangelns
Bingoallians.

Antal starter
Antalet starter i svenska nationella tävlingar i
tävlings- och öppna klasser.
Klass
2010 2011 2012
D-16
29
21
10
D17-34
15
23
35
D35-54
39
57
31
D5537
60
57
H-16
116
82
41
H17-34
9
9
34
H35-54
71
82
93
H55
210
204
199
Öppna klasser
204
195
194
4-klubbs
47
43
43
Pre-O
2
17
26
Totalt
780
793
763
Antalet segrar i huvudklasser (ej motionsklasser) är 31 st. (f.å. 31)

U t m ä r k e l s e r o c h m ä s ta r e

Bästa Mokare
Sverigelistan används för att utse Bästa Mokare
i dam- respektive herrklasserna. Sverigelistan
innebär att man rankas i jämförelse med Sverigeeliten.
Resultat från öppna klasser, ungdoms-, nybörjareeller motionsklasser används inte. Poäng tagna på
Ungdomsserien och Älgots Cup ligger till grund
för bästa ungdom på flick- respektive pojksidan.
Svenska Mästerskapen
Pre-O TempO
Pre-A
4. Ivan Persson
Distriktsmästerskap
Guld
H50 Lång

Ulf Jungstrand

Silver
D65 Natt Britt Bülow
H50 Medel Ulf Jungstrand
H18 Medel Oscar Jensen Sondén
Brons
H45 U-Lång Staffan Ahltin
H65 Sprint Håkan Nilsson
D21 Natt Marlene Karlsson
H18 Natt Oscar Jensen Sondén
H16 Stafett Moltas Viebke
Hjalmar Wihlborg
Shane Mattsson

Kretsmästare

Klubben fick inga mästare 2012

Damer

1. Johanna Berntsson
2. Carolina Landin
3. Berit Schannong

Herrar

1. Ulf Jungstrand
2. Oscar Jensen Sondén
3. Ulf Mattsson

Ungdom - D16 	Ungdom - H16
1. Frida Malmberg
2. Hannah Larsen
3. Sofie Larsen

1. Moltas Viebke
2. Kevin Mattsson
3. Shane Mattsson

Klubbmästare

Lång
H75 Ingemar Turesson
H65 Paul Shannong
H45 Jan Jönsson
H21 Ulf Jungstrand
D21 Wiviann Ottosson
Sprint
D21 Marlene Karlsson
H21 Ted Gustavsson
H16 Shane Mattsson
H14 Erik Svanström
D35 Malin Malmberg
H35 Ulf Mattsson
D45 Gunilla Persson
H55 Mats Håkansson
H65 Håkan Nilsson
H75 Ingemar Turesson
Natt
H65 Håkan Nilsson
Pre-O
Pre-O Krister Lindeberg

F u n k t i o n sa n s v a r i g as r app o r t e r

En deltävling i ungdomarnas Älgots Cup för
Skånes sydvästra krets arrangerades tillsammans
med OK Kontinent den 15 september.
På Skogens dag den 25 september på Bulltofta
kommer busslaster med skolelever i åldern 6 –
16 år, varav de flesta mellan 7 -12 år, till Bulltofta
för att prova på olika saker. Malmö OK arrangerade ”spring och stämpla”. Klart är att detta
är mycket populärt bland elever och särskilt för
dem som nu återkom för tredje året. Ett hundratal elever deltog.
Militären på P7 och Lv4 i Ystad arrangerade
en populär 9-mannastafett kallad Sandskogen
by Night fram till 1997 då regementena lades
ner. Denna stafett övertogs efter några år av
Simrishamns OK som döpte om den till Österlen

En mörk kväll den 6 december arrangerades
klubbtävlingen Bokskogsnatta, där 11 klubbmedlemmar tog sig runt den 5 km långa banan.

I år var det Bulltoftafältet som var skådeplats för
Skinkloppet. 56 klubbmedlemmar letade poäng
bland kontrollerna och träffades sedan för fika
och prisutdelning i klubblokalen.
Under året har naturpasset arrangerats i Bokskogen från mitten av mars tom maj månad. Övriga
månader på året fanns månadens bana utsatt i
Bokskogen.

by Night. Arrangemanget blev inte populärt och
upphörde ganska snart. Klubbarna i sydvästra
kretsen beslöt 2009 att blåsa liv i arrangemanget
igen och förlägga det till Revingehed. Det var
först tänkt som ett distriktsarrangemang arrangerat av kretsens samtliga åtta klubbar men 2010
beslutades att Lund och Malmö OK tillsammans
skulle göra om det till en nationell nattstafett.
Revinge by Night ingår sedan 2010 i vår klubbs
årliga arrangemang. Tävlingsledaransvaret
växlar mellan Lund och Malmö OK. 2010 ställde
åtta lag upp, året därpå nio och 2012 elva lag,
därav två från Malmö OK.

Kassör
Föreningens resultat och ekonomiska ställning
framgår av styrelsens årsredovisning.
Uttagningskommittén
I DM-stafetterna som gick runt stenarna i Kjugekull
deltog klubben med 6 lag. Bäst lyckades H16 laget
med en bronsplats.

I 10-mila deltog Malmö OK i ett herrkombinationslag med OK Kontinent. Tre löpare från Malmö
OK ingick i laget. Laget placerade sig på en 176:e
plats bland över 300 startande lag.
Det blev inget deltagande i Tjoget för Malmö OK.
I Fyrklubbs startade 42 Malmö OK:are och med
det vann vi breddtävlingen i C-gruppen med
minsta möjliga marginal. I lagtävlingen blev vi 4
av 5 lag och åkte därmed ner till D-gruppen.
Under året har uttagningskommittén infört intresseanmälan till budkavlar för klubbmedlemmarna
via Eventor.)
Ungdoms- och juniorkommittén
2012 har varit ett år med ett vikande antal aktiva
ungdomar, till viss del beroende på att några har gått
upp i juniorklasserna. Kontentan blir att Malmö
OK under 2013 kommer att tävla i division
2 i ungdomsserien. Vi hade inte bredden som
krävdes för att hålla oss kvar i division 1. Vi har
ambitionen om att ta oss upp i division 1 igen.
Malmö OK har under 2012 haft ungdomar
uttagna till samtliga mästerskap dvs. GM, SSM
och USM. För att bli uttagen krävs det att man
presterar bra på vissa observationstävlingar och
det har våra ungdomar gjort.
Ungdomarna har tagit 4 DM-medaljer genom
Shane, Hjalmar och Moltas som tog brons i
stafett-DM. Dessutom tog Oskar brons i DM-natt

i H18-klassen och Oskar tog silver i H18 klassen
på medeldistansen..
Vi har även haft deltagare med på SKOF´s tävlingsresa till Dalarna.
Ungdomskommittén arrangerade ett klubbläger i
Åhus den 9-11 mars . Vi hade tur med vädret och
det var barmark. Vi bodde i Strandvillan och fick
fyra bra träningspass som OK Pan-Kristianstad hade
fixat. Ett tjugotal Malmö OK:are deltog på lägret.
Ett årligt återkommande arrangemang är Älgots
cup (före detta ungdomscupen). Vi arrangerade
en deltävling i Bokskogen tillsammans med OK
Kontinent den 15 september. Älgots cup är ett
sätt att introducera för de yngre löparna hur man
tävlar i orientering. Tyvärr deltog inga Malmö
OK:are på denna tävling.
Skånemodellen har dragit igång på allvar med
kvalitativa träningar i Skåne under 2012. Vi har
försökt deltaga så mycket som möjligt och under
2012 har det funnits träningar på närmare håll än
året innan. Skånemodellen innebär att speciellt utbildade tränare lägger genomtänkta träningar på
bra kartor. 2012 användes t.ex. Malmö OKs kartor

i Äskeröd samt i Bokskogen. Ungdomskommittén
har under året varit behjälplig med poängsammanställning till MOK´s vänners flitpris samt ”bästa
MOKare”.
Träningskommittén
Kaare Hansson har tillsammans med Linda Wijk
varit ansvarig för tisdagsträningarna med utgångspunkt från klubblokalen på Bulltofta. Uppslutningen
har varit mycket god. Håkan Grubb har hållit i nattträningen på torsdagskvällar under vinterhalvåret.
Pre-O
I Pre-O tävlingar har det blivit 26 starter runt om i

Sverige. Klubben har även haft ett klubbmästerskap
i Pre-O för första gången. Denna vanns av Krister
Lindeberg. Vi hade också en seger i 4-klubbs Pre-O
genom Wiviann Ottoson.
Klubbmästerskap
Klubbmästerskap lång arrangerades i Åhus den 22
september. Efter tävlingen var det fika i strandvillen
där priser delades ut till segrarna medans regnet
vräkte ner på utsidan. 19 klubbmedlemmar startade.
Sprint-KM arrangerades vid Linero i Lund den 7 juni
och 43 MOK:are deltog i mästerskapet.
KM-Natt arrangerades på
samma tävling som Kretsmästerskap Natt av Eslövs
FK vid Stehag. Klubben
hade där 4 startande.
Markägarkontakter
Våren 2012 förekom en
hel del kontakter med
markägare/jägare i området
öster om Äskeröd. Inför
tävlingen i augusti 2012
kartlades ett helt nytt
område och i samband
därmed togs information
fram om vilka markägarna
var och därefter togs
kontakt, mestadels via telefon, med berörda sådana
och även jägare i området. Under hösten har också
kontakter tagits inför vårt stora arrangemang 2013,
Fyrklubbs. Än så länge har det enbart gällt plats
för TC och parkering och den frågan är nu löst.
Kontakterna med markägare/jägare i området får
anstå till början av 2013.
Kontakter i övrigt har varit de mer traditionella med
framför allt Skabersjö Gods och i viss mån också
med Malmö Fritidsförvaltning (Torup).
Hemsidan
En helt ny version av hemsidan lanserades i slutet av
november. Under 2012 har hemsidan haft 7000 unika
besökare. Flest besökare var det i augusti och minst i
januari. Totalt under året har vi haft 40000 besök och
89000 sidvisningar.
Kartor
Klubben har under året ritat en helt ny karta över
Äskeröd som användes till Dubbeljakten. Området
ligger i norra kanten av gamla kartan Frostavallen
NO. Nyritning av Bokskogen har också fortsatt.
I Malmö har nya kartor framställts över Hyllie, Ribers-

borg, Käglinge, Oxievång och Klågerupsskolan.
Rosengårdskartan har utökats med ett nytt område.
En hel del parkkartor har reviderats, bland annat Almvik,
Ärtholmen, Flygfältsparken, Lindängen och Kroksbäck.
Kartförsäljning
Många skolor använder sig av våra kartor och
även av vår banläggningsservice. Idrottslärare har
i allmänhet varit nöjda med den hjälp de kunnat få
för att göra orientering lättillgänglig och med rätt
svårighetsgrad för eleverna.
Nybörjare
Malmö OK har samlat
nybörjare i alla åldrar
– barn, föräldrar och
andra vuxna – till en
gemensam introduktion
av karta och kompass
vid sex tillfällen under
april och maj. Målet var
att kunna delta utan
skuggor i sommarens
MPWT, därefter klara av
enklare nybörjarbanor på
höstens tävlingar. Totalt
deltog sjutton deltagare,
varav sju under 16 år.
Efter MPWT har två av
ungdomarna tillsammans med sina föräldrar fortsatt
att orientera i klubbens regi. Några av de äldre har
deltagit sporadiskt.
MOK-Nytt
MOK-Nytt har utkommit med 5 nummer. Tidningen
skickas ut till medlemmarna via e-post. Det går även
att läsa tidningen via Malmö OK:s hemsida.
Tidningen försöker att på ett allsidigt sätt skildra
klubbens görande och låtande under året. Innehållet
i tidningen bygger till stor del på medlemmarnas egna
nedtecknade iakttagelser förmedlade i text och bild.
MOK:s vänner
I december hölls sedvanlig julfest med dragning
av årets högvinster. Fredrik Friblick berättade om
Torups historia. MOKs vänners uppmuntringspris
till flitiga ungdomar delades i år av samtliga 12
ungdomar. Moltas Viebke, Shane Mattsson och
Kevin Mattson var de flitigaste under året.
Under 2012 såldes 196 av de 200 andelarna.
Av årets resultat avsattes 10 000 kr till MOK-fonden
från vilken 16 000 kr överfördes till MOKs ungdomsverksamhet.

A r r a n g e ma n g
Söndagen den 12 februari arrangerades Malmö OK:s
etapp av Vintercupen i Bokskogen. Tävlingen
lockade cirka 100 startade.
Efter några år på Bulltofta, flyttade vi i år den årliga
Sprintstafetten för 3-mannalag till Bokskogen,
från öppen parkmark lämplig för sprint till
skogsmark mer lämplig för medeldistans varför
vi döpte om den till Medelstafetten.

En anledning till terrängflytten var att pröva
Magnus just nyritade område väster om vägen
Torup-Skabersjö med den nya kurvbilden från
Lantmäteriet som underlag. Nio lag (förra årets
Sprintstafett samlade tretton lag) ställde upp i
för dagen rena aprilvädret fast det var den 10
maj! Men inga sura miner. Efter målgång och en
tempererad dusch bjöds det på korvgrillning och
prisutdelning vid Torups parkering, där vi rest
ett tält som skydd mot vädrets makter.

Årets Triangelmatch anordnades den 16-17 juni
av Malmö OK med hjälp av Hästveda OK, som
tillhandahöll banor och kontrollutsättning. Våra
gäster fick uppleva en annorlunda terräng än
vad de är vana vid. Tre banor tillhandahölls och

trots att vi fick några klassegrare så blev vi bara
tvåa i lagtävlingen. Segern på söndagens rävjakt
gick till OK Skaermen.
Den 19 juni arrangerade klubben sin etapp av
lilla 5-dagars i Bokskogen. 99 personer startade
varav 22 från Malmö OK.
8 tisdagskvällar under juni-augusti arrangerades MPWT (Malmö Park World Tour) i 8 olika
parker i Malmö. Totalt gjordes det 1943 starter
av 724 personer. Av dessa var 73 personer från
Malmö OK.

Lördagen den 25 augusti arrangerades Dubbeljakten, en nationell tävling, med TC vid Äskeröd,
mellan Höör och Norra Rörum. Tävlingen innefattade två medeldistanstävlingar samma dag,
där det var jaktstart på den andra etappen. Detta
var en ny tävlingsform som lockade 330 mycket
nöjda deltagare.
Första söndagen i september är det alltid Skogens
Dag i Torup. Många olika stationer med varierande aktiviteter förekommer. Malmö OK har nu
nästan tradition på att ha ”spring och stämpla”
där. Många sprang, andra gick och för flera som
tidigare orienterat var detta ”nya” stämplingssystem intressant.

