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Verksamhetsberättelse 
Styrelsen för Linköpings OK har härmed nöjet att avge följande verksamhetsberättelse över 
föreningens verksamhet under tiden 2017-01-01 till 2017-12-31. 

Styrelse och övriga förtroendeuppdrag 
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Magnus Herberthson 
Vice ordförande: Christer Lindell 
1:a sekreterare: Jörgen Sköld 
2:a sekreterare: Markus Henriksson 
Kassör: Joakim Tosteberg 

Ledamöter: Pia Vångell 
Lotta Borg 

Suppleanter: Jonas Lundgren 
Per O Magnusson 

 

Under verksamhetsåret har 12 styrelsemöten, samt årsmöte och höstmöte genomförts. Årsmötet hölls 
2017-02-28 och samlade 36 medlemmar. Höstmötet hölls 2017-11-28 och samlade 34 medlemmar. 

Revisorer 

Lars-Erik Henriksson 
Kjell Hagström 
Kerry Kempe, revisorsuppleant 
Thomas Rimhagen, revisorsuppleant 

Valberedning 

Per Gustås, sammankallande 
Emma Lindell 
Magnus Sahlman 
Ulla Kjell, suppleant

Kommittéer (valda vid höstmötet 2016) 

Datakommittén 

Per Magnusson, sammankallande 
Joakim Tosteberg 
Erik Sköld 
Sven Engström 

Hemsidesansvariga 
Per Magnusson, sammankallande 
Erik Sköld 
Sven Engström 

OL-artiklar 

Erik Sköld, sammankallande 
Kajsa Hammarström 
Johan Eriksson 
Inger Gustås, Ullmax 
Anna Kullberg, Newbody 

Senior- och juniorkommittén 

Jan Lundgren, sammankallande 
Christian Enberg, UK seniorer 
Jörgen Sköld 
Gitte Engström 
Peter Aronsson 
Fredrika Vångell 
Julia Modig Tjärnström 

Teknikträningsgrupp 
Peter Eriksson 
Per Carlborg 

Sponsorkommittén 

Thomas Stenström, sammankallande 
Lotta Borg 
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Motionskommittén 

Åke Ljunggren, sammankallande 
Ole Pedersen 
Christian Eriksson 
Frida Karlsson 
Torgny Faxén 
Peter Jakobsson 

Blodomloppet 
Thomas Rimhagen 
Sofia Salomonsson 

Lidingöloppet On Tour (LOT) 
Peter Aronsson 
Peter Eriksson 

Östgötaleden 
Magnus Sahlman 

LOK-milen 
Magnus Sahlman 

Informationskommittén 

Hanna Modig Tjärnström, sammankallande 
Maria Olofsson 
Julia Modig Tjärnström 

Klippboksansvarig 
Elisabet Wiklund 

Medlemsregisteransvarig 
Peter Jakobsson 

Lotteriansvarig 
Ulla Kjell 

LOK-gårdskommittén 

Roger Danielsson, sammankallande 
Lars-Göran Göransson 
Claes-Ove Swärdh 
Roland Fridh 
Stefan Svensson 
Anders Kjell 

Uthyrning 
Lars-Erik Henriksson 

Värdlisteansvarig 
Lotta Borg 

OL-arrangemangskommittén 

Mats Backteman, sammankallande 
Henrik Tosteberg 
Jonas Roth 

Kartansvarig 
Per Carlborg 

Mark- och viltansvarig 
Anders Berg 

Kartförsäljning 
Lena Strömbäck 

Tävlingskommittén 

Per Gustås, sammankallande 
Pedro Lundquist, anmälare 
Annika Ivarsson 
Christer Lindell, resultatbörsen 

UK för HD35- 
Christian Enberg 
Pia Vångell 

Ungdomskommittén 

Rikard Borg, sammankallande 
Carolina Magnusson 
Karin Olofsson 
Martin Jareland 
Sara Söderqvist 
Johan Otterström 

UK ungdom 
Kristina Ljunggren 
Bertil Eronn 

Mentor Ekorren Cup 
Thomas Stenström 

Veteranverksamhet 

Vakant, sammankallande 
Birgitta Bergstedt 
Claes-Ove Swärdh 
Eva Karlsson 
Ulf Waldenfjord, tävlingsverksamhet 
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Medlemsantal 
Antalet medlemmar den 31 december de senaste åren framgår av nedanstående tabell och diagram. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Medlemmar 589 531 638 640 610 606 602 647 587 593

Ungdomar under 25 år 217 152 243 251 229 226 213 237 208 217

Kvinnor 248 230 279 276 259 251 250 270 253 252

Män 341 301 359 364 351 355 352 377 334 341

Hedersmedlemmar 11 12 12 11 11 11 12 12 9 9  
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Ekonomi 
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Summa eget kapital uppgår till 2 237 168,55 kr varav 
1 142 125,18 är avsatt i olika fonder och 478 392,50 är bundet i vår fastighet LOK-gården. 

Resultatet för 2017 visar ett överskott på 106 920,42 kr att jämföra med ett budgeterat underskott på 
131 050 kr. Det är ett flertal punkter som har lett till denna skillnad. På intäktssidan har vi XC-Race, 
och uthyrning av LOK-gården som gått bättre än budgeterat. Dessutom har vi valt att ta upp arrendet 
för masten som en intäkt 2017 istället för att fortsätta skjuta den på framtiden. På kostnadssidan har vi 
att inte en lika stor del av kartritningen för Swedish League fakturerats under året som vi hade 
budgeterat för. Flertalet kommittéer har också haft lägre kostnader än budgeterat. 

Styrelsen föreslår att årets överskott balanseras mot eget kapital. 
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Senior- och juniorkommittén 
I senior- och juniorkommittén har nio personer ingått. Peter A har haft hand om träningsplaneringen 
tillsammans med Per C och Peter E (endast våren). Gitte och Fredrika har ansvarat för reseplaneringen 
och Jörgen har hållit ordning på ekonomin. Julia och Fredrika har haft ett speciellt ansvar för våra 
juniorer. Christian har varit UK och Janne sammankallande. Kommittén har haft möten vid sex 
tillfällen under året och dessutom har ledamöterna setts vid träningar och tävlingar och diskuterat 
verksamheten. Många frågor har förstås också behandlats via epost. 

Klubben har haft ett drygt 30-tal löpare med hög tränings- och tävlingsaktivitet. Nya löpare (från 1/7) 
var Victor Bergstrand från Motala AIF och Stina Anderjon från Växjö. Roligt var att båda våra 
utländska löpare Adrien Delenne (Frankrike) och Moritz Döllgast (Tyskland) representerade sina 
hemländer på VM-tävlingarna i Estland. 

Träning 

Utbudet av teknikträningar har fortsatt att vara stort och varierat. Ansvaret för att arrangera träningar 
har fördelats mellan olika grupper av löpare med träningsgruppen som sammanhållande. 

Träningsprogrammet har haft det traditionella upplägget. Måndagar i Bäckskolan med omväxlande 
styrkegympa och rockgympa, tisdagar på LOK-gården med intervallträning och på onsdagar eller 
torsdagar har det ofta varit teknikträning. Ett nytt inslag i vinterträningen var en serie nattävlingar i 
samarbete med andra östgötaklubbar som gick under namnet Midvinterduell. Under vintermånaderna 
var det förstås även en sprintcup samt Sunes bana på söndagarna.   

Vi fortsatte med Tiomila-tisdagar som uppladdning inför Tiomila och hade även ett träningsläger i 
Göteborg. Vi arrangerade en resa till Swedish League-tävlingarna i Blekinge med ett 15-tal deltagare 
och även till Swedish League-avslutningen i Bollnäs i maj. 

Våra juniorer har haft en bra sammanhållning med ett flertal egna träningar och sammankomster. 

Tävling 

Alva Olsson behöll sin landslagsplats under säsongen. Tyvärr blev det ingen VM-start, men ett flertal 
starter i Världscupen. Bästa resultat blev en nionde plats på långdistansen vid tävlingarna i Finland. 
Alva segrade även på långdistansen vid Euro meeting i Norge. På Swedish League blev det en slutlig 
tionde plats. Även Tove Ekström deltog i Swedish League-finalen och slutade på en 38:e plats. I den 
första deltävlingen i Swedish League kom Rasmus Elmelid på en tredje plats på långdistansen. 

På de stora stafetterna blev det inga stora framgångar detta år. På Tiomila slutade damerna på en 44:e 
plats och herrarna kom på plats 62. Bästa stafettplaceringar i övrigt var en sjätteplats för damerna på 
Måsenstafetten och en 19:e plats för herrarna på Stigtomtakavlen. 

Sprint-SM blev återigen en stor framgång genom en åttondeplats i stafetten genom Therese Klintberg, 
Erik Martinsson, Rasmus Elmelid och Alva Olsson. I den individuella tävlingen blev Alva åtta i D21. I 
H21 var tre löpare med i finalen, där Rasmus slutade på en fin 10:e plats, Erik på en 27:e och Jonas 
Lundgren på en 30:e plats.   

Per Carlborg gjorde en fin insats på Ultralång-SM med en 12:e plats i H21, På Natt-SM kom de bästa 
resultaten i D21 med en 13:e plats för Fredrika Vångell och en 19:e plats för Kajsa Hammarström. 

Vid SM-tävlingarna på långdistans och medeldistans blev det färre finaldeltagare från LOK än vad det 
brukar vara. Bästa resultat fick Alva Olsson i D21 med en 15:e plats (lång) och en 22:a plats (medel) 
samt Tove Ekström i D18 med en 22:a plats (lång). 
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På stafett-SM var vi representerade med åtta lag, vilket var fler än vanligt. Bästa placeringar blev 15 i 
D21 (Fredrika Vångell, Kajsa Hammarström och Alva Olsson) och 25 i H21 (Per Carlborg, Jonas 
Lundgren och Erik Martinsson). 

På seniorsidan blev även stafett-DM en stor framgång. För första gången på mycket länge lade LOK 
beslag på både herr- och damtiteln. 

Informationskommittén 
Huvuddelen av Informationskommitténs arbete har kretsat runt utgivningen av klubbtidningen På 
Spåret och utläggning av nyheter på hemsidan. Under året har 4 nummer av På Spåret kommit ut. 
Informationskommittén tackar för bidrag i form av artiklar och nyheter från många medlemmar.  

Utskick av På Spåret har rationaliserats för att minska portokostnaderna. Kostnaden för porto har 
tidigare varit cirka 14 000 kronor per år. Under året har LOK blivit avtalskund hos Postnord och fått 
tidningen registrerad som posttidning vilket minskar kostnaderna med cirka 4 000 kronor per år. 

På Spåret trycks i 360 exemplar. Ungefär 200 skickas ut till medlemmar och knappt 30 till andra 
klubbar, sponsorer och tidningar. Cirka 75 personer tar sitt ex på LOK-gården och många har valt att 
läsa tidningen i pdf-format på LOK:s hemsida. 

Medlemsregistret har under året genomgått en omstrukturering. I stället för att ha två register ligger 
detta nu helt och hållet på IdrottOnline. Fördelarna med detta är flera: import och export till Excel, 
medlemsavgifter, automatisk ändring vid flytt via befolkningsregistret, direkt koppling till Eventor, 
gruppering till exempel efter familj, möjligheter att skriva ut etiketter, skicka mail efter urval med 
mera. 

En aktuell och fullständig kopia av medlemsregistret på IdrottOnline läggs upp en gång i månaden på 
LOK:s hemsida under internt/medlemsregister. Medlemsregistret stäms också regelbundet av mot 
medlemskontona på hemsidan så att kontona för avslutade medlemmar tas bort. 

Ett nytt elektroniskt ansökningsformulär för medlemskap har lagts upp på hemsidan under 
klubbinfo/medlemsansökan. Detta underlättar och snabbar upp ansökningsförfarandet. Ett arkiv för 
medlemsansökningar har också skapats i ett arbetsrum på hemsidan. 

Arbetet med klippboken samt medlemslotteriet lyder också under informationskommittén och har löpt 
på utan problem. 

LOK-gårdskommittén 
LOK-gårdskommittén har under det gångna året ansvarat för skötsel och drift av LOK-gården och dess 
materiel, såväl inom- som utomhus.  

De daglediga medlemmarna i kommittén har samlats på måndagar för att sköta renovering, 
upprustning, underhåll och skötsel av anläggningen. Kommittén har även haft god hjälp av 
medlemmar utanför kommittén som värnar om LOK-gårdens skötsel, vilket vi tackar för. Totalt har vi 
tillsammans gjort över 800 arbetstimmar.  

Den normala skötseln består av att i första hand hålla området i ett gott skick med gräsklippning, 
snöröjning, rengöring av tak och hängrännor, grusning med mera.  

Invändigt skurar vi omklädningsrum och bastu varje månad, vilket behövs trots att värdarna svabbar 
varje vecka. Vi tvättar fönster, byter gardiner och dukar, julpyntar med mera. 
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I juni månad genomfördes en storstädning av anläggningen där många medlemmar slöt upp för att 
städa, putsa och feja. 

Snöskottningen har vi i år klarat med hjälp av fyrhjulingen och snöslungan utan att behöva köpa 
tjänsten externt. 

Uthyrningen av LOK-gården har ökat. Det är fler klubbar som hyrt med övernattning, vilket genererat 
mer intäkter till klubben. 

Klockstapeln har haft ett ben som belastats med röta och fågelbearbetning under ett antal år. Vi tordes 
inte vänta längre utan har fällt den. Klockstapeln byggdes av kyrkan 1966 och har alltså stått i över 50 
år. Det var en mycket stabil konstruktion och den hade även klarat av att stå på tre ben, det såg vi dock 
inte förrän den hade fällts och börjat demonteras. 

I ett samarbete med försvarsmakten har vi arrangerat en orienteringstävling åt Malmen. Vi har även 
haft en orienteringsbana utsatt i eklandskapet en vecka i höst. 

Därutöver har bland annat följande arbeten gjorts: 

• En stor utrensning av gammal och oanvändbar materiel har gjorts. Bland annat har 15 000 
tryckta gamla kartor slängts 

• Hyllor har monterats i stora förrådet där vi har lagt in all materiel som tidigare förvarats 
utomhus 

• Hyllor har monterats för duschdetaljerna 

• Tomten har röjts från sly och ett flertal träd har tagits ned 

• Inbrottslarmet har uppdaterats med ny centralenhet som kommunicerar med larmcentral via 
mobil uppkoppling och bredband 

• Täckt över en brunn för dagvattenavrinning 

• Utökat parkeringen med några platser och gjort uppmärkning 

• Byte av reglerpump till varmvatten på fjärrvärmecentralen 

Värdlistan, där medlemmar enligt ett rullande veckoschema sköter servering och städning av LOK-
gården, har upprättats. Nya medlemmar har tillkommit på listan och förhoppningen är att varje aktiv 
medlem samt förälder till tränande barn ska vilja vara LOK-värdar under kommande år. 

Motionskommittén 
Under verksamhetsåret har motionskommittén haft möten vid sju tillfällen. Motionskommittén har 
ansvarat för klubbens motionsträning uppdelat på evenemang som: Sunes bana, Veckans bana, O-
ringenträning och Företagsorientering. Utöver detta har kommittén haft god hjälp av andra 
klubbmedlemmar för att dra runt större evenemang såsom: Nybörjarkurs för vuxna, Skolorientering, 
Blodomloppet och Lidingöloppet on Tour. 

Sunes bana 

Sunes bana har arrangerats vid tolv tillfällen under året. Vid varje tillfälle har det funnits minst tre 
banor. Vid åtta tillfällen har det även funnits en gul bana, lagd av ungdomar ur orange och violett 
grupp. Jämfört med förra säsongen har antalet deltagare ökat med 71 personer (i snitt cirka sex 
personer per tillfälle). Deltagandet 2017 framgår av följande tabell: 
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jan jan jan jan feb feb feb feb nov nov dec dec
8 15 22 29 5 12 19 26 19 26 3 17

Gul 7 11 11 7 5 5 7 1

Kort 24 28 27 28 18 32 17 23 19 31 24 29

Mellan 18 27 22 23 23 20 21 13 23 25 13 17

Lång 9 16 17 20 20 12 13 15 17 15 25 16

Summa 58 82 77 78 66 69 51 51 59 71 69 63  

Diagrammet nedan visar antalet deltagare per tillfälle år 2016 och 2017: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2016

2017

 

Nybörjarkurs för vuxna (vår) 

En nyhet för 2017 var att vi arrangerade en intensivkurs för vuxna helgen 7-9 april. Fredag kväll och 
lördag var det fokus på teori och praktik upp till och med orange nivå. Kartområdet var Vidingsjö och 
basen för kursen var LOK-gården. På söndagen tog vi med deltagarna till Boxholms tävling. Där fick 
de springa en orange bana i en annan typ av terräng. På kursen deltog 20 personer, vilket också var 
maximalt antal deltagare. Efter kursen har vi fortsatt med gemensam träning på tisdagskvällarna vid 
LOK-gården, samma tid som ungdomsträningen. Till tisdagsträningen har vi även bjudit in föräldrar 
till barn i ungdomsverksamheten. 

På kursen var vi fyra huvudledare som hade planerat och förberett kursen bl.a. genom att gå SOFT:s 
Motionstränarutbildning. Under själva kursen hade vi också hjälp att två personer i köket och på de 
praktiska passen hade vi hjälp av tre extra instruktörer. Kursen var mycket uppskattad och vi planerar 
en ny kurs under april 2018. 

Nybörjarkurs för vuxna (höst) 

Vårens nybörjarkurs gick ganska tidigt och efter ett antal förfrågningar senare under våren och 
närmare sommaren, beslutades hastigt efter sommaren att en höstkurs skulle genomföras. Det 
planerades in fyra tillfällen med start den 12 september. Tyvärr var intresset svalt (tre anmälda), men 
kursen genomfördes ändå. Som vanligt började vi med kart- och kompassdiskussioner, därefter 
långsam promenad med kartpassning längs stig, promenad i obanad terräng och slutligen lättare 
löpning i skogen, alltid med karta och inritad bana. 

Veckans Bana 

Under året har Motionskommittén delat på ansvaret för Veckans bana i Vidingsjö tillsammans med 
IFK Linköping. Motionskommittén har haft ansvaret under våren, från vecka 15 till och med vecka 28 
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då det funnits en kort och en lång bana att välja på. Nytt för i år var att flertalet medlemmar hjälpte till 
med banläggning respektive kontrolluthängning till var sin vecka. 

Även i år arrangerades en ”Julorientering” där Tomten och hans nisse erbjöd en kort och en lång 
träningsbana som fanns tillgänglig under tiden 23 december 2017 till och med 1 januari 2018. 

Skinkloppet 

Skinkloppet arrangerades den 10 december av förra årets vinnare, Greta Berglund, Kristina Ljunggren 
och Erik Backteman. Det var sammanlagt 87 startande på de tre olika banorna som var på jakt efter de 
åtråvärda priserna och äran. 

Skolorientering 

LOK har fortsatt fått förfrågan om skolarrangemang. Det är samma skolor, som återkommer år efter år 
med önskemål om hjälp med utsättning/intagning av kontroller och elektronisk tidtagning. 
Orienteringsarrangemangen ger lärarna önskat underlag för bedömning och betygssättning av eleverna 
inom ämnet Idrott och hälsa. Det handlar inte längre om pröva-på eller träningsorienteringar. 

En skola har endast önskat revidering av gamla banor samt utsättning och intagning av kontroller. 
Antalet elever har varierat mellan 75 och 200 per tillfälle. Eva Lindgren har ansvarat för kontakten 
med skolorna. Totalt har åtta till tio av klubbens pensionärer medverkat som funktionärer, de flesta vid 
flera tillfällen. Utöver de skolor som 2017 köpt arrangemang av LOK, har förfrågan kommit från 
ytterligare två, vilka vi inte kunnat åta oss. Nedan redovisas respektive uppdrag: 

• Folkungaskolan åk 9, 24 april i Vidingsjö, 100 elever 

• Berzeliusskolan åk 9, 15 maj i Vidingsjö, 200 elever 

• Ånestadskolan åk 9, 27 september, revidering av bana samt utsättning/intagning av kontroller 

• Berzeliusskolan åk 9, 28 september i Vidingsjö, 200 elever 

• Thea grundskola (f.d. Klara Grundskola) åk 9, 13 oktober i Vidingsjö, 70 elever 

Andra arrangemang 

Andra arrangemang som genomfördes under året var: 

• O-ringenträning den 5 mars vid Stjärnvallen. Tyvärr en kylslagen och blåsig dag med endast 
31 deltagare 

• Företagsorientering för inbjudna företag den 15 maj vid LOK-gården blev ett lyckat 
arrangemang med hela 73 anmälda och 63 startande. Detta är troligen ett deltagarrekord 

• Nattcupen med start och mål vid LOK-gården den 5 oktober blev ett bra arrangemang med 70 
deltagare 

Blodomloppet 

Blodomloppet arrangerades i år torsdagen den 1 juni med Stångebrofältet som tävlingsarena. LOK 
hade vid årets arrangemang ansvaret för uppbyggnad och rivning av arenan, start, cykelparkering, 
ansvar för en del av bansträckningen utmed Södra Stånggatan och från starten förbi Tullbron, 
utdelning av frukt, parkeringarna, godsmottagning och infarter. Nytt för i år var Lilla Blodomloppet 
1,6 km som startade 17.45 vilket gjorde att flaggvakter och funktionärer vid målet var på plats tidigare 
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än föregående år. Under dagen var vi ungefär 17 personer som hjälptes åt att resa tält, dra vagnar på 
plats, snitsla delar av banan och bygga upp arenan.  

Under tävlingen var vi drygt 100 funktionärer från klubben varav ungefär 20 var ungdomar och 
juniorer. När tävlingen var slut hjälptes många åt att riva och lasta för att sedan transportera tillbaka 
materiel till LOK-gården.  

Ett arrangemang av den här storleken kräver ett stort antal funktionärer. I år hade vi fått ett utökat 
ansvar och vi hade fler funktionärer i gång än förra året, drygt 100 funktionärer varav ca tio erfarna 
gruppledare. Vi uppskattar att så många ställde upp.  

Blodomloppet ger LOK ett bra ekonomiskt tillskott till en förhållandevis rimlig arbetsinsats så vi 
hoppas att ni även nästa år ställer upp och hjälper till. Boka torsdagen den 31 maj redan nu. 

Lidingöloppet On Tour (LOT) 

Den 21 augusti, en måndagskväll, arrangerades årets upplaga av Lidingöloppet on tour vid LOK-
gården. Liksom tidigare år var det ett varv på LOK-milen som gällde. Totalt var det 154 löpare som 
fullföljde loppet och ytterligare 5 som startade. Segrade gjorde Erik Martinsson, som den här dagen 
representerade IK Akele, och Susanne Reiman, också hon IK Akele. Totalt var det ett 20-tal 
arrangörer från LOK genomförde arrangemanget. 

Östgötaleden 

Tillsyn och skötsel av Östgötaleden, där LOK har ansvaret för delsträckor på cirka två mil, har under 
året utförts på sedvanligt sätt.  

En tillsynsrunda gjordes i maj då delsträckorna inventerades och vägvisning förbättrades. Samtidigt 
röjdes sly. Åtta personer deltog vid arbete med sträcka L1 den 14 maj. En person deltog vid arbete 
med sträcka L5 den 15 maj. En tillsynsrunda gjordes i november då delsträckorna inventerades och 
vägvisning förbättrades. En person deltog vid arbete med sträcka L1 den 19 november. Två personer 
deltog vid arbete med sträcka L5 den 9, 10, 12 och 19 november. Resultatet av inspektionerna och vårt 
arbete har rapporterats till vår kontaktperson på Linköpings kommun. 

LOK deltog i ett skötselföreningsmöte som Region Östergötland arrangerade den 15 mars. LOK 
deltog även i ett skötselföreningsmöte som Linköpings kommun arrangerade den 14 november. 

LOK-milen 

Tillsynsrundor på spåret har gjorts. Märkningen av LOK-milen har underhållits och förbättrats, delvis 
på grund av skadegörelse. 

Grus har körts ut för att underhålla och förbättra underlaget på LOK-milen. Röjning av gräs och sly 
har utförts i mitten av juni och i början av augusti. Ett nedfallet träd över spåret vid 2,1 km togs bort i 
slutet av september och ett annat vid 7,5 km i slutet av december. Dränering genom träbanan i bron 
vid 3,2 km förbättrades i början av september. Information om spåret har införts på LOK-milens 
Facebook-sida. 
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OL-arrangemangskommittén 

Tävlingar 

Linköpings OK har under 2017 arrangerat två nationella orienteringstävlingar, en distriktstävling och 
ett terränglopp. 

Vårspringet var även 2017 en dubbeltävling som arrangerades 6 och 7 maj. Tävlingsplatserna var vid 
Norrhult 10 km nordost Berg. Tävlingarna bestod av medeldistans på lördagen den 6 maj med Julia 
Modig-Tjärnström som banläggare och långdistans på söndagen den 7 maj med Anders Berg som 
banläggare. Tävlingsledare var Mats Backteman och Lena Strömbäck. Ban- och tävlingskontrollant 
var Sören Nilsson-Påledal. Antal deltagare var på lördagen 558 och på söndagen 398. 

Ekorren Cup hölls den 30 september vid Bäckskolan i Linköping. Tävlingsledare var Jonathan 
Jylltorp och banläggare var Tove Ekström. 22 lag var anmälda och 18 lag fullföljde. 

Två deltävlingar i Ungdomsserien har arrangerats under året. Den första hölls den 18 maj vid 
Karleplan, Linköping. Tävlingsledare var Gunnar Engström. Banläggare var Frida Sahlman och Sarah 
Magnusson. Den andra, finalen för året, hölls den 9 september vid LOK-gården. Tävlingsledare var 
Jakob Tomasson och banläggare var Johanna Gustås och Sofia Borg. För båda deltävlingarna agerade 
Thomas Stenström bollplank till de arrangerande juniorerna. 

Klubbmästerskap  

Natt-KM gick den 6 april vid Stora Visätter. Jonas Roth arrangerade och det var 48 anmälda. 

Lång-KM den 6 juni vid TGOK:s klubbstuga nordväst om Tjällmo. Mats Backteman ansvarade och 
antalet anmälda var 86. 

Medel-KM hölls 30 augusti i Valla-Rydskogen. Ansvarig var Per Carlborg och 80 personer var 
anmälda. 

Sprint-KM genomfördes 23 maj vid Slestadskolan i Lambohov. Henrik Tosteberg arrangerade för 
104 anmälda. 

Jubileumstävlingen 2018 

Planeringen och förberedelserna för en jubileumstävling i Söderö 2018 har pågått under året. År 2018 
är det 50 år sedan VM i orientering arrangerades här. Arbetet med att ta fram en tävlingskarta har 
slutförts av kartritaren Tomas Persson. 

Det kommer att bli final i Swedish Leauge samt en publiktävling och datumet är söndagen den 22 
april. TC/arena och parkering kommer att vara belägna på Baroniets mark. 

Tävlingsledare är Thomas Stenström. 

Linköpings XC-race 

Den 14 oktober arrangerade LOK nionde upplagan av Linköping XC-race. Ett "riktigt terränglopp" 
över 10 km eller 5 km. Årets tävlingsplats var belägen vid Vidingsjö motionscentrum och lockade 
totalt 232 startande. Segrare i damklassen blev Elin Dahlin, Domnarvet GOIF. I herrklassen segrade 
Robert Eriksson, Björkfors GOIF. 

Arrangemanget genomfördes i bra väder och på leriga stigar. Tävlingsledare var Sven Engström. 
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Klädkommittén 
Klädkommittén har under året försett klubbens medlemmar med klubbkläder genom beställningar 
samt även genom försäljning av kläder direkt från klädskåpet på LOK-gården, där det finns ett mindre 
klädlager. 

Inför säsongen 2017 har en beställning från Noname genomförts. Denna blev inte så stor, troligen 
eftersom två beställningar gjordes 2016 samt att många väntade då det sedan ett tag varit känt att en ny 
design ska tas fram under 2017. På grund av detta köptes det heller inte in produkter till klädskåpet för 
senare försäljning utan istället försökte vi få så mycket som möjligt sålt inför den nya kollektionen. 

Under 2017 har ett arbete pågått med att ta fram en ny design på hela tävlingsdressen samt att 
upphandla en leverantör inför de kommande åren. Leverantör för perioden januari 2018 till och med 
april 2021 är Trimtex. Processen att ta fram en ny design är vid 2017 års slut inte färdig utan fortsätter 
in i 2018. 

Försäljning av Newbody och Ullmax har gett ett fint tillskott till klubbkassan även i år. Försäljningen 
från Newbody har inbringat en vinst till klubben på knappa 10 000 kr från två försäljningstillfällen och 
Ullmaxförsäljningen gav en intäkt på 22 000 kr från fem tillfällen. 

Inför 2017 införskaffades en iZettle-kortläsare för att underlätta klädförsäljningen. Systemet med att få 
med sig en betalningsanmodan hem på en liten papperslapp är därmed pensionerat. Detta har minskat 
administrationen avsevärt samt hjälper till att hålla god ordning på hur mycket som finns i lager av de 
olika produkterna. 

Sponsorkommittén 
Sponsorverksamheten har under året haft samarbetsavtal med sponsorerna Löpex, Malmbergs Ur och 
Optik, Noname och Linköpings Kommun.  

Följande avtal har förnyats under året: Malmbergs Ur och Optik (2017-2018) samt Löpex (2018-
2020). I samband med valet av ny klädleverantör så avslutas avtalet med Noname och ett nytt tecknas 
med Trimtex (2018-2020). 

Vi tackar alla sponsorer för att de på olika sätt underlättat vår verksamhet genom pengar, materiel, 
priser, tjänster och upplåtelse av mark. 

Tävlingskommittén 
Tävlingskommittén har under året bestått av fyra personer med ansvar för anmälningar, register i 
IdrottOnline, resultatbörs, klubbresa samt samordning av ett antal breddstafetter. 

Ett tävlingsprogram togs fram och lades in i klubbens kalender på hemsidan. Tävlingsvärdar utsågs för 
de flesta av tävlingarna i programmet. Uppgiften för dessa är att ta med klubbtält och flagga samt att 
ordna med gemensam avfärd som oftast utgår från A-husparkeringen vid Linköpings universitet.  

Vi hade under året målsättningen att köpa in ett nytt tält och nya klubbflaggor. Det har dröjt, då vi med 
spänning väntar in klubbdräktens nya design innan vi beställer. 

Årets klubbresa gick till Hälsingland och Hudiksvall under Kristihimmelfärdshelgen. Ett drygt 40-tal 
LOK:are deltog. Där deltog vi på fyra tävlingar i fin Hälsinglandsterräng. 

Under de senaste åren har tävlingskommittén koordinerat delar av förberedelserna till Tiomila. Under 
2017 sköttes det av Senior- och juniorkommittén. 
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Tjoget är en av sommarens höjdpunkter och LOK var där. I år hade vi två lag på startlinjen. 
Förstalaget kom in på en stark 4:e placering och 2:a laget på en hedrande 27:e plats bland 65 startande 
lag. 

Den andra större tävlingsresan gick till 25-manna i Stockholms södra utkanter. LOK ställde upp med 
tre lag som placerade sig 17, 49 och 194 i konkurrens med drygt 300 startande lag. 

De individuella anmälningarna görs via Eventor vilket innebär att anmälaren mest behöver jobba med 
fakturering av tävlingsavgifter samt support till medlemmar vid problem med IdrottOnline eller 
Eventor. Faktureringen är ett tidskrävande arbete. För att hjälpa anmälaren kan vi som medlemmar se 
till att betala fakturorna skyndsamt så blir belastningen något mindre. 

Den traditionella resultatbörsen för 2017 kommer i en omarbetad form. Som det ser ut nu kommer den 
att publiceras under första kvartalet 2018.  

Inför 2018 tackar Annika Ivarsson för sig som reseansvarig och lämnar över till Urban Peterson.    

Ungdomskommittén 
Ungdomskommittén har bestått av sex personer under året. Kommittén har haft elva protokollförda 
möten. 

Under året har nära 150 ungdomar deltagit i LOK:s ungdomsverksamhet, samma höga nivå som förra 
året. Det är fantastiskt att vi har så många ungdomar som vill vara med i vår verksamhet. 

Verksamheten engagerar också 30-talet ledare vid träning och tävling. Förutom dessa är det dessutom 
många föräldrar som hjälper till vid behov.  

Under våren startades en nybörjarkurs med 33 killar och tjejer. Många av dem har sedan fortsatt även 
efter sommaren. Parallellt med nybörjarkursen har vi även i år haft färgindelade grupper efter SOFT:s 
färgtrappa (svårighetsnivåer): grön, vit, gul, orange och violett färg. De yngre grupperna tränar 
tisdagar under vår och höst medan de äldre tränar både tisdagar och torsdagar under hela året. För de 
minsta har vi arrangerat Skogslek. 

Träningarna utgår normalt från LOK-gården, men ibland har vi tränat på kartor i närområdena som till 
exempel Hackefors och Valla. Träningarna har varierat beroende på ungdomarnas kunskap. Teori och 
OL-teknik har blandats med variation av löpträning. Årets brutalpass gick i skogarna runt Stjärnorp. 

Upplägget på träningarna har varit många, allt från stjärn-, kurvbild-, kompass-, natt-, och keps-OL till 
julkalenderträning och en träningssprintcup har utförts under året. För de äldsta ungdomarna har vi 
även utnyttjat andra träningsmöjligheter, till exempel träningar arrangerade för juniorerna och NOK-
träningar i Norrköping. 

Under våren arrangerade vi ett övernattningsläger i OK Motalas klubbstuga i samband med deras 
tävling. Ett 20-tal ungdomar deltog och fick anstränga både kropp och huvud i olika aktiviteter. 

Traditionsenligt har ungdomarna varit med på många tävlingar, både individuellt och på kavlar såsom: 
Linköpings orienteringsklubbars ungdomsserie (varav LOK arrangerade två av fem tävlingar), 
Tiomila, Ungdomens Tiomila, DM, Distriktsmatch (Örebro, Östergötland, Sörmland och Värmland), 
Ungdoms-SM, Götalandsmästerskapen och Daladubbeln. 

Våra ungdomar har gjort många fina resultat under året. De främsta är: 

• Olof Ljunggren sjua på USM-lång och flera DM-tecken. Emanuel Herberthson tia på USM-
sprint och seger på Distriktsmatch medel. Sigrid Ljunggren D12 etappseger på 5-dagars 
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• På stafettsidan kom HD12 laget nia och H18 laget på plats 23 på Ungdomens Tiomila. På 
stora Tiomila kom ungdomslaget på en fin 32:a placering. Dessutom tog LOK en seger i DM-
stafetten tack vare H12-laget 

• I O-ligan hade LOK tre pallplaceringar, Olof Ljunggren segrare, Otto Nilsson tvåa och Sigrid 
Ljunggren kom på tredje plats. Dessutom vann LOK O-ligans klubbtävling tack vare alla 
ungdomars flitiga tävlande. Det var första gången sedan 2008. 

Förutom dessa fina resultat har många andra ungdomar gjort många fina lopp under året. För den 
intresserade finns årets resultatbörs att botanisera i.  

Kontaktperson för våra ”Unga ledare” har under året varit Johan Jylltorp. De unga ledarna har 
arrangerat Sol-skolan, Ungdomsserien och Ekorren Cup. 

Som avslutning på 2017 års OL-år hade vi sedvanlig ungdomsavslutning i Hangaren med mikrosprint, 
lekar och prisutdelningar. Naturligtvis avslutades året med det traditionella luciatåget efter 
Skinkloppet. 

Sammanfattningsvis har många ungdomar tränat och tävlat för LOK under året vilket har lett till en 
bra gemenskap, roliga minnen och många fina resultat. Ett stort tack till alla ledare och föräldrar som 
gör detta möjligt. 

Veteranverksamheten 
LOK-veteranernas onsdagsgrupp har under året haft 35 träffar. 20 av dessa under våren och 15 under 
hösten. Tyvärr kan vi notera att antalet besökare har fortsatt att minska till i snitt 25 per träff. 

Vi ses vid niotiden för motion i egen takt, fikar vid pass tio och därefter följer ett föredrag eller något 
annat kulturellt inslag. Ibland har vi inbjudna gäster men oftast har medlemmarna själva ställt upp och 
svarat för en programpunkt. 

LOK-tetten, vår egen kör, har som vanligt ställt upp med musikalisk underhållning. Vi har nu nått upp 
till 1 059 sammankomster sedan starten. Efter lottdragning kunde vi också under året uppvakta Lars-
Göran Göransson med en blomma som den 45 000:e deltagaren. 

Veteranträffarna har nu gjort sitt 29:e verksamhetsår. Vi påminner återigen om att det krävs att fler 
LOK:are visar intresse av att besöka LOK-gården på onsdagarna för att verksamheten ska överleva.  

Veteranernas tävlingsverksamhet 

De organiserade veterantävlingarna i distriktet har i år omfattat 14 tillfällen från Motala AIF:s tävling 
den 30 mars till Tjalves tävling den 19 oktober. I snitt har vi varit 10-15 deltagande LOK-are. LOK 
arrangerade en deltävling den 5:e oktober med LOK-gården som samlingspunkt och ett soligt Ekäng 
som TC för tipspromenad och orienteringsbanor. Roger Danielsson var som vanligt banläggare och 63 
personer deltog. 

Datakommittén 
Internetanslutningen i LOK-gården har under året bytts från ADSL till 4G. Det verkar fungera lite 
bättre och snabbare än tidigare. I samband med detta har vi gått över från att ha fast 
telefonuppkoppling till att använda IP-telefoni, vilket sparar pengar. 
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Nya trådlösa accesspunkter (skänkta av en medlem) har installerats för att få bättre WiFi-täckning i 
LOK-gården. 

På Vårspringet fungerade datorer och tillhörande utrustning, inklusive onlinekontroller, utmärkt. För 
första gången använde vi WiFi istället för trådbundet nätverk, vilket sparade en del jobb. 
Erfarenhetsdokumentet från tidigare år utökades med nya insikter och bör läsas inför nästa år. 

Batterier har bytts på några SI-enheter och sladden har lagats på två utläsningsenheter.  

En ganska modern och snabb svartvit laserskrivare har skänkts av en medlem. Denna står på kontoret 
och kan användas där samt tas med till tävlingar för att skriva ut resultat. 

I samband med att LOK-gårdskommittén renoverar i källaren har datakommitténs utrustning gåtts 
igenom och en del (bland annat gamla bärbara datorer och föråldrad SI-utrustning) har rensats ut. 

Ungefär fyra tonerkassetter har bytts i färgskrivaren. För att det inte ska bli avbrott i tillgängligheten är 
vi beroende av att användare av skrivaren rapporterar till datakom@lok.se när någon färg börjar ta 
slut. Detta verkar ha fungerat ganska bra under året. En extra eloge går till de som tänker på att tonern 
är rätt dyr och därför beskär kartutsnitten innan utskrift så att färgglada ytor som inte behövs för 
orienteringen tas bort. 

Uthyrningen av förvarningsutrustning har som vanligt gett en del intäkter till klubben. 

Hemsidan 
Under 2017 har aktiviteten på www.lok.se legat på ungefär samma nivå som under 2016. Många 
medlemmar bidrar med innehåll i form av nyheter, aktiviteter i programmen, resultat från tävlingar 
och träningar, protokoll, foruminlägg och diverse annan information. Nedgången i antal foruminlägg 
fortsätter medan antalet nyheter och aktiviteter i kalendern ligger stabilt eller ökar. Gissningsvis har en 
del av forumets funktion tagits över av klubbens Facebook-grupp. En del anmälningar/resultat ligger i 
Eventor, Winsplits och Livelox, eftersom de systemen har sina fördelar. 

Några nyheter under året: 

• På grund av problem med den server som hemsidan låg på tidigare så flyttades den i maj till 
en modernare server inom webbhotellet. En positiv effekt av detta är att vi kunde gå över till 
https (krypterad förbindelse) utan kostnader för certifikat och egen IP-adress. 

• E-postlistorna har haft en hel del problem under andra halvan av året. Vissa avsändares mejl 
har kastats och vissa mottagare har inte nåtts av utskicken. En diskussion har förts med 
webbhotellet och vissa åtgärder har vidtagits, men problemen är nog inte helt avhjälpta ännu. 
Grundorsaken verkar vara att olika system som ska motverka spam inte fungerar bra ihop med 
e-postlistorna. 

• Eftersom LOK under året gått över till att helt ha medlemsregistret i IdrottOnline har en 
funktion införts som gör att man kan föra över information från IO till registerutdraget som 
visas för inloggade på hemsidan. Medlemsregisteransvarig gör detta med jämna mellanrum. 

• Utrensningar av konton för personer som inte längre är medlemmar har gjorts i flera 
omgångar, vilket minskat antalet aktiva konton. 

• En ny process för skapande av konton för nyintagna medlemmar har införts. Detta har bidragit 
till det stora antalet nytillkomna konton. 
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• Inför Blodomloppet lades det till en funktion så att man kan ladda ned en csv-fil med 
kontaktinformation till de som anmält sig till en aktivitet. 

• Arbetsrummen har fått en ny funktion som gör att man kan döpa om filer och ändra i 
kommentarerna till dem. 

• För att underlätta för UK har det införts en funktion som gör att ett mejl skickas till UK när en 
person avböjer en uttagning till en stafett. 

• En utrensning har gjorts på de gamla 43-kavlesidorna. Bland annat visas inte längre det 
dynamiska resultatsystemet med sina vindlande korslänkningar mellan lag, klasser, sträckor, 
gafflingar, klubbar och löpare, vilket gör att sökmotorer inte längre kan förirra sig in i det 
systemet och orsaka massor av onödig trafik. 

Nedan följer sedvanlig statistik över aktiviteten på webbsidan, med 2016 och 2015 års siffror inom 
parentes: 

• Antal sidladdningar, inklusive från sökmotorer med mera: 3 740 279 (5 035 005, 2 810 048) 

• Antal sidvisningar enligt awstats (ej sökmotorer): 1 151 646 (2 054 857, 1 199 201) 

• Antal besök enligt awstats (ej sökmotorer): 176 246 (233 755, 205 120) 

• Antal nytillkomna användarkonton under året: 74 (21, 52) 

• Antal aktiva användarkonton: 370 (422, 401) 

• Antal nya sidor under året: 50 (39, 51) 

• Antal foruminlägg under året: 251 (316, 462) 

• Antal nyheter under året: 203 (192, 218) 

• Antal aktiviteter i kalendern: 696 (652, 651)  

Som vanligt har veckans bild kommit ut varje vecka. Tack till alla de som bidragit med bilder. 
Fotograferande medlemmar får gärna skicka in förslag på veckans bild till webmaster@lok.se. 

Hemsidan ligger kvar på samma webbhotell, wopsa.se, som vi använt sedan juni 2004. 

Viltdrev 
Även i år har LOK genomfört viltdrev på Baroniet i Åtvidaberg. Vi har ställt upp med 19 drevare vid 
fyra olika tillfällen under hösten. Ett av dessa tillfällen var ett extrainsatt drev som en del i 
överenskommelsen inför Jubiléumstävlingen 2018. Dreven ger dessutom en betydande intäkt till 
klubben. Intresset att gå drev har varit tämligen stort. Både nytillkomna och erfarna drevare gör en 
utmärkt insats. Vi har som vanligt fått beröm från Baroniet för våra drev och vi är mycket välkomna 
tillbaka nästa höst. 

Stort tack till alla duktiga drevare. 
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Utmärkelser 
Följande utmärkelser delades ut 2017: 

• Håkan Svenssons vandringspris för årets största enskilda tävlingsprestation gick till Alva 
Olsson för hennes seger vid Euromeeting i Norge och för hennes åttonde plats på Sprint-SM. 

• Lennart Hanssons vandringspris gick till Tove Ekström som hade bäst resultat i poängligan i 
klassen HD 18-20. 

• Årets Ungdomspris utdelas till den ungdom i HD15-16 som nått betydande framgångar under 
året. Priset gick till Olof Ljunggren för flera fina topprestationer under året, bland annat flera 
DM-segrar och en sjunde plats på USM Lång. 

• Årets Ungdomsinsats tilldelas den ungdom upp till 16 år som nått en betydande framgång 
under året. Det kan exempelvis vara en framskjuten placering på 5-dagars, utländsk tävling 
eller något annat som kan ses som en prestation. 2017 gick priset till Sigrid Ljunggren för sin 
etappseger på O-ringen i Värmland. 

• Staven gick till Ludvig Eronn som årets ”mesta orienterare” med högst totalpoäng i LOK:s 
poängliga. 

• LOK-älgen tilldelas den som på ett positivt sätt deltagit i klubbens tävlingar och aktiviteter, 
visat träningsflit samt varit en god kamrat. 2017 gick LOK-älgen till Stina Söderqvist och 
Lucas Berggren. 

Externa uppdrag 
Under 2017 har flera LOK:are haft uppdrag i Östergötlands orienteringsförbund, ÖOF: 

• Per Magnusson, styrelseledamot och ansvarig för ÖOF:s hemsida och SI-utrustning 

• Thomas Stenström, ÖOF:s valberedning 

• Christian Enberg, rankingansvarig i ÖOF 

Slutord från ordförande 
Linköpings Orienteringsklubbs åttiotredje verksamhetsår är till ända, och för min del har det inneburit 
mitt fjärde år som ordförande. Som vanligt har det varit ett år med den vanliga blandningen av träning, 
tävling och klubbarbete. Den fasta basen för vår verksamhet är LOK-gården, och det är ibland lätt att 
glömma bort vilken tillgång vi har i vår klubbstuga.  

Året har varit ett ”traditionellt” år med aktiviteter vi känner igen. Så klart vårt eget springande (eller 
cyklande, skidande och skjutande) men även de sedvanliga arrangemangen/uppdragen Vårspringet, 
ungdomsserier, Blodomlopp, SOL-skola, Viltdrev, XC-race, Ekorren Cup, arrangemang åt  
försvarsmakten med mera. Tack vare alla dessa insatser från alla flitiga klubbmedlemmar har  
Linköpings OK en solid ekonomi och det är också en trygghet när klubbens aktiviteter skall planeras. 
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Sen finns allt arbete som inte är datumsatt, utan löper under längre perioder: Veckans bana, 
ungdomsträningar, LOK-gårdsarbete, tävlings- och träningsresor för seniorer och juniorer, Sunes bana 
och mycket mera. 

På ett sätt har dock året varit lite annorlunda. Snart stundar Swedish League-finalen 22 april 2018, 
tillika en jubileumstävling till 50-årsminnet av VM 1968. Detta arrangemang är större än vanligt och 
har redan rullat på ett tag. Tävlingsledarna Thomas Stenström och Pär Ericsson har på ett tryggt sätt 
lotsat projektet framåt trots att arbetet har ”kryddats” av ett antal oväntade händelser. Det skall bli kul 
att erbjuda orienteringssverige en nyritad karta över traditionsrika marker. Några i klubben är också 
redan igång med arbete inför O-ringen 2019, men där lär väl insatserna öka efterhand. 

I detta slutord radar jag inte upp alla tävlingsframgångar och det omfång som har varit. Det räcker att 
konstatera att det tävlas och tränas till höger och vänster och dessutom är det ju så att framgång inte 
alltid mäts i låga placeringssiffror. För någon kanske det är en stor framgång att hitta runt en lite 
svårare bana än normalt. Som framgångsfaktor för Linköpings OK väljer jag i stället att återvända till 
alla ideellt arbetande klubbmedlemmar, inte minst det 70-tal personer som vår framgångsrika 
valberedning fått att ta på sig diverse uppdrag i klubben. Visst är det ibland så att en del arbete känns 
lite betungande, men lika ofta är det ju så att när man arbetar med en klubbkompis, så fylls man också 
av positiv energi av att göra något ihop med trevliga LOK:are. Detta gör att jag känner mig trygg i att 
klubben stadigt tuffar vidare med en ny LOK-förare vid spaken. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla er om jobbar ideellt som ledare, eller på annat sätt i klubben, samt 
till alla som stöder vår verksamhet: samarbetspartners, sponsorer, markägare, jakträttsinnehavare, 
sympatisörer och medlemmar. Avslutningsvis vill jag tacka er alla som hjälpt mig under de fyra 
inspirerande år jag har haft förmånen att få leda Linköpings OK. 

Magnus Herberthson, ordförande i Linköpings OK 

 

 

Linköping, 2018-02-27 
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