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2020 är ett år som kommer gå till historien. En pandemi pga. ett väldigt smittsamt virus 
vid namn Covid-19 med snabb smittspridning till världens alla länder. En pandemi som 
skapat mycket lidande, oro och social distansering. Covid har påverkat våra liv på många  
olika sätt. Även idrotten har påverkats, däribland orientering och friidrott. Vi har trots allt 
under större delen av året kunnat bedriva träning anpassad till folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Även tävlingar har, om än i väldigt begränsat antal kunnat 
genomföras. Även här under speciella riktlinjer, med utspridda starttider och utan den 
gemenskap på TC som vi är vana vid, med gemensamma samlingar, kartanalyser, 
duschar, prisutdelningar fika mm. Vi är så klart glada att några tävlingar och många 
träningar har gått att genomföra, tack vare kreativa arrangörer och engagerade ledare. Vi 
har ju också världens bästa arenor - skogen.  
 
 
Styrelsen har under 2020 haft följande sammansättning; 
 
Ordförande  Jessica Martinsson 
Sekreterare  Ulf Svensson 
Kassör  Anna Rosén 
Vice ordförande Bo Hultgren 
Vice sekreterare Dennis Toll 
Vice kassör  Dennis Gustafsson 
Ledamot  Allan Olovsson 
 
 
Styrelsens huvudsakliga uppgift är att verka och driva klubbens intressen och säkerställa 
att framåt drivande aktiviteter sker. Detta görs bl.a. via klubbens olika kommittéer och 
grupper som är organiserade enligt följande: 
 

• Träningskommittén 

• Uttagningskommittén 

• Marknadskommittén        

• Friidrottskommittén 

• Tävlingskommittén 

• Festkommittén 

• Veterankommittén     

• Utbildning 

• Stuggruppen 

• Kartor 
 

 



 
Styrelsens uppdrag är även att följa upp organisationen och den löpande verksamheten 
som bedrivs genom OK Njudungs olika kommittéer och grupper.  
Styrelsen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten och därutöver ett antal 
arbetsmöten. Klubbens ekonomi är trots pandemin fortsatt god, detta tack vare våra 
sponsorer och bidrag från Werner von Seydlitz stiftelsen till veckans bana och 
teknikutveckling, RF SISU Småland, kommunen samt kompensationsbidrag för Corona. 
Klubben har också haft betydlig lägre utgifter för starter, vilket gynnar ekonomin även om 
vi naturligtvis hellre hade sett ett större antal startavgifter till klubbens alla medlemmar.  
 
Under året har klubben endast gjort några mindre investeringar till klubbstugan i form av 
diskmaskin och dammsugare. 
 
För att främja gemenskapen i klubben har festkommittén anordnat årsfest i samband 
med årsmöte i början av året 2020. 
 
Av förklarliga skäl har antalet arrangemang i klubben varit betydligt färre än tidigare år, 
men vi har glädjande nog kunnat genomföra ett stort antal träningspass och 
långdistansträningar. Totalt har det genomförts ett rekordstort antal orienteringsträningar. 
Vi avslutade träningssäsongen med en avslutning för klubbens ungdomar.  
 
Klubben har 342 medlemmar, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med 
föregående år. Antalet medlemmar är därmed det största antalet på många år. intresset 
för orientering har ökat vilket tros vara en positiv effekt av pandemin då många andra 
idrotter inte gått att utöva i samma utsträckning. Veckans bana, där kommunenens 
invånare kostnadsfritt får delta, har även här satt rekord med ett betydligt större antal 
tryckta kartor. Flera personer har också på frivillig basis skänkt en slant till klubben för att 
visa sin uppskattning. Klubbens vuxenkurs i orientering har haft det högsta antalet 
deltagare sedan uppstarten på dessa kurser.  
 
Kommittéerna redovisar sin verksamhet och tillsammans utgör detta den totala 
redovisningen av klubbens verksamhet för 2020. 
 
Styrelsen vill avslutningsvis passa på att utfärda ett stort och varmt tack till alla 
medlemmar, ledare, sponsorer och andra som hjälpt till i klubbens verksamhet under 
året. Vi ser framemot 2021 med en förhoppning om att allt återgår till den normala i varje 
fall under andra halvåret av 2021. 
 
 
 
Vetlanda den 17 januari 2021 
 
Jessica Martinsson Ulf Svensson Anna Rosén   Allan Olovsson 
 
 
Bo Hultgren  Dennis Toll  Dennis Gustafsson 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


