
VETERANKOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 

 

Veterankommittén har under verksamhetsåret 2020 bestått av Margareta Larsson 

(sammankallande), Allan Olovsson, Stefan G Larsson och Arne Svensson. 

Veterankommittén bildades vid årsmötet 2016 och har som främsta mål att ha ett utbud av 

aktiviteter för veteraner och andra daglediga. 

 

Vandringar 

Vi har utökat antalet vandringar till tio under året. Deltagarantalet har varit ca 15–25 

personer per tillfälle. Målet har varit att vandra i och uppleva nya områden huvudsakligen i 

Vetlanda kommun. Vandringarna har varit ca 2–3 timmar långa. Glädjande kommer nya 

deltagare, men vi har också saknat några som inte längre av olika skäl har kunnat delta. 

 

Veteran-orienteringar 

Veteranerna i OK Njudung bildar tillsammans med tolv andra klubbar på Höglandet, 

HÖGLANDETS VETERANER. Pga covid -19 har alla veteranorienteringar för Höglandet 

2020 ställts in. Vi hoppas att de ska starta igen i april -21. Program för året är klart. 

 

Slutdrevet 

Slutdrevet ställdes in. Stefan och Allan la ändå ut två banor på Sandåkrahöjden. Dessa fick 

ligga kvar ett par veckor. 

 

Vinterbanor 

Veterankommittén bestämde vid möte den 1/12 att under vintern prova på Vinterbanor i OL, 

vilka planeras ligga ute ett par veckor. Under november och december har vi lagt banor i 

Sandåkra, Tångerda samt Östanå. I januari och februari 2021 planerar vi Vinterbanor i 

Illharjen, Prästastigen och Vattentornet. OBS! Ingen Vinterbana vid snö! 

Vi beslöt att ta ut en startavgift på 20 kr (Swish). Ingen PR har gjorts för detta i år. 

 

Diskussion under veterankommitténs möte den 1/12–20 

Fri starttid? Vara ute i naturen? Kanske är det så människor vill motionera? Är det så att 

löplopp typ VP-milen samt vissa ol-löp inte längre är lockande? 20 kr är som startavgift en 

liten summa mot de dyrare avgifterna på större arrangemang. Ett nytt sätt att i framtiden få 

inkomster till klubben? Veckans bana har ju lockat många under flera år och det är något 

OK Njudung är bra på att arrangera. Diskussionen lär fortsätta bland medlemmarna i 

klubben. 

 

Skidspår 

Veteranerna kör tills vidare upp skidspåren i Östanå, ett uppdrag av kommunen till OK 

Njudung. I skrivande stund har vi ännu inte fått någon snö. Märkning av spåren är klara. 

 

Vetlanda den 30 januari 2020 

Stefan G Larsson, Allan Olovsson, Arne Svensson och Margareta Larsson (vid pennan) 


