
VETERANKOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 

 

Veterankommittén har under verksamhetsåret 2021 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 samt att vara delaktiga i klubbens övriga 

verksamhet. 

Som mycket annat i OK Njudungs verksamhet låg även Veteranernas verksamhet nere under 

våren 2021 pga. Corona. Alla vandringar och veteranorienteringar ställdes in. Istället satsade 

veteranerna på Vinterbanor samt att köra upp skidspår när snö fanns. 

Vandringar 

Vandringarna återupptogs i augusti 2021. Det blev sex vandringar under hösten. 

Deltagarantalet var 15–25 personer per tillfälle. Målet var att vandra i och uppleva nya 

områden huvudsakligen i Vetlanda kommun. Vandringarna var ca 2–3 timmar långa. 

Glädjande kommer varje år 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 ställdes alla veteranorienteringar för 

Höglandet in under våren 2021.  Under hösten arrangerades 12 veteranorienteringar med OK 

Njudung som arrangör för en av dem. Den hölls i Östanå vid klubbstugan. Det har varit färre 

startande vid varje veteranorientering än tidigare år, antagligen beroende på pandemin. 

 

Slutdrevet 

Slutdrevet genomfördes den 21 november med ca 30 startande. Stefan och Allan bjöd på två 

banor på Sandåkrahöjden. Det var 31 startande. Segrare var Marina Johansson. 

 

Vinterbanor 

Vi planerar att lägga Vinterbanor även 2022. Obs! Endast när det är snöfritt! 

 

Skidspår 

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

Njudung. Redan i början av december kom snön och spår fanns på golfbanan samt på 

järnvägen ut till Myresjö. 

 

Möten i Veterankommittén 

Kontinuerligt har vimöten (ej protokollförda) för att diskutera vår verksamhet. 

 

Vetlanda den 31 december 2021 

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


