VETERANKOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

Veterankommittén har under verksamhetsåret 2018 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 daglediga.
Även år 2018 har vi framför allt anordnat vandringar samt veteranorienteringar.

Vandringar
Vi har genomfört åtta vandringar under året. Deltagarantalet har varit ca 20 personer per
tillfälle. Målet har varit att vandra i nya områden varje gång, huvudsakligen i Vetlanda
kommun. Vandringarna har varit ca 2-3 timmar på torsdag f.m. Vi har haft några nya
deltagare i år, 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. Det har genomförts 22 tävlingar under år 2018 varav
veteranerna i OK Njudung har arrangerat två av dessa, en vårtävling i Holsby samt en
hösttävling i Östanå. Vid vårens tävling besökte vi också Fackelbärarna. Vi fick en intressant
redogörelse för deras verksamhet. Vid höstens tävling fick en tipspromenad med frågor

om den nya kartnormen vara underlag för kulturkvarten som hölls av Stefan G
Larsson. Det var mycket nytt för de flesta av oss och vi kände nog alla att en
genomgång var behövlig.
Startavgifterna vid de två tävlingar som OK Njudung arrangerade inbringade drygt 6000 kr
till OK Njudung. Veteranerna i OK Njudung betalar sina egna startavgifter varför inkomsten
är en nettoinkomst för klubben. År 2019 kommer OK Njudung att arrangera en klubbmatch
mellan Södra Vätterbygdens och Höglandets veteraner. Den kommer antagligen att förläggas
vid skjutbanan på kartan ”Vattentornet”.
Slutdrevet
Den 18 november arrangerade veteranerna Allan och Stefan ”Slutdrevet” vid
Sandåkrahöjden med ca 30 startande. Tyvärr kolliderade tävlingen med ett ungdomsläger i
Oskarshamn så flera av våra ungdomar kunde inte komma till start.
Skidspår
Veteranerna, Arne och Allan, kör tills vidare upp spåren i Östanå, ett uppdrag av kommunen
till OK Njudung.
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