
OK Vivill – en attraktiv klubb

 Smålandsstenar 

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014

Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Ola Samuelsson
Sekreterare Charlotte Josefsson
Kassör Ingmarie Badh
Ledamöter Hans-Göran Jakobsson

VAKANT

Verksamheten 2014 grundades på den målsättning vi har i OK Vivill som är följande:
• Att ge ungdomar och vuxna möjlighet att trivas och delta i föreningens orienterings-, skid- & 

motionsaktiviteter
• Att stimulera hela familjen till att vara delaktiga och engagerade och för att bevara och utveckla 

traditioner och kultur i den idrottsliga andan
• Att anläggningen och klubbstugan ska vara en mötesplats för medlemmar där bl a organiserad 

träning och andra kringaktiviteter ska erbjudas
• Att genom en ledarutbildning på alla nivåer skapa kunniga och engagerade ledare som i sin tur 

leder till en stabil ungdomsverksamhet och verkar för en senior/elitverksamhet skapad av egna 
produkter

• Att alla medlemmar ska känna glädje, trivsel, gemenskap och engagemang i och med sitt 
medlemskap i OK Vivill

Under året har det hållits 4 protokollförda styrelsemöten samt 2 protokollförda kommittémöten.
OK Vivill har under året varit medlem i svenska orienteringsförbundet, svenska skidförbundet, 
svenska friidrottsförbundet och svenska mångkampsförbundet. 

Drog & mobbningspolicyn, samt trafikpolicyn
Under planeringsmötet föredrogs och diskuterades OK Vivills drog & mobbningspolicy samt den nya 
trafikpolicyn. Dokumenten skall finnas tillgängliga på klubbens hemsida tillsammans med övriga 
officiella dokument.

Utbildning, konferenser, representation
• Lars Runesson, Marcus Josefsson och Ingmarie Badh deltog vid Nissadals årsmöte i Reftele. 
• Marcus Josefsson deltog vid Kartalliansens årsmöte.
• 9/3 gick Per Thunberg en barnledarutbildning för skidor i Eksjö.
• 15-16/11 gick Charlotte Josefsson och Anna Kärnhall barnledarutbildningen ”Plattformen” i 

Växjö, Smålandsidrotten
• 22/11 Marcus Josefsson deltog vid SMOF's Novemberkonferens i Vrigstad
• Lena Runesson tilldelades Gislaved kommuns guldledarstipendie
• Projektet Hitta Ut tilldelades Gislaved kommuns folkhälsopris 2014
• Ida Thunberg gjorde en fantastisk insats för att få sponsorer till våra nya klubbkläder

OK Vivill, c/o Ingmarie Badh, Kvarnaryd 10, 333 91 Smålandsstenar
Bankgiro: 527-2265 Org.nr: 828500-4530

www.okvivill.se  info@okvivill.se



Medlemmar
Vi har under året 2014 haft 214 betalande medlemmar, en ökning med ca 10%. Enligt statistik är 
medelåldern 37 år och könsfördelningen är 41 % kvinnor och 59 % män. 

Information till klubbens medlemmar sprids via vår hemsida, klubbutskick via e-post, samt 
meddelande i lokaltidningen. 

Verksamhet för att finansiera klubbens arbete
Medlemsavgifter 26 050 kr
Hitta Ut, reklam 6 000 kr
Lång-DM 48 000 kr
Reklamskyltar/sponsring  34 000 kr
Lotter 12 000 kr
NewBody 3 330 kr
Föreningshäftet 4 100 kr
Nattvandring 6 000 kr
Tipspromenad (våren) 2 893 kr
Smålandsstenarloppet 2 884 kr
Stuguthyrning 7 800 kr
Kartalliansen (Marcus Josefsson kassör) 50 000 kr
Idrottslyftet 20 000 kr
LOK-stöd Från stat 7 920 kr
Klädsponsring 72 500 kr
Aktivitets & Driftsbidrag Kommunala bidrag 38 000 kr

Inköp under året
Inget särskilt att rapportera. Nya klubbkläder har vi köpt in och subventionerat till medlemmarna. 
Nytt material till innertaket är inköpt, ca 16 000.

Stugan
Med stugvärdarnas hjälp håller vi stugan i bra trim, inga större arbeten har genomförts under året.

Spåret
Tyvärr bjöd inte 2014 på någon vidare skidsäsong. Under året har vår spårkommitté som vanligt 
genomfört allmänt underhåll av spåren

Skidor
Den 19 januari deltog 5 ungdomar på Kanonloppet i Anderstorp och den 17 februari deltog 4 
ungdomar på zontävlingen i Anderstorp. 

Under årets Vasaloppsvecka representerades OK Vivill av totalt 14st deltagare i Vasaloppet, Öppet 
spår, Halvvasan, Tjejvasan och Ungdomsvasan. Dessutom vet vi att flera medlemmar åkte något av 
loppen, men utan att vara anmälda för OK Vivill.

Cykel
Noteras även att OK Vivill i år representerades av Leif-Arne Carlsson vid två tävlngar/distanser under 
cykelvasan.
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Motion
Träningen under året har genomförts på tisdagar med Leif-Arne Carlsson som ansvarig ledare, med 
endast några veckors uppehåll över semestern. Det har varit mycket stor uppslutning på träningarna –
väldigt roligt! Nybörjarlöpning hade vi under våren med Karin Arvidsson, Ingmarie Badh och Charlotte
Josefsson som ledare. 

Smålandsstenarloppet
För tredje året arrangerade OK Vivill Smålandsstenarloppet i samband med marknadsdagen, som 
inföll den 6 september. Tävlingsledare var Per Thunberg. Med hjälp av övriga funktionärer kunde en 
mycket trevlig aktivitet genomföras. Vädret var på vår sida och vi fick mycket beröm för 
arrangemanget som helhet och för banan där de tävlande kunde välja att springa 7 eller 14km. Totalt 
var det 34st vuxna deltagare. 24 barn deltog i långa eller korta barnloppet. Per agerade speaker och 
flera företag hade sponsrat med priser. Inför nästa år hoppas vi på ännu större deltagande, kanske det
nya banrekordet på tiden 49,17 kan locka och utmana!

Hitta Ut
OK Vivill valde att detta år vara med och arrangera Hitta Ut, med Marcus Josefsson och Ola 
Samuelsson som huvudansvariga. Vi genomförde ett miniprojekt tillsammans med Burseryds IF. Totalt
60st checkpoints fanns tillgängliga i naturen under perioden juni (kartsläpp 4/6) till september och 
därefter lottades priser ut till de som registrerat check-points via Hitta Ut. Ca 200 användare 
registrerade sig på hemsidan. Kartorna delades ut gratis till boende i Skeppshult, Smålandsstenar och 
Burseryd med hjälp av klubbmedlemmarna. 

Orientering
Klubbens medlemmar har varit flitiga under året. Förutom deltagande på Nissadalsträningar och 
Nissadals ungdomscup så hade OK Vivill under året mer än 360 individuella starter av 97st 
medlemmar, på 52 olika tävlingar 2014 (flerdagarstävlingar räknas endast som en i denna 
sammanställning). Just nu har OK Vivill 23 damer och 32 herrar registrerade på Sverigelistan.
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Flitigast i sitt tävlande under året var nedan 10 medlemmar.

Klubben deltog under året i flera budkavlar. Nissadals breddstafett, Tjoget och 25-manna. 
På Nissadals breddstafett i slutet av juni deltog OK Vivill tyvärr återigen bara med ett lag (Marcus, 
Charlotte och Arvid Josefsson, Ola Samuelsson och Lena Runesson). På Tjoget i början av juli slutade 
OK Vivill på en 49:e plats – ett härligt arrangemang som passar hela familjen. Vädret var kanon och 
lördagskvällen bjöd en gemensam fikastund för de som övernattade. I oktober bar det av med buss 
till Stockholm och vi bodde efter mycket ovisshet på Farsta Strand. Vårt lag slutade på en 273 plats av 
318 godkända lag. Flera individuellt bra prestationer och återigen, ett helt lag med bara Vivillare! 

DM-tävlingar
Lena Runesson slutade 3 i klassen D55 på DM i Ultra-Lång. Marcus Josefsson slutade 4 i klassen H35 
på DM i Medeldistans. I Stafett-DM hade vi 2st D14-lag som slutade på 5 och 9 plats. Vi hade även ett 
Propaganda 1 lag med några av våra yngre pojkar, samt ett Propaganda 2 lag (vuxna). På Natt-DM 
slutade Marcus Josefsson 2 i klassen H35. På Lång-DM som vi själva arrangerade hade vi 15 
barn/ungdomar som sprang U-klass eller tävlingsklass.

Klubbträningar och Arrangemang
• Den 25 mars arrangerade OK Vivill (Lars Runesson) en natträning för Nissadal med hela 27 

startande.
• Den 24 april arrangerade OK Vivill (Marcus Josefsson) årets Nissadalsträning, 52 startande 

dock merparten Vivillare.
• Den 15 maj arrangerade OK Vivill första deltävlingen i Nissadals ungdomscup i Svanaholm. 

125 anmälda, 104 startande.
• Den 14 september arrangerade OK Vivill Lång-DM med TC på Villstad IP. Tävlingsledare var 

Lars Runesson. Det var ett lyckat arrangemang med 602 startande (+ alla barn som sprang 
miniknat) och vi hade strålande väder. 

• Lördagen den 6 december arrangerade Kalle Arvidsson, Ingmarie Badh och Charlotte 
Josefsson årets upplaga av skinkloppet. En form av kontrollplockning med ”blindkontroller”. 
Efter ett dignande julbord bjöd även några av barnen på ett luciatåg. Trots det något ruggiga 
vädret lockades närmare 35 Vivillare till denna mycket trevliga aktivitet. 
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Marcus Josefsson arrangerade ett mycket uppskattat träningsläger i Åhus en helg i början av April.
Stor uppslutning av deltagare som alla ville testa terrängen inför sommarens O-ringen.

Full koll
Under första delen av året fortsatte och avslutade Lena Runesson teorikursen ”Full koll” för våra 
ungdomar (och en del vuxna) som därmed nu ska vara bättre på orienteringsteknik. Studiematerialet 
har varit Full koll, orienteringsteknik från gul till röd. 

Ungdomsverksamheten 
Under året fortsatte vi med vår barn- och ungdomsverksamhet. Antalet aktiva barn och ungdomar 
ökade glädjande under året och vi tog hjälp av de äldre ungdomarna för att lösa vår ledarbrist. Erik 
Erlandsson ställde upp som mentor vid ett flertal tillfällen för de nya killarna (mellanstadieåldern) 
som kom och ville prova orientering, detta var mycket uppskattat. Vi fortsatte med vår indelning av 
deltagarna i tre grupper beroende på ålder och orienteringsteknik. På hösten leddes den gröna 
gruppen för de yngsta av Anna Kärnhall, Olivia Lönqvist, Kajsa Isidorsson, Sara Erlandsson och Linn 
Petersson. Den vita gruppen av Charlotte Josefsson, Lena Runesson och Mikael Ward som ansvariga 
ledare (med god hjälp av Anneli och Kajsa Ward) och den gula gruppen med våra äldsta ungdomar 
med Lena Runesson som huvudansvarig. Efter tävlingssäsongen fortsatte Mikael Ward med 
konditionsträning på torsdagar för de äldre ungdomarna och arrangerade dessutom i mitten av 
November en mycket uppskattad Nattorientering till vilken även Burseryds IF var inbjudna. 

Både under vår och höst deltog barn och ungdomar i Nissadals ungdomscup. OK Vivill hade 11 
deltagare i tävlingsklasserna och 25 i inskolningsklassen och u-klasser! Slutresultat efter alla 
deltävlingar: Elias Thunberg vann H10, Albin Samuelsson slutade trea. Clara Samuelsson slutade trea i
D12. I klubbtävlingen slutade OK Vivill återigen på en andraplats med knapp marginal till Anderstorps 
OK, och som vanligt var det ett överlägset Bredaryds SOK  som tog hem segern.

Flera ungdomar deltog även i olika läger under året såsom Västervikslägret, O-Camp och i november 
hade vi även deltagare på ett löparläger i Göteborg.
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Tack/Avslutning
Ett stort TACK till er alla som hjälper till så vi kan driva klubben i allmänhet och vår 
ungdomsverksamhet i synnerhet. Till föräldrar och alla andra som hjälper till när det behövs vad det 
än gäller.

OK Vivill vill också framföra ett stort tack till alla sponsorer för det gångna året. De har gjort det 
möjligt att ha en god ungdomsverksamhet och att skicka ungdomarna på kurser och läger, individuella
tävlingar och olika stafetter.

Det pågår en aktiv verksamhet i klubben vilket bevisas av de fina placeringar våra ungdomar har haft 
under året, den bredd som visas av de som varje vecka tränar med klubben och den gemenskap som 
råder under de arrangemang vi åker på. 

Målsättningen är att även i framtiden vara en aktiv klubb där vi alla ska kunna träffas och trivas vid vår
anläggning i Vikabo. 

Styrelsen OK Vivill
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