Medlemsbrev december 2020

Huvudstyrelsen
Styrelsen vill börja med att tacka alla medlemmar för era insatser under det annorlunda året 2020. Vi
har inte kunnat träna och tävla som vi brukar göra under ett normalt år.
Året startade bra med full aktivitet och slutfinish när det gällde ombyggnationen av Ljungstugan inför
den planerade invigningen i mars månad, men då slog Coronan till med full kraft och detta fick
skjutas på framtiden. Många av er har ännu inte fått möjlighet att komma in stugan för att se
förändringen. Vi hoppas kunna öppna upp stugan på nytt under 2021 och då kunna genomföra
invigningen.
Trots de restriktioner som rått i stort sett hela tiden sen i mars, så har det varit full aktivitet i våra
sektioner med vissa anpassningar. Intresset för att träna ute har nog aldrig varit stort som i år, vilket
också märkts i försäljningen av Natur- och Fotopass. Mest glädjande att se är dock det stora antalet
ungdomar på våra träningar.
Även som arrangörer har vi fått ställa om, Örebro City Sprint, Bergslagsloppet och Swedish League
fick stoppas. Med kort varsel fick vi uppdraget av Orienteringsförbundet att arrangera ett Coronaanpassat sprint-SM i oktober. Genom ett intensivt arbete kunde vi tillsammans genomföra ett av de
bästa sprinttävlingar som gjorts och dessutom med sändning i SVT.
Inför vintern är Almby en av tre klubbar i Örebro Skidallians som tagit över ansvaret att tillverka snö i
Ånnaboda och sälja spårkort. Nu är bara förhoppningen att kylan kommer så att vi får möjlighet att
leva upp till vårt avtal med Örebro kommun och kunna erbjuda alla skidåkare bra förutsättningar.
Självklart ska vi också fortsätta arbetet med spårning på Markaspåret och golfbanan.
Spårkort eller spårvärd i Ånnaboda
Enligt beslut av Örebro kommun kan alla medlemmar i kommunens föreningar köpa spårkort i
Ånnaboda till rabatterat pris (gäller säsongskort). För att få reda på hur du gör skicka ett mail till
info@almbyik.se.
Vill du hjälpa till att vara spårvärd i vinter upp i Ånnaboda så skicka ett mail på samma adress. Vi
betalar ut reseersättning till de som tar på sig uppdraget. Vi kommer dela detta med övriga
föreningar i Örebro Skidallians.
Veckovärdar i Ljungstugan
Nytt städschema för år 2021 sänds ut efter jul. I nuläget är Ljungstugan stängd, men så snart stugan
kan öppnas igen så välkomnas tacksamt åter alla våra städinsatser!
Varmt tack för detta år! Det har fungerat väldigt bra!

Nu ser vi fram mot 2021 som blir annorlunda, men som förhoppningsvis kan bli mer likt ett normalt
tillstånd. Styrelsen ser fram mot att möta er alla med leriga löparskor, med kartan i handen, skidor på
fötterna eller på rull likväl som över en fika i Ljungstugan.
Nu önskar vi er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT 2021
Styrelsen i Almby IK
Lasse L – Valter – Lennart – Karl Göran – Morgan – Lasse P - Ulrika

Skid-, orientering- och löpsektionen (SOL)
Vi kan blicka tillbaka på ett i många stycken speciellt år för klubben och vår verksamhet. Trots de
mycket besvärliga förutsättningarna i pandemi tid har vi haft en hel del att kunna glädja oss åt.
Tack var ett kreativt tänkande inom orienteringen har vi erbjudits många tillfällen att orientera.
Visserligen inte i traditionellt arrangerade tävlingar men många ”Veckans Bana”-liknande
arrangemang (Nora, veteran, klubbträningar). Ungdomsverksamheten har på nytt haft en oerhört
positiv utveckling under året med många deltagande ungdomar och engagerade ledare. Vi har även
under året fått till en uppskattad nybörjarkurs. Motionsverksamheten med Natur- och Fotopass har
också slagit rekord i antal deltagare.
Vi har arrangerat SM i Sprintorientering vilket samlade rekordmånga löpare. Tack vare mycket stort
intresse från media, med direktsändningar i TV, och ett väl genomfört arrangemang gav detta både
klubben och orienteringssporten enorm PR.
I vårt månatliga Medlemsbrev som så förtjänstfullt sammanställs av Maria Kylborn har vi kunnat ta
del av många fina bilder. För de som missat dessa brev finns de arkiverade på hemsidan.
Genom skapandet av Örebro Skidallians och avtalen om snöproduktion kan vi ge förutsättningar för
att kommande säsong möta det stora latenta intresset för skidåkning. Löpträningarna har samlat
många deltagare också från andra klubbar och med tillskott av nya medlemmar. Markanatta blev
tyvärr inställd men vi kommer igen även som arrangör av löpartävlingar.
Vi kan se fram emot ett nytt år med goda förhoppningar. Även om Covid-19 alltjämt ställer frågor till
oss alla. Med vaccin på gång och särskilda anpassningar vid träningar och tävlingar finns gott hopp
om att vi ska kunna bedriva vår verksamhet i relativt normal omfattning. Utomhusidrotter har bättre
förutsättningar än andra i många avseenden. Klubben har också goda administrativa och ekonomiska
förutsättningar.
Tävlingsprogrammet för 2021 som nyss kommit från Svenska Orienteringsförbundet inspirerar till
planering. Blir det klubbläger i Idre? Vart åker vi för att tävla? Vi laddar för att arrangera i
Närkekvartetten i maj och bakom hörnet finns sedan 10-mila 2022.
God Jul och Gott Nytt År önskar SOL-sektionen.

Cykelsektionen
Vi vill tacka alla ledare och cyklister för all verksamhet under 2020! Vi ser fram mot ett aktivt cykel-år
2021!
God Jul och Gott Nytt År önskar Cykelstyret

God Jul
och
Gott Nytt År
Önskar
Almby Idrottsklubb
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