Örebro 14/12/2017

Nyhetsbrev december 2017
Huvudstyrelsen
Anställningar
Styrelsen vill börja med att framföra ett stort tack till Ellinor Birath, Pernilla Egeryd och Maria Kylborn
för era insatser som anställda i Almby IK under 2017. Ni har gjort en fantastisk insats och lagt en bra
grund för att fortsätta arbetet i klubben.
Vi vill också önska Ellinor och Pernilla lycka till med era nya utmaningar när er anställning i Almby IK
nu har gått ut.
Kvar som anställd i klubben blir Maria och hon kommer främst att jobba vidare med medlemsservice,
ekonomi och informationsfrågor samt att ta fram förslag på samarbetspartner-paket. Dessa uppdrag
kommer att vara i fokus under de närmaste månaderna.
Vi återkommer med mer information om anställningen och hur vi kommer att ha det med öppettider
i stugan under 2018. Vi önska Maria lycka till i sitt fortsatta arbete.
Kansliet har nu helguppehåll och öppnar åter den 10 januari.
10MILA 2022
Den 18 december kommer det att offentliggöras att Almby IK och Hagaby GoIF kommer stå som värd
för 10MILA 2022. Tävlingen kommer att genomföras på Örebro skidstadion Ånnaboda. Tanken är inte
att vi ska arrangera tävlingarna själva utan med hjälp och stöd av övriga orienteringsklubbar i
distriktet.
Årsmöte 2018
Boka redan nu in onsdagen den 7 mars för klubbens kommande årsmöte.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Styrelsen i Almby IK vill tacka alla medlemmar för er fantastiska insats under 2017 och önska er alla
en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Huvudstyrelsen genom Lasse Lundberg
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Orientering- och skidsektionen
Orientering
När vi tittar tillbaka på orienteringsåret 2017 kan vi notera ett mycket händelserikt år. Särskilt
beträffande barn- och ungdomsverksamheten med ett 60-tal unga som deltagit i våra träningar.
Beträffande arrangemang har naturligtvis SM-tävlingarna varit de mest omfattande men även mindre
arrangemang som Fyrklövern och Löpex Vinterserie har genomförts. En fylligare beskrivning av allt
som hänt inom orienteringen kommer att finnas i verksamhetsberättelsen till årsmötet.
Vi har en färsk segrare av Nattsprintercupen som avgjordes vid Ljungstugan tidigare i veckan. Det
hedersamma vandringspriset ”Älgen” får under det kommande året pryda Sofie Franzéns hem.
Grattis!

Nu ser vi fram emot 2018 med fortsatta satsningar och prioriteringar på barn-, ungdoms och
juniorsidan. Men även för vuxna nybörjare vill vi erbjuda möjligheter att utvecklas.
Inom kartproduktionen kommer Mats Carlsvärd att fortsätta med utökning av våra ”stadskartor”
inför Örebro City Sprint i midsommarhelgen.
Som en framstående arrangörsklubb kommer vi att synas även nästa år:
Närkekvartetten under Kristi Himmelfärdshelgen den 10-13 maj arrangerar vi dag 2 (11/5)
som är en medeldistans med tävlingsarena i Blackstahyttan. Vi räknar med välbesökta
tävlingar på 2017 års SM-kartor och vi kommer även att erbjuda elitklasser under samtliga
tävlingsdagar.
Örebro City Sprint den 24 juni arrangeras för femte året under midsommarsöndagen och
tävlingen kommer även att ha en ”internationell status” genom att det är ett så kallat World
Ranking Event (WRE). Vi hoppas att flera topprankade löpare från olika länder kommer att
deltaga.
Reservera redan idag dessa datum då föreningen behöver hjälp av alla att genomföra tävlingarna.
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Verksamhetsidé samt vision och mål för orientering har arbetats fram och kan studeras på hemsidan
i januari.
Längdskidor
Almby IK:s skidaktiva barn och ungdomar med föräldrar har varit på skidläger i Grönklitt. Turligt nog
kom Kung Bore med mycket snö och det var fina förhållanden i skidspåren. Mycket skidåkning, lek
och bus hanns med under 4 dagar i början av december.

Almbys medlemmar har möjlighet att köpa rabatterat spårkort till konstsnöspåret i Ånnaboda, mer
information om detta finns på hemsidan.
God Jul och Gott Nytt År!
SOL-sektionen genom Karl-Göran Wahlström

Cykelsektionen
För att våra ungdomar ska vara redo för kommande cykelsäsong är försäsongen redan igång.
Ungdomar från 13 år och uppåt tränar löpning alternativt testcykel måndagar och torsdagar
tillsammans med ledarna Pontus Bergsten, Robert Lundh, Linnea Angerman och Johan Broström.
Kl. 10.00 på söndagar står 15 år och äldre redo i Karlslund för ett distanspass på cykel. Här lotsar
Magnus Pettersen runt ungdomarna på mindre vägar runt Örebro i minst 3 timmar.
Finns det fler som vill hjälpa till är det självklart välkommet!
Två personer avslutar sina uppdrag i Cykelstyrelsen, Henrik Stomberg och Per Egeryd. Cykel vill tacka
för den gångna tiden och för ert engagemang som lyft cykel till den nivå vi är idag. Vi vet dock att vi
kommer få se er på diverse arrangemang som kommer ske tillsammans med Almby. Mer om det vid
ett annat tillfälle.
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Cykelstyrelsen kommer därmed att minska till en nivå som inte är hållbar. Vi önskar därför att fler vill
hjälpa till och vidareutveckla Cykelsektionen ytterligare. Ju fler som hjälper till desto mindre för varje
person att göra.
Välkommen som medlem i Cykelstyrelsen, in och anmäl er på cykel@almbyik.se.
God Jul och Gott Nytt År!
Cykelsektionen genom Peter Birath

Motionssektionen
Vinnarna av årets Naturpass och Fotopass fick sina priser i Ljungstugan den 29 november.
Nu ser vi fram mot nya Naturpass och Fotopass i maj 2018.
God Jul och Gott Nytt År!
Motionssektionen genom Ulf Magnusson
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