Örebro 2018-01-30

Nyhetsbrev januari 2017
Huvudstyrelsen
Organisationsförändringar
Styrelsen i Almby IK har under 2017 haft visst fokus på klubbens framtida organisation. Vi har under
flera år upplevt problem med att fylla upp vakanser i styrelser och kommittéer. Vi har under många
år haft en vakans på posten som informationsansvarig och senaste året har vi också saknat en
fastighetsansvarig.
Vi jobbar nu mot att få till en rad olika arbetsgrupper med representanter från de olika idrotterna.
Målet med detta är att stärka samarbetet och ta vara på kunskapen över gränserna samt undvika
dubbeljobb. Självklart kommer även fortsättningsvis sektionerna jobba med sina grenspecifika frågor.
Idag har vi en fungerande klädgrupp (saknar representant för cykel).
Övriga grupper som vi jobbar för att få igång är
- information o kommunikation
- fastighetsgrupp
- marknadsgrupp
- arrangemangsgrupp
- träning
- utbildning
- arena
Om du känner att något av dessa områden passar dig och du vill delta i gruppen, kontakta någon i
styrelsen snarast. Har du några frågor så maila info@almbyik.se eller prata med någon i styrelsen.
Inför årsmötet den 7 mars kommer ett förslag att fundera på:
Då motionssektionen till absolut största delen sysslar med orienteringsrelaterad verksamhet (oerhört
väl fungerade) föreslås att motionssektionen övergår till orientering/skidor och där blir en
arbetsgrupp med likartade, positiva insatser.
Är du intresserad av andra uppdrag i föreningen så hör av dig till valberedningen,
K-G Wahlström, Peter Birath eller Ulf Magnusson.
Renovering av Ljungstugan
Renoveringen av Ljungstugan kommer att skjutas upp till nästa vinter. Ny spis och kyl/frys kommer
att bytas ut innan dess.
Kansliet
Maria Kylborn är tillsvidareanställd i klubben på 50% som föreningsadministratör. Hon kommer att
ha oreglerad arbetstid, men onsdagar mellan kl.9-12 kommer hon alltid att finnas i stugan om du har
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några ärenden dit. I övrigt är du välkommen att kontakta Maria via mail info@almbyik.se för att boka
tid.
Marias huvudsakliga arbetsuppgifter är att sköta klubbens löpande ekonomi, medlemsservice i
SportAdmin-systemet. Övriga uppdrag ska behandlas av styrelsen och genomförs i mån av tid.
Årsmöte
Boka i onsdagen den 7 mars 18.30 för årsmöte med Almby IK i Ljungstugan (kallelse kommer).
Huvudstyrelsen genom Lasse Lundberg

Orientering- och skidsektionen
För klubben är det av naturliga skäl just nu mest fokus på planeringsarbete inom orienteringsdelen
och träning och tävlande inom skidverksamheten.
Orientering
Inom orienteringen har Nattsprintercupen ägt rum med den ärofyllda ÄLGEN som vinst. Även detta
finns mera utförligt beskrivet på hemsidan under ”Orientering/Nyheter orientering”. ÄLGEN kommer
enligt beslut i SOL-styrelsen också att bli ett ”evigt vandringspris” dvs. den fortsätter sin vandring
oavsett hur många gånger den erövras av någon vinnare.
På hemsidan kan ni också läsa mera om den fina utmärkelse som tilldelats vår ungdomsledare
Yvonne Franzén, som har utsetts av Närkes Skogsflickor till bästa ungdomsledare i länet 2017.
Gratulerar!

En deltävling i Löpex Vinterserie (orientering) avgjordes nyligen i Markaskogen med banor lagda av
Mats Carlsvärd. Tävlingen lockade cirka 60 deltagare trots ett kraftigt snöfall dagarna innan.
Planering för våra två stora orienteringstävlingar under året pågår för fullt. Som nämndes i tidigare
nyhetsbrev så gäller två mycket viktiga datum: 11 maj (Närkekvartetten medeldistans) och 24 juni
(Örebro City Spring med WRE-status). Klubbens förväntning är att så många medlemmar som
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möjligt aktivt vill bidra i klubbens verksamhet. För alla finns alltså här en utmärkt möjlighet att vara
med i ett trevligt arrangemang. Många händer behövs!
Längdskidor
Våra skidåkare har presterat bra resultat i spåren både på ungdomssidan och i vuxenklasserna. Mera
om detta kan ni finna under hemsidans flik ”Längdskidor/Nyheter längdskidor”.
Några av oss hann skida i Markaskogen innan snön försvann igen. Våra spåransvariga hade fått till ett
fint dubbelspår för klassisk skidåkning. Nu önskar vi bara att Kung Bore sänder oss lite mer
snökristaller!
SOL-sektionen genom Karl-Göran Wahlström

Cykelsektionen
Utförsåkning i Sörbybacken
Torsdagen den 11 januari byttes den normala cykelträningen mot utförsåkning. Sörbybacken hade
bjudit in ungdomarna till att testa anläggningen inför den stundande premiären på lördagen.
Ett riktigt roligt tillfälle att göra något helt annat tillsammans.
Tusen tack Sörbybacken!

Sida: 3
ALMBY IK ÖREBRO

E-POST
info@almbyik.se

TELEFON
+46 (19) 36 10 80

ADRESS
Ljungvägen 16, 702 21 ÖREBRO

ORG. NR
875000-7265

BANKGIRO
618-3917

INTERNET
www.almbyik.se

Sida:
3

UC 18
Den 12-14 januari var 11 ungdomar från Almby iväg på läger i Falun anordnat av SCF.
Ungdomarna tillhör tävlingsgrupperna 13-14 och 15-16 år. Tanken med lägret är att få mer
information och inspiration om cykelsporten och lära känna ungdomar från andra klubbar. Totalt var
det 80 ungdomar på lägret som delades in i fyra grupper och som samarbetade och tävlade mot de
andra grupperna. Lägret innehöll velodromcykling, BMX-banecykling, samarbetsövningar och
föreläsningar.
Ett uppskattat läger av Almbys ungdomar.
Cykelsektionen genom Peter Birath

Motionssektionen
Arrangemang
Delar av Motionskommittén var behjälpliga vid arrangemanget av Löpex nattcup den 17 januari.
Klubbens veteranorientering kommer att gå av stapeln den 5 april.
Övrig verksamhet i kommittén väntar på våren!
Motionssektionen genom Ulf Magnusson
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