VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2021
Chalmers Orienteringslöpare

Nils Hammaräng Grip (Feb 22, 2022 14:10 GMT+1)

Nils Hammaräng Grip, Ordförande

Andreas Jonsson, Sekreterare

CHALMERS ORIENTERINGSLÖPARE
TEKNOLOGGÅRDEN 2
412 58 Göteborg

Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Chalmers Orienteringslöpare lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för tiden
22 februari 2021 – 21 februari 2022.

Organisation
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande: Nils Hammaräng Grip
Sekreterare: Andreas Jonsson
Kassör: Axel Halvarsson
Träningsansvariga: Emil Öhlund & Isac Ericsson
Festansvariga: Emil Pettersson & Hanna Mårtensson
Styrelsen har under året haft 12 formella sammanträden.

Medlemskap
Föreningen har under året varit anslutna till följande förbund:
Svenska Orienteringsförbundet
Göteborgs Orienteringsförbund
Sveriges Akademiska Idrottsförbund

Allmänt om verksamheten
Vid verksamhetsårets slut har föreningen 106 st medlemmar (63 män och 43 kvinnor), vilket är en
ökning mot tidigare år. Medlemsavgiften har legat på 150 kr som tidigare, men fönstret för
medlemsavgiften har ändrats till att betalas på hösten och gälla fram till nästkommande sommar.

Träning
Träningsansvariga Emil Öhlund och Isac Ericsson har tillsammans med träningskommittén, Adrian
Skobe och Erik Herne anordnat träningar under hela året. På grund av pandemin har de under
början av året fått anpassa framförallt styrkan på måndagar för att kunna fortsätta genomföra
träningarna.
Antal deltagare:
Måndagar: ca 20-30 deltagare på styrka, ca 6-15 på innebandyn. Zoom-styrka ca 15 personer och
ute-styrkan ca 8 personer.
Onsdagar/torsdagar: ca 5-30 deltagare, har varierat väldigt mycket.
Måndagsträning: Måndagsträningen började under våren med “zoom-styrkor” som substitut för
den traditionella COL-styrkan i kårhusets idrottshall för att restriktionerna skulle följas. När det blev
varmare i början av maj hölls styrkan som komplement till online även på en gräsplätt utomhus, för
de som hellre ville vara med där. När restriktionerna började släppa efter sommarlovet återgick
måndagsträningarna till motionshallen i Chalmers kårhus, med både en timme styrka och en
timme innebandy.
Onsdags- och torsdagsträning: Nytt för i år är att orienterings- och löpträningarna som tidigare
endast arrangerades på onsdagar nu har arrangerats på onsdagar och/eller torsdagar för att ge
medlemmarna ännu mer träningsmöjligheter. Trots att dessa träningar inte påverkats lika mycket
av covid-restriktionerna som måndagsträningarna, har en del åtgärder fått göras, både genom att

dela upp passen i grupper med olika starttid samt persongräns, och erbjuda träningskarta via epost
för egen träning. Träningarna har arrangerats i Skatås, Änggårdsbergen, Guldheden/Johanneberg
och Safjället, medans klubbmästerskapen arrangerats på andra kartor. Överlag har fler träningar
genomförts detta år jämfört med tidigare och det har varit fler orienteringsträningar och en större
andel orienteringsträningar med utsatta skärmar eller snitslar. Träningarna har varit mycket
uppskattade av medlemmarna.
FFFK (Full Fart Full Kontroll): Mot slutet av verksamhetsåret har ett nytt samarbete mellan
Göteborg-Majorna OK, IFK Göteborg, Sävedalens AIK och Chalmers OL startats upp för att
genomföra träningar av hög kvalitet till Göteborgs elitlöpare. Genom att vara med i detta
samarbete får alla medlemmar delta vid dessa tränings-tävlingar gratis. Chalmers OL planerar
arrangera sin första FFFK-träning i slutet av februari 2022.

Klubbmästerskap:
Medel-KM, Paradiset, 6 maj
Klubbmästare: Filip Grahn och Elin Månsson
Antal deltagare: 50 st
Knockout-KM, Landala, 27 maj
Klubbmästare: Lucas Basset och Frida Vikström
Antal deltagare: 30 st
Sprint-KM, Masthugget, 2 september
Klubbmästare: August Mollén och Frida Vikström
Antal deltagare: 24 st
Lång-KM, Rambo mosse, 26 september
Klubbmästare: Jonas Gustafsson och Alva Sonesson
Antal deltagare: 24 st
Natt-KM, Ruddalen, 25 november
Klubbmästare: Emil Auselius och Hanna Hänström
Antal deltagare: 20 st
Ultra-KM, Råhult/Härryda, 5 december
Klubbmästare: Jonas Gustafsson och Hanna Hänström
Antal deltagare: 23 st
Kraftlednings-KM, Skatås, 16 december
Klubbmästare: Jonas Gustafsson
Antal deltagare: 10 st
Längdskid-KM, Orsa Grönklitt, 22 januari
Klubbmästare: Andreas Karlsson och Hanna Boquist
Antal deltagare: 17 st
KM Grand Slam: Resultatet från de sju KM som genomfördes 2021 (samtliga ovan förutom
Längdskid-KM) räknades om med ett poängsystem till en sammanlagd resultatlista. Segrade i denna
gjorde Jonas Gustafsson på herrsidan och Hanna Hänström på damsidan.

Fest
Likt förra året var detta inget särskilt festligt år. Under våren kunde inga festligheter arrangeras
pga rådande restriktioner, men under hösten levererade festansvariga Emil Pettersson och Hanna
Mårtensson tillsammans med övriga i festkommittén Erik Döhler och Myrra Carlsson en ÖL-OL
och grillning vid Härlanda Tjärn, en SM-fest i Gamla serveringen i Skatås, samt en julfest i Verum
på Chalmers. Samtliga fester var mycket uppskattade av medlemmarna.
ÖL-OL och sommarfest, Skatås/brudarebacken, 24 september
Antal deltagare: 67 st
SM-fest, Gamla serveringen i Skatås, 13 november
Antal deltagare: 76 st
Julfest, Verum på Chalmers, 17 december
Antal deltagare: 39 st

Övrigt: arrangemang, klubbkläder m.m
Klubbdag med träning och shopping hos SM sport, 15 april:
Som den del av vårt samarbete med SM Sport genomfördes en klubbdag ihop med dem i mars.
Torsdagsträningen (uthängda gafflade OL-intervaller) utgick från Bertilssons stuga och efter
träningen var det shopping med specialerbjudanden som SM-sport fixat åt oss. Ca 30 medlemmar
deltog.
Prova på orientering, 8 september:
Ett nytt arrangemang för i år var en prova-på-orientering på campus, med syfte att låta studenter
som inte orienterat innan vara med på en träning. Med runt 20 deltagare var det en lyckad aktivitet
med mycket nöjda deltagare.
Klubbdag med träning och shopping hos SM sport, 22 september:
Eftersom den första klubbdagen var så uppskattad hölls en till på hösten. Denna gången erbjöds en
gafflad masstart vid Bertilssons stuga, som 29 medlemmar deltog på.
Bastudag, 5 december:
I kombination med Ultra-KM hyrdes Härryda-bastun och en gemensam lunch lagades för de 26
deltagarna. Det var ett uppskattat arrangemang.
COL indoor, 12 december:
Ännu en ny aktivitet för i år var en indoor-tävling i Chalmers kårhus som gav över 600 anmälda
löpare, varav 544 till slut deltog. Hänsyn till pandemin togs genom kontroll av vaccinbevis, utspritt
startfält, handsprit, munskydd för funktionärerna mm. Med en aktivitetsgrupp som planerat
evenemanget under nästan hela året och nästan 50 funktionärer på plats på tävlingsdagen var detta
det överlägset största arrangemanget föreningen genomförde under året. Tävlingen var
välarrangerad och mycket uppskattad av både deltagare och funktionärer. Det var även årets
överlägset största inkomst och planeras genomföras nästa år också.
Skidläger, Orsa Grönklitt, 20-23 januari:
Med 4 minibussar och 3 stugor hyrda åkte 26 medlemmar till Orsa Grönklitt på längdskidläger.
Lägret var från torsdag till söndag och innehöll förutom många trevliga mil i spåren även mycket
trevligt umgänge i stugorna och ett längdskid-KM.
Kläder:
Klädbeställning genomfördes i oktober och levererades i början av december. Likt föregående år
beställdes kläderna från Noname med SM-sport som sponsor. Utbudet bestod av t-shirt, linne, jacka,
hoodie och pannband.

Övrigt styrelsearbete:
Förvaringsskåp: Under året har föreningens förvaringsskåp på Chalmers bytts ut mot tre nya skåp,
då det gamla var trasigt och i behov av att bytas ut. Dessvärre har det under verksamhetsåret även
varit två inbrott i skåpen och matlagningsredskap har stulits, men inget av större värde.
Inköp: En COL-vimpel har köpts in under året, samt nya orienteringsskärmar bland annat.
Overaller: Styrelsen och tillhörande kommittéer köpte under hösten in samt målade overaller i
föreningens färger, vilket var ett bra sätt att utveckla sammanhållningen i gruppen. Dessa användes
sedan vid föreningens arrangemang. Overallerna betalades dels med bidrag från Sveriges
Akademiska Idrottsförbund och dels av styrelse- och kommittémedlemmarna själva.

Styrelse-teambuilding 8/11: I början av november var styrelsen på escape house i syfte att förbättra
sammanhållningen. Detta betalades med bidrag från Sveriges Akademiska Idrottsförbund och var en
mycket lyckad aktivitet.

