23 juni 2022

Nyhetsbrev nr 5
Välkommen till ett nytt nyhetsbrev!
Sommaren är här och runt om i landet arrangeras flerdagars-tävlingar,
precis så som det ska för att det ska bli en riktigt sommar! Höjdpunkten är
säkert för många O-ringen som går i Uppsala 25-30 juli. Hoppas vi ses där!
I närområdet så arrangeras veckans bana av OK Milan.
Vi i styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en solig och fin
sommar!

Sprint-VM
Martin Regborn är uttagen till Sveriges trupp i sprint-VM som går av
stapeln 26–30 juni i Danmark. Väldigt spännande och vi får chansen att
följa tävlingarna ifrån tv-soffan, hängmattan eller campingplatsen då alla
distanser sänds på svt.

KM långdistans
Tävlingen kunde tyvärr inte arrangeras onsdag 15/6 som var meningen.
Nytt datum kommer, troligtvis i augusti. Mer info om detta kommer på
hemsidan och via Facebook.

Hagabydagen
Lördag 12 november är det dags för Hagabydagen. Så se till att skriva in
det i kalendern redan nu!

Ungdom
Söndagen 5/6 ställde 8 Hagaby-ungdomar och nästan lika många föräldrar
in GPS’n på Västergötland för de traditionella sprint-tävlingarna där, först i
natursköna Hällekis, och på nationaldagen den klassiska
Sommarlandssprinten på Skara Sommarland. Efter två års inställda
tävlingar pga pandemin var det snudd på generationsväxling bland
ungdomarna, när nu återigen dessa tävlingar kunde arrangeras.

Vädret var perfekt i inledande Hällekis med två etapper under söndagen,
där sammanlagda resultatet gällde. För ovanlighetens skull med kravet
heltäckande klädsel på E2 då första halvan var i skogsterräng i den
svårlästa ”stenbotts-” terrängen där, efter stenhuggeri och

cementtillverkningen som pågick fram till 50-talet. Alla kämpade på fint
med goda resultat!
Nöjda med dagen fortsatte vi till Skara för övernattning, och ny
uppladdning med middag och minigolf på kvällen. Vi nåddes även denna
dag av det trista beskedet att IK Gandviks klubblokal brunnit ned till
grunden natten till lördagen. Som av ett under hade man ändå lyckats
rädda SI enheter och det viktigaste, och tillsammans med stor jobbinsats
samt hjälp från grannklubbar skulle man ändå kunna genomföra
måndagens tävling.
Tidigt på måndagen, Nationaldagen, checkade vi in på Skara sommarland
för sprinten där, med totalt hela 2.970 startande. Alla ungdomar kryssade
sig även idag framgångsrikt och sprint-snabbt fram i den knepiga och
kuperade park-terrängen bland vattenrutschbanor och fontäner.
Efter väl genomförda lopp av alla tågade vi gemensamt i väg i solsken och
med Hagaby-flaggan i spets, in på själva Sommarlandsområdet för fri bad
och lek så länge vi orkade!

Efterlysning! Vi söker en ny ansvarig för Hagabys
vintermarknad!
Är du sugen på att driva och hålla ihop klubbens arbete med den årliga
Vintermarknaden som brukar gå av stapeln i månadsskiftet
november/december? Vintermarknaden har arrangerats i många år och
riktar sig till klubbmedlemmar och allmänheten. Traditionellt har det
erbjudits byte av vintersportprylar, loppis samt lotterier och försäljningar
av fika, hantverk och julpynt mm i klubbstugan. Arrangemanget brukar ge
ett tillskott till klubbkassan om ca 10-15 000 kr.
Du som är intresserad av att jobba med arrangemanget kan höra av dig till
Christina Gustavsson, helst så snart som möjligt. I augusti tar styrelsen
upp frågan om hur det ska bli med fortsatt arrangemang.

Städning, upprustning och förnyelse av klubbstugan
Efter två års pandemi som påverkat hela samhället och föreningens
verksamhet finns ett stort behov av förnyelse i klubben inom många
områden.
Den digitala utvecklingen i samhället har tagit stora steg, våra fysiska
inomhuslokaler har inte använts som tidigare och det finns behov av att
göra en uppfräschning av lokalerna. Det finns till exempel gamla pärmar
med papper som behöver arkiveras, digitaliseras eller slängas. Förråd som
behöver rensas från kläder (gamla klädshopen), gamla loppisprylar m m.
Utrustningen i kök och användning av lokalerna kan behöva förnyas och bli
mer tidsenlig. Utvändigt behöver klubbstugan ses över, bland annat är

räcket vid entrérampen på väg att rasa samman. Även fasad, logotype och
annat kan behöva en översyn.
Förslagsvis genomförs uppdraget som ett projekt och en projektgrupp
bildas av medlemmar som är intresserade och insatta i olika
funktioner/användning av lokalerna, så att arbetet kan samordnas och bli
en bra omstart och förnyelse av verksamheten. Styrelsen återkommer med
info om upplägg för projektet och vilka som ingår i projektgruppen.

Onsdag 8:e juni, vårens sista 60+ orientering som gick i Lillåskogen.

Jukola/Venla
Årets Jukola och Venla arrangerades 18-19 juni i Mynämäki strax utanför
Åbo. Vi hade två herrlag och ett damlag till start och det bjöds på riktigt
lättlöpt och fin terräng. Vårat damlag slutade på en 176:e plats och våra
herrlag slutade på 68:e respektive 383:e plats.

