Verksamhetsplan
Orienteringssektionen 2017
Naturpass
Frågan om ett Naturpass 2017, bör nog lyftas för att höra medlemmarnas åsikter.
Även om det inte är mer än ett 10-15 tal som lämnar in svaren (för att kunna
deltaga i utlottning av priser), så är det ju säkert fler som deltager. Så klubben
kanske får se Naturpasset som en form av marknadsföringskanal, och med tanke
på att vi de senaste 2 åren skickat/delat ut Naturpasset till alla hushåll gratis så
har vi säkert gjort att några mer känner till vår klubb.
Ungdomsserie
Om ungdomsserien fortsätter, så kommer OK Gläntan nog även 2017 att försöka
välja att stå utanför arrangörskapet av deltävlingar.
Men vi ska väl förhoppningsvis kunna få några av våra nuvarande
barn/ungdomar att vara med på några deltävlingar. Kanske kan vi även lyckas få
med några nya medlemmar (barn/ungdomar & även föräldrar) att vara med på
några av deltävlingarna.
En annan tanke är om Gläntan kanske ska höra sig för hos ”Norra serien” om vi
inte kan få vara med på deras, då den serien är mycket bättre organiserad. Flertal
av klubbarna i ”södra serien” verkar tyvärr inte längre ha någon
kvalitetsambition.
PreO (precisionsorientering)
I år har vi inget eget inplanerat arrangemang.
Men i samband med Hallands 3-dagars som i år arrangeras av
”Falkenbergsklubbarna, planeras ett par PreO-tävlingar. Beslut om det blir
arrangemang där tas under våren. Blir det PreO, så ser vi att några medlemmar
från klubben hjälper till med genomförandet.
Det finns tankar på att ev. genomföra någon form av närtävling/ar i Halland
under året. Kanske kommer Gläntan att få var värd för någon av dessa.
Tävlingsmässigt hoppas vi att några fler i klubben är med på några av de
närliggande tävlingarna och att även vara den klart största klubben på DM som
arrangeras av OK Löftan 2017.

Semmelrace / Aktivitetsdag / Julmys
Vi ska i år försöka anordna någon av dessa klubbaktiviteter.
Vilka det blir och när, och i vilken form, kommer det information om, dels i
medlemsutskick och dels på webbsida & Facebook. Vi önskar dock få mer hjälp
av fler medlemmar för att kunna genomföra olika aktiviteter !!
Kartframställan
Förhoppningsvis ska vi kunna fortsätta att utöka Vessigekartan, med närliggande
område under 2017, dels lite norrut på västra sidan och på östra sidan ner mot
Sörby. Om tid och kraft finns, så ska även en specialkarta vid Gurkbänken
förhoppningsvis finnas tillgänglig inför Hallandsloppet.
Klubben ska även föra samtal med kommunen om kartbidrag för att kunna göra
en större revidering (nyritning) av Lunnabolskartan.
Flerklubbsträning
Samarbetet över klubbgränserna med träningar får inför 2017 tas upp till
diskussion med/bland övriga klubbar i kretsen. Dessa flerklubbsträningar är ju
tänkta att vara teknikträningar. Men tyvärr är det ju flertal som inte är
intresserade av just teknikträning (som man lagt ner jobbet på), utan de kommer
till dessa träningar och vill ”bara” springa en vanlig Ol-bana. Vad är då vitsen
med att det ska vara teknikträning ? Finns det intresse från alla klubbar eller
inte ?! Så frågan är om det är aktuellt. Gläntan kan ta på sig ansvaret för 2 av
dessa träningar om det blir aktuellt.
Rekrytering
Vi fortsätter med arbetet på att få fler medlemmar till klubben. Kan vi få med
vuxna/föräldrar, så blir det lättare att även få med barnen/ungdomarna.
Tävlingsdeltagande
Klubbens mål är att minst 40 st av medlemmarna ska ha gjort minst en start på
en tävling under 2017 och att vi totalt passerar 250 starter (varav minst 15 st på
DM). Vi hoppas även att vi kan ställa upp med minst två lag på stafett DM.

