
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
För OK TRANAN tiden 2022-01-01 – 2022-12-31, föreningens sextionde 
verksamhetsår. 
 

STYRELSEN 
OK Tranans styrelse har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande: Terese Larsson 
Sekreterare: Anette Johansson 
Kassör:  Owe Svensson ansvarig för: Administration 
Övriga ledamöter: Peter Nilsson ansvarig för: Bredd & Motion 
  Karl-Johan Ohlin, ansvarig för: Kart & Arrangemang 
  Mats Kindlund, ansvarig för: Tävling 
  Sofia Östensson, ansvarig för: Träning 
 
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden. 
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Valberedning                Egon Johansson 
                                       Max Larsson 
 Kristina Nilsson 
 
Revisorer:  Roland Börjesson 
  Annika Lidh 
 
Markkontaktman: Lars-Åke Larsson 
Redovisning av lokalt 
aktivitetsstöd: Kristina Nilsson 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ÅRSMÖTE 
OK Tranans årsmöte hölls på Hagatorpet den 7: e mars 2022. 17 personer deltog i 
mötet. 
 
Styrelsens förslag om oförändrade avgifter för 2023 godkändes av mötet. 

• Ungdomar-16 år  200 kr  

• Vuxna  300 kr  

• Familj  600 kr  
 

• Reseersättningen föreslås oförändrad, 18kr /mil. 
Bilersättning kan utgå om man representerar klubben, sanktioneras av 
styrelseledamot. 

• Tävlingsavgifter för ungdomsklasser, HD20, öppna klasser upp till 18 år och 
HD21 (högsta tävlingsklassen) ersätts med 100 % såsom tidigare. 

• Ev. efteranmälningsavgifter och ej start betalas av tävlande själv. 

• Klubben bekostar samtliga medlemmars startavgifter vid DM (lång, medel, 
sprint, natt, stafett) och närtävlingar i närområdet under 2022. 

Förslag till ersättning för deltagande till tävlingar och läger enl. följande: 

• Uttagen till mästerskapstävling, klubben ersätter hela kostnaden – max 5000 
kr/år 

• Uttagen till landslagsläger, klubben ersätter 50 % av kostnaden en gång/år. 

• Deltagare i O-camp 13–14 år och 15–16 år som ej deltager USM-truppen, 
klubben ersätter 50 % av kostnaden 

• Deltagare i USM-gruppen, klubben ersätter 50 % av kostnaden. 

• Deltagande i VOJS och 13–14-läger med övernattning, klubben ersätter 50 % 
av kostnaden upp till 3000 kr. Dagaktiviteter ersätter klubben hela kostnaden. 

• Tillägg: deltagande i Daladubbeln ersätts med 50 %, ledare med 100 %.      
För ovanstående aktiviteter utgår ej reseersättning från klubben. 

 
Personlig sponsring kan komma utöver dessa ersättningar. 

De som innefattas av ovanstående ersättningar räknar vi med att: 

• Vara disponibla på de stafetter som klubben har satt upp i sin 
verksamhetsplan. 

• Vara funktionär på våra tävlingar 

• Lägga träningar eller ansvara för annan klubbaktivitet 
 
Hela förslaget godkändes av mötet. 
 
 
 
 
 

   



Medlemsstatistik 

Medlemsantalet är 2022-12-31     254 st 
Medlemmarnas fördelning på ålder och kön framgår av tabellen 
nedan 

Ålder Män Kvinnor Totalt 

0 - 7 8 7 15 

8 - 11 23 24 47 

12 - 25 23 26 49 

26 - 82 61 143 

Summa 136 118 254 
 

MEDLEMSKAP 
Föreningen har under året varit ansluten till följande organisationer: 

• Svenska orienteringsförbundet 

• Västergötland orienteringsförbund 

• Svenska friidrottsförbundet 
 
 

REPRESENTATION 
OK Tranan har under året representerats vid följande årsmöte av nedan nämnda 
personer: 
 

•  Västergötlands Orienteringsförbunds årsmöte: Karl-Johan Ohlin deltog. 
 
 

STIFTELSEN HAGATORPET 
Har under året bytt ut all utomhusbelysning till LED. 
Borrat ny brunn och påbörjat indragning av vatten. 
Satt upp ny karta över våra löp- och vandringsleder på Hagatorpet och vid Kroksjön. 
Markerat en ny led vid Kroksjön, blå leden. 
Långpromenaden genomfördes enligt plan och var som vanligt väldigt uppskattad. 
Hagatorpets löpspår, grillstugor och skidspår har som vanligt varit väldigt uppskattat. 
Genomfört städdagar både vår och höst. 
Följande personer har under året representerat OK Tranan i styrelsen för Stiftelsen 
Hagatorpets Friluftsgård: 
Styrelseledamöter: 
Annika Johansson                    vald t.o.m 2023-02-28 
Suppleant: Anne Johansson 
Peter Nilsson  vald t.o.m 2024-02-28 
Suppleant: Henrik Merkel 
Revisor: 
Anna Börjesson 
 

 
 
 
 



TÄVLING 
Tävlingssäsongen kunde genomföras utan restriktioner. Generellt ett lägre antal 
starter från klubbens medlemmar än tidigare år, runt 1100 starter gjordes under året. 
Men de som är tävlingsaktiva är däremot flitiga med att tävla och har gjort många 
starter. 
Ungdomarna svarade för flera fina insatser. Bland annat blev Lisa Ö svensk mästare 
i Ultralång och ungdomarna knep tredjeplatsen i Västgötatoppen i år igen, bra gjort!  
 
Unionsmatchen 
Gick i Göteborg/Borås. Emilia, Wilma, Erik, Hjalmar och Elias deltog från klubben. 
 
Tjoget  
Vi deltog med ett lag som slutade på 17:e plats. 
 
O-ringen 
Kunde äntligen genomföras i Uppsala. 25 deltagare från Tranan. Hjalmar tog en 
etappseger och slutade 6:a i H14. 
 
Ungdomens Tiomila 
Arrangerades av Tranan och UOK på Lassalyckan så inget HD20 deltog men 
däremot HD 14 lag som slutade på 62:a plats. 
 
GM 
Gick i Norrköping - Söderköping. Wilma, Hjalmar, Emilia och Erik deltog. Hjalmar blev 
2:a i sprint och Lång. 
 
DM 
Medel och stafett gick i Trollhättan med runt 30 deltagare från Tranan. DM-mästare 
blev Hjalmar i H14 och Ulrika i D50. Seger för Tranan i D120, andraplats för D21 och 
H14. Långdistansen gick i Tibro. DM-mästare blev Gustav I H12, Lisa Ö D18, Mats i 
H50. 
Natt-DM gick i Kullingshof. Annika J blev DM-mästare i D50. 
 
SM Ultralång 
Lisa Ö vann D18! 
 
SM 
Långdistansen gick i Bjursås. Lisa Ö 13:e och Sara O 31:a. Medeldistans och stafett 
gick i Grönklitt. Sara O blev 23:a på medeln och Sara, Lisa Ö och Lisa J sprang 
stafetten. 
 
Swedish league 
Lisa Ö och Sara O deltog i Swedish league. Lisa blev 12:a. 
 
USM 
Gick i Stockholm. Wilma, Emilia och Erik deltog. 
 
Daladubbeln 
Gustav och Hjalmar deltog. 
 



25-manna 
Lyckad helg i Stockholm. Tranan slutade på plats 100. 
 
 
Grannfejden  
Ulricehamn anordnade årets Grannfejd. 
 
Västgötatoppen 
Tranans ungdomar blev 3:a 
 
Natt-7:an 
Tranan anordnade andra deltävlingen i Natt-7:an på Hagatorpet i början på 
december med runt 50 startande. 
 
 
Tisdagsträning 
Drygt 20 tisdagsträningar genomfördes under året med bra uppslutning efter våra 
förutsättningar. Mat och teori ingick i några av dom. 
 
Kretsträning 
9 kretsträningar genomfördes med UOK och Gällstadbyggden. Generellt bra 
uppslutning från Tranan. 
 
 

 
TRÄNING 
Ansvarig styrelseledamot: Sofia Östensson 
 
Övriga ungdomstränare är: Annika Johansson, Ulrika Kindlund, Peter Lillen Nilsson, 
Kristina Nilsson, Mattias Palmqvist. 
Ungdomsträning har genomförts som vanligt på torsdagar. I år helt utan restriktioner.  
På träningarna har vi haft runt 35-40 barn med föräldrar från olika delar av kommunen. 
Under våren genomfördes 6 stycken träningar och på hösten 7 stycken träningar.  För 
att det ska vara lätta att ta sig till träningen, har träningarna genomförts på Hagatorpet 
eller i närheten av Tranemo. Fokus för träningarna har varit att lära sig orientera och 
utveckla sin orientering på ett lekfullt och roligt sätt utifrån sin nivå. Alla grupper har 
haft samma start på sina banor. Vid alla träningar har det funnits möjlighet till olika 
aktiviteter med lekfull utgångspunkt för rörelse efter individuella förutsättningar och 
önskemål.  
Nybörjargruppen hade under våren lite egna aktiviteter men anslöt till den större 
gruppen för lek. På hösten har alla grupper tränat gemensamt. Varje grupp har haft 
ansvariga ledare. Vid en träning på hösten erbjöds de föräldrar som ville lite extra 
orienteringsträning. För att få ökad kunskap i orientering. Säsongen avslutades med 
en mycket uppskattad träningstävling som samordnades med Kretsträningen. Alla barn 
fick kliva upp på prispallen och få medalj, kvällen avslutade med korv i bröd. 
 
Vid tre tillfällen har tävlingsresor arrangerats, på våren till sprint DM i Gällstad och 
under hösten till Hjortssöndagen i Alingsås och O-event i Borås. 
 
 



 

BREDD OCH MOTION 
Naturpasset. 
Under året har vi genomfört 4 st naturpass, som i skivande stund har genererat 370 
st sålda paket uppdelat som följer. 
Tranemo   282 st 
Limmared    10 st 
Fotopass    21 st 
Cykel    40 st 
 
Nytt för i år var cykelpasset som var mycket uppskattat. 
13 företag i kommunen har använt naturpasset i sin friskvårdssatsning, 215 st 
personer fick naturpasset denna väg. 
 
Traillöpning 
Traillöpningen har rullat på hela året, det har varit mellan 3-13 löpare varje onsdag, 
det var bara ett uppehåll under sommaren. 
Uppskattningen har varit stor och många ser det som en fri aktivitet som man bara 
kan komma till och vara med. 
Målet är fart efter kamrat! 
 
 
 

Kart och Arrangemangskommittén 
Ansvarig styrelseledamot: Karl-Johan Ohlin 
Lars-Åke Larsson, Per Sundqvist, Kenneth Johansson, Thomas Andersson, Jan 
Karlsson, Gustav Östensson, Peter Östensson, Magnus Elverlind 
 
Kartritning 
Under året har Lars-Åke Larsson reviderat skolkartan i Grimsås efter att 
ombyggnaden av skolan är färdig. Dessutom har delar av kartan kring Ranabo 
reviderats. 
 
 Arrangemang 
 
MTBO Svenska Cupen 
Det var världspremiär för OK Tranan att arrangera en tvådagars värdetävling inom 
mountainbikeorientering. Tävlingarna genomfördes på vår konverterade karta kring 
Hagatorpet. Efter många timmars planering och coachning av etablerade 
tävlingsledare inom sporten genomfördes en långdistans 30 april och en 
medeldistans 1 maj. Arrangemanget blev lyckat och vädret var dessutom med oss 
under hela helgen.  
 
Öppet Ultralång-KM 
I år var det dags för det traditionsenliga Ultra KM i Valhyltans skogsområde. Klas 
Johansson var tävlingsledare och Kenneth Johansson hade lagt åretsbanor. Det var 
18 anmälda, 18 löpare startade och 14 hade ett godkänt resultat när de kom i mål. 
 
U10 - mila 
Efter två års pandemirestrektioner var det dags att arrangera en U-10-mila tävling i 



sin normala tappning. Årets tävling var förlagd i Lassalyckans fritidsområde. 
Arrangemanget lockade hela 104 lag i H/D 14 klassen och 97 lag i H/D 20 klassen. 
Som vanligt kompletterades U10- mila tävlingarna med en medeldistans på lördagen 
och en långdistans på söndagen. Det var fantastiskt roligt att se all glädje bland alla 
ungdomar. 
 
Natt 7:an 
OK Tranan fick uppdraget att arrangera Natt 7:ans andra etapp torsdagen den 1/12. 
Det var Mats Kindlund som var ansvarig för tävling och dess banläggning. Efter 
målgång, dusch och ombyte passade många deltagare på att njuta av soppa med 
nybakt bröd. 
 
 

    
 

  

SLUTORD 

  

Klubben har nu passerat sitt sextionde verksamhetsår vilket vi uppmärksammade 
med ett väldigt trevligt jubileumsfirande i december. Tack alla som bidrog med bilder 
och berättelser från förr, roliga tävlingar och fantastisk mat.  

Man blir ju både stolt och ödmjuk när man summerar klubbens framgångar genom 
dessa sex decennier.  

Just nu kan vi konstatera att vi har en liten svacka i antal tävlingsaktiva medlemmar. 
Trots det levererar vi fina prestationer även 2022, som ni kan läsa i Mats 
sammanställning över årets tävlingsresultat.  

Generellt upplever många klubbar en nedgång i antalet tävlingsstarter nu efter Covid. 
I vår klubb ser vi samma trend, men vi har samtidigt ett ovanligt stort att antal barn 
och ungdomar på torsdagsträningarna som så smått börjat komma ut och testa på 
tävlingar tillsammans med sina föräldrar. Detta är något som vi gärna vill se mer av 
och vi kommer satsa lite extra på denna grupp under 2023.  

I september kommer OK Tranan vara ansvariga för DM-tävlingar i medel och stafett 
under två dagar. Det är inte alls en lika stor apparat som Ungdomens 10-mila som vi 
arrangerade under 2022, men vi kommer behöva funktionärer även under denna 
tävling. Hoppas att ni har möjlighet att hjälpa till! 

Terese 

 
Tranemo i februari 2022 
  
Anette Johansson     Karl-Johan Ohlin     Mats Kindlund     Terese Larsson 
 
Peter Nilsson           Owe Svensson  Sofia Östensson 
  


