
Verksamhetsberättelse SAIK Orientering 2020



Inledning
Sektionen bedriver idrott inom orientering och trail-running samt representerar SAIK gentemot

Svenska Orienteringsförbundet och dess distriktsförbund samt Svenska Gångförbundet.

Styrelse
Ordförande: Henrik Nordholm

Ledamöter: Helena Bengtsson

Lovisa Nilsson

Hannah Fovaeus

Karin Haldorsdotter-Lindqvist

Niclas Davidsson

Kommittérepresentanter

Yvonne Weihard Ungdomskommittén

Janni Axelsson Breddkommittén

Bengt Johansson Klubbstugekommittén

Emma Andersson Junior & seniorkommittén, träningskommittén

Magnus Rehn Arrangemangskommittén

Hans Carlstedt, Bengt Johansson och Henrik Nordholm är SAIK-OL:s representanter i SAIK:s styrelse

Sektionsstyrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten samt en digital Klubbdag med ett 30-tal

deltagare.

I maj införde vi en ny rutin med nyhetsbrev från styrelsen. Det har fått en positiv respons från ett

antal av våra medlemmar. Det blev 3 nyhetsbrev under året.

Webmaster har varit Johan Wedlin och Iliya Belianka, under året har Agnes Spånér anslutit som

ansvarig för sociala medier.

Medlemmar
Vi har en positiv utveckling av antalet aktiva medlemmar registrerade i Sportadmin. För de 3 senaste

året ser totalantalet ut som följer: Antal medlemmar, (andel kvinnor), utveckling från föregående år

2018 285

2019 301 (38%), +6%

2020 339 (39%), +13%



Tävlande
I princip all vanlig tävlingsverksamhet har ställts in så antalet tävlingsstarter har sjunkit kraftigt detta

år. Detta har till viss del kompenserats av ökat deltagande i lokala tävlingar och närtävlingar.

År Nationella

tävlingar

När-/distriktstävli

ngar

Klubbtävlingar

(Veckans bana

etc)

Totalt antal

starter

2019 2491 973 319 3783

2020 474 (-81%) 891 (-9%) 1219 (+282%) 2584 (-32%)

Ekonomi
Detta år har ju varit allt annat än normalt men de inställda aktiviteterna (kostnaderna) har vida

överstigit de minskade intäkterna så vi gör ett kraftigt plusresultat.

De största kostnadsposterna som har försvunnit eller minskat är till huvuddelen inställda stafetter

(Tiomila, Jukola, 25 Manna).  Covidanpassade SM-arrangemang i närheten av Göteborg arrangerades

istället för planerade långresor.

Vi har haft minskade intäkter för inställd medeldistanstävling, inställt Göteborgsvarv och minskad

omfattning av stuguthyrning samt servering.

Vi har fått en del kompensation via Riksidrottsförbundets och kommunens  Covid-stöd under Q2 och

Q3.

Representation
GOF Lena Carlsson, styrelsen

Anders Björklund, junioransvarig elitkommittén

Mats Lindqvist, mark & vilt tekniska kommittén

GOFA Roland Olsson, styrelse

GKR Hans Carlstedt, styrelse

Bengt Johansson, revisor

IP Skogen Lennart Almström

Ungdomskommittén
Under året har ungdomskommittén bestått av:

Yvonne Fjordside Weihard (ordförande); Mattias Bååth; Nichlas Wallström; Martin Pettersson; Katrin
Skepp; Thomas Kullander; Mathias Sundbäck; Charlotte Nordgren; Christina Hedén-Ståhl; Henrik
Olsson; Martin Urby; Camilla Öhgren; Karin Sundström.
Det har dessutom funnits ett antal ytterligare ledare i respektive åldersgrupp. Kommittén har under
året haft sex möten.

Vision och mål
”SAIKs ungdomsverksamhet ska kontinuerligt tillhöra toppskiktet bland Sveriges orienteringsklubbar.

Verksamheten har de bästa ledarna, omfattar alla ålderskategorier och utvecklar våra ungdomar

orienteringsmässigt, fysiskt och socialt oavsett tävlingsmässig ambitionsnivå. Vår framgång byggs av

våra ledord Glädje, Engagemang och Kvalitet”.



Vi har skapat en verksamhetsplan som finns att studera på vår hemsida där man kan fördjupa sig mer

i detaljer kring vår verksamhet inklusive mål och handlingsplaner.

Aktiva ungdomar och aktiviteter
Eftersom vi under året varit drabbade av en pandemi har aktivitetsnivån speglat detta. Vi har hela

tiden följt folkhälsomyndighetens rekommendationer, men försökt att ha så mycket aktivitet som

möjligt under dessa förutsättningar.

Under året har vi haft ca 80 ungdomar i åldern 7-16 år som deltagit i träning.

Vi har genomförd våra orienteringsträningar varje tisdag från slutet av mars till slutet av oktober, med

uppehåll under ungdomarnas sommarlov. Utöver detta har det erbjudits löpträning varje tisdag

januari-mars och november-december.

Tävlingar
Stort sett alla tävlingar på våren ställdes in på grund av pandemin och de tävlingar som genomfördes

på hösten var alla anpassade.

Vårserien
Eftersom GOFs officiella Vårserie ställdes in, arrangerade SAIK en egen vårserie med banor för

ungdomar från 7-12 år vid 3 tillfällen. Det var runt 25 deltagare vid varje arrangemang.

Vi arrangerade även en höstserie där vi utökade med banor för 13-14 åringar för att kompensera för

uteblivna tävlingar. Där hade vi 3 tillfällen med 25-30 deltagare per tillfälle.

DM
Vid årets DM-tävlingar blev det 4 individuella pallplatser, varav 2 segrar genom Arvid Skepp i H16,

sprint, lång och medel och Gunnar Fovaeus i H16 lång.

DM stafett ställdes in.

GM och Unionsmatch
Ställdes in.

USM
Vid USM-sprint gjorde Arvid Skepp en utmärkt prestation och tog hem en silvermedalj. Även Ella

Pettersson representerade SAIK.

Vid USM-lång hade SAIK 5 deltagare (Gunnar Fovaeus, Arvid Skepp, Ella Pettersson, Matilda

Wallström och Simon Bååth), där Gunnar lyckades bäst med en utmärkt 5 placering.

Arvid Skepp passade också på att tävla i mountainbikeorientering. Detta renderade bl. a i 2 st

SM-silver (lång och sprint).

Tiomila
Ställdes in

Ungdomens Tiomila
Ställdes in, men som kompensation arrangerades u-tiomila-utmaningen i Göteborg. SAIK hade lag i

alla 3 stafetter. 2 lag i HD12 lag, där flera sprang stafett för första gången, 1 lag i D18 och 1 lag i HD18

där SAIK länge var med och tampades om segern, men till slut blev 2:a.



Läger och resor
Vi har inte haft några läger under året på grund av pandemin. Men som förberedelse inför årets

ungdoms-SM åkte SAIK-ungdomar på en dags träning i Falköping innan sommaren och till Jönköping

efter sommaren (Lång-USM flyttades till Jönköping).

SOL-skolan
Traditionsenligt arrangerades SOL-skolan i augusti. 7 juniorer/16 åringar höll i arrangemanget på ett

pandemisäkert sätt. 19 deltagare 9-12 år träffades 3 dagar där de sprang och lekte med målet att ha

roligt tillsammans i gruppen samtidigt som det tränades orientering.

Junior‐ och Seniorkommitté (inkl träningskommittén)
Kommittén har under året bestått av Emma Andersson (sammankallande), Therese Wikström, Maria

Magnusson, Ingemar Carlsson, Magnus Josefsson, Ola Skepp, Mikael Öhgren och Anders Axelson.  

Organisation för tävlingsverksamheten: 

Herr-UK: Anders Axelson, Marcus Millegård (ej deltagit i några möten) 

Herr-coach: Anders Axelson 

Dam-UK: Maria Magnusson, Therese Alfredsson 

Dam-coach: Therese Alfredsson  

Junior-ansvariga: Magnus Josefsson, Ola Skepp, Mikael Öhgren 

Träningskommittén: Stina Berg, Fredrik Wennemark, Heino Ollin, Nils Grimbeck, Albin Thunberg

 

Internationella mästerskap 
Alla internationella mästerskap inställda på grund av Corona. 

 

SM – två ”löv” 
Trots osäkerhet om det skulle bli några SM-tävlingar under året kunde det till slut genomföras fyra

stycken under hösten. Medel- och långdistansen flyttades till Göteborg (Säve respektive Svartedalen)

samt sprint och sprintstafetten gick av stapeln i Örebro.  

Carl Josefsson imponerade med att ta en 5:e plats i H20 i på medelfinalen i Säve. Därmed tangerade

han sin tidigare SM-bästa från fjolårets Ultralång. I D21 gjorde Amilia Björklund ett mycket bra lopp

och hade 4:e platsen inom räckhåll, men efter några små misstag blev till slut en fin 12:e plats. Maria

kämpade tappert och blev 19:e. I H18 blev Casper Skepp godkänd 15:e, trots en del misstag. Totalt ett

bra klubbresultat med 4 på bästa hälften. Förra året hade vi med nöd och näppe 2 placeringar på

20-bästalista. 

Långdistansen dagen efter gick i den fina och kuperade terränglådan i Svartedalen. SAIK hade 6 st

löpare som kvalificerat sig till A-finalen. Där lyckades Casper Skepp bäst bland SAIKarna och visade

prov på styrka genom att springa till sig ett "löv" genom en finfin 8:e plats i H18. I äldsta

herrjuniorklassen (H20)  hamnade Carl Josefsson på en snygg 12:e plats endast dryga minuten upp till

topp tio. Per Nordholm sprang in på en 45:e plats i samma klass. I D21 kämpade Amilia Björklund till

sig en fin 12:e plats och endast två minuter efter Amilia kom Maria Magnusson på en snygg 15:e

plats. Frida Brogren slutade på en 29:e plats.

 

I mitten av oktober arrangerades så årets sista SM-tävlingar, sprint och sprintstafett. På lördagens

individuella race tog sig tre SAIKare sig till A-final. Där lyckades Carl Josefsson bäst i H20 med en 17:e

plats. Casper Skepp blev 19:e i H18 och Amilia Björklund tog en 25:e plats i D21.  



Dagen efter var det äntligen dags för årets första (!) och sista stafett, sprintstafetten.  SAIK ställde upp

med två lag där det redan på förhand var indelat vilka klubbar och lag som fick springa i dem

respektive heaten.  

SAIK:s lag 2 (Stina Berg, Casper Skepp, Gabriel Öhgren, Agnes Spånér) deltog i B-finalen. Efter stabila

lopp landade laget på en 18:e plats.  

I A-finalen sprang SAIKs lag 1 (Amilia Björklund, Heino Ollin, Carl Josefsson, Frida Brogren) in på en

20:e plats efter fina och stabila insatser rakt igenom, efter växlingsplaceringarna 10, 20, 20 och 20.

Det hela renderade i en ansenlig mängd TV-tid i början av loppet och  blev som sagt en slutlig fin 20:e

plats.

 

DM-tävlingarna 
Årets första DM-tävling för senior och juniorer blev i år Delsjömedeln med IFK Gbg som arrangör den

18 oktober. (Övriga klasser hade medel-DM i sep med Kungälv som arrangör. Samma område som sen

användes till SM-lång). Maria Magnusson knep en silverpeng i D21. Två topp 20-placeringar i H21 blev

det för SAIK genom Magnus Carlstedt respektive Johan Wikström. Carl Josefsson och Per Nordholm

tog en dubbel i H20. I H18 sprang Rasmus Johansson Fjordside till sig en bronspeng.

 

IK Uven stod som värd för natt-DM den 23 okt. I den mörka oktobernatten kom 5 st damseniorer till

start från SAIK . Maria Magnusson knep guldet. Agnes Spånér och Klara Pålsson hade en

sekunduppgörelse om bronspengen där Agnes till slut drog längsta strået. I H21 blev Heino Ollin 4:a,

endast några sekunder från bronsmedaljen. I H20 blev det ett "klubbmästerskap", där Carl Josefsson

vann övertygande före Per Nordholm på en andra plats. I yngsta herrjuniorklassen, H18, blev det ånyo

medaljer genom Casper Skepp 1:a och Rasmus Johansson Fjordside 3:a.

 

Redan dagen efter var det dags för nästa DM-distans, sprint. Frölunda som arrangör med  Guldheden

som tävlingsområde. Tyngre dag och inte samma framgångar för senior SAIK-löparna denna dag. Carl

Josefsson visade hur en behärskar att springa hem ett natt-dm guld kvällen innan man även springer

hem ett sprintguld i H20.  Casper Skepp och Rasmus Johansson Fjordside hade en tät kamp

sinsemellan och placerade sig på en 4:e och 5:e plats.

 

Långdistansen stod vi som arrangör för i skogarna söder om Jonsered. Vi hade deltagare endast i

yngsta herrjuniorklassen (H18). Där placerade sig Casper Skepp bäst genom en 4:e plats.

Stafett utgick i år på grund av corona.

 

Träningar och läger 
Ett läger hanns med under året, 10-mila läger i Bålsta i Uppland innan restriktioner med anledning av

corona gjorde det svårt att genomföra fler. Fin uppslutning och nöjda deltagare som kände på

terrängen i Uppland.

En lyckad träningsdag/helg kunde genomföras i Strömstad i juni, stället för det inställda Jukola/Venla.

Deltagarna fick smaka på lite stafett-känsla genom en skoj stafettvariant signerad av Magnus

Carlstedt, och segrande ur denna mycket prestigefyllda stafett gick damerna. 

Träningskommittén har under året erbjudit träningar av högsta klass och anpassat dessa efter

rådande riktlinjer och rekommendationer med stor elegans. De har verkligen varit kreativa och

flexibla. 



Breddverksamheten
Breddkommittén har under året bestått av: Janni Axelsson(sammankallande), Mark Ubbink och

Monika Knutsson.

Vi hann ju tyvärr knappt börja året innan allt blev omkullkastat av Corona-pandemin. I början av april

lyckades vi ändå genomföra en nybörjarkurs för vuxna som en helg-intensivkurs med 4 deltagare i

klubbstugan. Den sedvanliga examens-tävlingen fick arrangeras som en bana från Kåsjöns badplats i

stället. Snabblärda och duktiga deltagare som klarade ”examen” med bravur!!

Istället för en tävlingssäsong blev det Veckans bana-säsong.
Från och med slutet av mars hade vi varje vecka en ”Veckans bana” uthängd på en karta i
Göteborgs-området som man kunde springa. Banalternativen varierade från blå svårighet ner till vit. I
våras, när vi fortfarande hade anmälan och visste hur många som fick en karta, var det runt 60-80
SAIKare som sprang i veckan!
Under påsk samarbetade vi med några andra klubbar i Göteborgsdistriktet under namnet Gbg-Öst
och fick serverat en träning varje dag under påsken i härligt vårväder.

Eftersnack och utfordring av barn vid Härkelshult

Vi hade också ett utbyte med Friskis&Svettis vars medlemmar fick springa Veckans bana och som tack
fick vi träna gratis hos dem.
Stort tack till alla som hjälpte till med att arrangera Veckans bana på olika sätt, med allt från
banläggning till inplockning! Veckans bana föddes ur pandemi-restriktionerna men kommer leva kvar
även efteråt!

Vi hoppades länge på att vår klubbresa till Jukola/Venla-kavlen i Rovaniemi ändå skulle kunna bli av.
Den blev så klart, även den, inställd till slut. Men vi håller alla tummar vi har för att vi ska få en ny
chans nu i juni 2021 istället.

Över sommaren blev läget lite bättre och DM-tävlingarna, förutom stafetten, kunde arrangeras med
annorlunda upplägg. Vi var själva arrangörer för långdistansen men i ihållande regn på medel-DM fick
vi följande medaljörer i 35+-klasserna:
Guld: Odd Wallum (H55), Magnus Rehn (H65)
Silver: Gunilla Axelson (D60), Anders Björklund (H60),
Brons: Anette Bernhed (D55), Kalle Wrane (H50), Ola Skepp (H45)



En månad senare arrangerades ett uppskjutet natt-DM ihop med sprint-DM. På fredagsnatten i
Lindome blev det guld till Magnus Josefsson (H60) och flera silver till SAIK genom Fredrik Weihard
(H40), Martin Eickhoff (H60) och Stefan Millegård (H65). Magnus Rehn (H65) knep ett brons.

På ett fint och detaljerat sprintområde vid Guldheden vann Gunilla Axelson (D60) och Johan Berglund
(H60) guld. Susanne Berglund (D65), Magnus Josefsson (H60) tog varsitt silver och brons tog Martin
Eickhoff (H60) och Nichlas Wallström (H50).

Tyvärr blev det ju ingen
25-mannastafett heller men vi är
redan taggade inför 2021!
Den 10 oktober – i ösregn -  hade vi
istället en breddträning vid
klubbstugan där vi i kommittén bjöd
in till lite diskussion med era inspel
om hur vi kan utveckla
verksamheten. Utöver en blå bana
runt Prästtjärn bjöds det också på en
miniknats-bana runt udden! Båda
lika populära!

Blöta men nöjda löpare dricker kaffe eller äter russin utanför
SAIK-stugan

Veteranträffar
Klubbens veteraner har såklart träffas väldigt mycket mindre i år. En långpromenad med
Perry vid Hindås har det ändå blivit under hösten.
De så populära veteran-ol-torsdagarna har delvis kunnat genomförts som ett flerdagars
arrangemang istället, och SAIK arrangerade under sensommaren en veteran-ol vid
Öjersjö-kyrkan.

Arrangemang
Kommittén har bestått av
Magnus Rehn, sammankallande
Anette Bernhed
Hans Carlstedt
Lars Stålheim
Johan Wedlin

Partilletrippeln
Trots att många av årets tävlingar blev inställda så var det ändå en period under hösten där det gick

att arrangera, om än i annorlunda former. Våra tre planerade tävlingar i Partille-trippeln blev två,



lång-DM och natt-sprint medan medeltävlingen fick skjutas på framtiden. Dessutom arrangerade vi

SM Sport vintercup den 1 februari och 2 st veteran-OL, 6 februari och 6 augusti.

Lång-DM gick på Råhultskartan och fick genomföras under två dagar 12–13 september. Anledningen

var restriktionerna att det max fick vara 50 personer ute i skogen samtidigt. Samtidigt använde vi

skogsmål och tog bort alla servicefunktioner. Kvar på tävlingscentrum blev i princip bara målvagnen.

Det blev tomt och ödsligt, även mitt under tävlingen. Trots att det regnade båda dagarna så gick allt

bra och deltagarna var mycket nöjda både med Agneta Nordholms banor och med att få tävla.

Utsikt från startplatsen En av 3 startplatser i uppfriskande regn.

Coronatom (säker) arena

Fredag kväll 2 oktober var det så dags för natt-sprint, med banor som Lars-Göran Axmalm lagt på en

nyritad sprintkarta i både Jonsereds samhälle och i skogen uppe runt herrgården. Vi fick fint

kvällsväder och det blev en uppskattad tävling, där det liksom tidigare år var många ungdomar som

deltog. Lokalpressen uppmärksammade också tävlingen med en artikel.



Kåsjön trail
Lördagen 29 augusti gick Kåsjön Trail av stapeln på Kåsjöns badplats. Det var länge tveksamt om vi
skulle få tillstånd att arrangera och det var svårt att lämna klara besked till de som ville delta. Till slut
löste sig allt och vi var nöjda med att kunna genomföra loppet trots de restriktioner som gäller. Mulet,
småregnigt och kylslaget väder bjöds löparna. Totalt 148 löpare kom till start. Ingen toppsiffra men vi
kände oss nöjda med att kunna genomföra loppet och visa alla att vi är ett lopp att räkna med och
som kommer att finnas kvar framledes. Som vanligt tre banor, antingen 5.5, 11 eller 21 tuffa
kilometer. Inte många kringarrangemang på grund av pandemin men som vanligt kunde vi genom
våra sponsorer bjuda löparna på hembakade bullar, bananer, dricka mm.

Nu ser vi fram emot att kunna utveckla loppet till nästa år då vi också förhoppningsvis inte behöver
påverkas av några pandemirestriktioner. Vi håller tummarna för det.

Glada deltagare och arrangörer i Kåsjön Trail

SAIK:s kartor
SAIK har följande 15.000-delskartor:

● Råhultsbladet som täcker hela området öster om Landvettervägen. Det har under två-tre år

uppdaterats av Vitalii Hychko och Hans Carlstedt.

● Naturpassetkartan över hela Partille kommun. Den är en sammanställning av alla de senaste

kartor som finns i kommunen, dvs även de som inte tillhör SAIK utan även GKR. Kartan har i

begränsad omfattning uppdaterats löpande sedan 2015. Kartan skall användas till Hittaut

2021.



Teknik och verklighet

Under det senaste året har vi karterat och uppdaterat ett stort antal sprintkartor enligt den nya

normen (ISSprom 2019). Jonsered Sprint som täcker området från motorvägen i öster till Jonsereds

herrgård användes till Partilletrippeln (P3) i höstas.

● Prästtjärn, en helt ny karta över terrängen norr om SAIKstugan. Det har skett en hel del

gallring i terrängen omkring elljusspåren. Kartan skall användas i P3 och Hittaut 2021.

● Furulundskartan har några år på nacken och konverteras nu till den nya normen. Den

renoveras och utvidgas norrut till motorvägen. Den kommer att bli klar till sommaren 2021.

● Partille Centrum.  Denna karta började Maria Magnusson rita för några år sedan men den

blev inte klar. Nu är den kompletterad och konverterad. Den kommer att användas i Hittaut

2021.

● Vi har även konverterat och kraftigt uppdaterat Öjersjö Sprint. Denna karta tillhör GKR men

får användas av SAIK.  Kartan skall användas vid vår sprinttävling i maj.

● En annan GKR-karta är Vallhamra-Oxled. Den har nu konverterats och uppdaterats samt

utvidgat nästan till dubbla ytan så att Vallhamra IP kommer med. Därav det nya namnet

Vallhamra IP. Kartan är samägd med GKR.

Sprintkartorna från Partille är samordnade så att man kan sätta samman dem och springa från Partille

centrum ända upp till södra Öjersjö.

Som underlag till kartritningen användes Laserdata och flygfotografering. Förra året kom en helt ny

serie data från LMV, senaste kartan som ligger på nätet har 0,4 m i upplösning. Laserdatan bearbetas

på olika sätt. På så sätt får man mycket geometriskt underlag och en mycket bra databas. Man kan nu

rita 70 % av kartan på ritbordet. Detta resultat tar man sedan med sig ut i terrängen en laptop och



uppdaterar underlaget.

KÅSJÖSTUGAN
Kommittén har under året bestått av:

Lars-Göran Axmalm Bokningsansvarig

Bengt Johansson Inköp och kontakt med hyresgäster

Kjell Bengtsson Reparationer och underhåll

Hans Carlstedt dito

Leif Ernelind dito

Ingrid Carlstedt Köksansvarig

Klubbstugekommittén har under året inte haft några protokollförda sammanträden. Aktuella frågor

har behandlats i samband våra månatliga underhållsarbeten.

Underhåll och standardförbättringar
Under året har vi bytt golvet på altanen samt tvättat och målat vindskivor och under

takutsprången. Det är dessutom massor av småsaker som behöver åtgärdas för att

hålla stugan i den standard som vi alla önskar.

Larmet är just nu vårt stora problem med många falsklarm och på sikt blir vi nog

tvungna att byta ut anläggningen till något mera modernt och lättskött.

Ekonomi
Eftersom det mesta av stugans inkomstaktiviteter går på OL-sektionen centralt så

blir det ett underskott på driften. Underskottet täcks upp av OL-sektionen så

att det blir ett nollresultat.

Poängpromenader
På grund av Covid 19 blev det inte samma omfattning som tidigare år, men under våren

var det självservering av promenaden och vi lyckades locka en del deltagare.

Hösten blev lite mera normal och vi genomförde 6 st omgångar med 935 startande vuxna

och 237 barn. Vi hade enklare servering på utsidan och detta innebar naturligtvis  att det

ekonomiska inte blev så stort som tidigare år.



Uthyrning
Stugan har under året varit uthyrd till både privatpersoner, kursverksamhet och

idrottsorganisationer. Uthyrningen gav en intäkt på 68.500 kr, minskning med cirka 50.000 kr

mot 2019. Hade vi inte haft Missionsrörelsen som hyresgäst så hade det blivit ännu mindre.

Stugan används till våra egna träningar samt motionsorientering för alla och dessutom har vi som

tidigare haft besök av ett antal skolklasser.

Tyvärr har vi inte kunnat ha någon matservering på tisdagarna, men vi får hoppas att den snarast

kan komma igång. En mycket viktig social verksamhet.

Sammanfattning
Det har varit ett utmanande år med stor osäkerhet, många inställda arrangemang och restriktioner

som hela tiden utmanat vår verksamhet. Med detta som bakgrund så har vi lyckats mycket väl att

hålla igång en hög och kvalitativ aktivitetsnivå för ungdomar, juniorer, seniorer och motionärer. Ett

stort tack till träningskommittén, ungdomsledare, breddkommittén med flera som oförtröttligt skapat

fantastiska träningsmöjligheter för oss alla! Tack alla som bidragit till ett fantastiskt år trots de

speciella förutsättning som varit!

2021 kommer helt säkert att präglas mycket av pandemin men vi får hoppas att det sker en

normalisering av vår tillvaro så att vi kan få resa och tävla lite mer detta år.

Vi har en stor potential att sprida vår idrott och vårt hälsoarbete till större grupper i samhället.

Pandemin har gjort det extra tydligt för oss att det är folkhälsa som vi håller på med och det finns ett

stort intresse från kommun och näringsliv att engagera sig tillsammans med oss.

Vi gör därför debut som Hittaut arrangörer 2021 och projektet är i full gång under Mattias Bååths

ledarskap. I april ska alla Partillehushåll få en karta med checkpoints så att alla kan vara med oavsett

förmåga och ambition. Vi tror att detta är ett projekt som kommer leva i många år och det ger ny

boost och energi för klubben. Se till att ladda ner Hittaut-appen och registrera checkpoints under

året!

Styrelsens prioriteringar 2021:

● Hittaut (del av långsiktig satsning på marknadsföring, sponsring och partnerskap kring hälsa

och friskvård).

● Översyn av sektionsavgifter och medlemskategorier.

● En bättre och tydligare arbetsfördelning till våra arrangemang och aktiviteter (planering tidigt

på året vad som förväntas av alla medlemmar)

● Stimulera ökat engagemang i både kommittér och fristående och spontana initiativ

● Sist men inte minst: Ha kul!

Styrelsen SAIK Orientering
Henrik Nordholm Lovisa Nilsson Niclas Davidsson

Helena Bengtsson Hannah Fovaeus Karin Haldorsdotter-Lindqvist


