
 
 
 
 

 
 
 
 

Årsberättelse 2020 
 

 
 
  



 

 
Orienteringsklubben TOR 
Årsberättelse 2020 

 
2 (14) 

   

Adress E-post Hemsida Organisationsnummer Bankgiro 
Ektorpsvägen 16 info@oktor.se www.oktor.se 818000-1748 774-1507 
644 31 Torshälla   Föreningsnummer 

 
 

 4106-28  

 

Innehåll 
Styrelsens årsberättelse ....................................................................................... 3 

Ekonomiskt årsbokslut .......................................................................................... 6 

Lokal handlingsplan för att motverka missbruk, mobbing, våld,  
främlingsfientlighet och rasism ............................................................................. 7 

Kommittéernas verksamhetsberättelser ............................................................... 8 

Tränings- och tävlingskommittén ...................................................................... 8 

Anläggnings- och trivselkommittén ................................................................. 10 

Arrangemangs- och kartkommittén ................................................................. 10 

Gammeltorarna ............................................................................................... 11 

OK Tors veteraner .......................................................................................... 12 

Medaljörer vid mästerskap 2020 ........................................................................ 13 

Utmärkelser ........................................................................................................ 13 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
Orienteringsklubben TOR 
Årsberättelse 2020 

 
3 (14) 

   

Adress E-post Hemsida Organisationsnummer Bankgiro 
Ektorpsvägen 16 info@oktor.se www.oktor.se 818000-1748 774-1507 
644 31 Torshälla   Föreningsnummer 

 
 

 4106-28  

 

Styrelsens årsberättelse 
Styrelsen för Orienteringsklubben Tor lämnar följande verksamhetsberättelse för år 2020  
 (2019-11-01 - 2020-10-31), det sjuttioförsta (71:a) verksamhetsåret. 

Medlemmar 
 0-7 år 8-25 år >25 år Totalt 
Kvinnor 1 44 82 127 
Män 1 66 105 172 
Summa 2 110 187 299 

 
En jämförelse med 2019 visar att antalet medlemmar har minskat med cirka tio procent. 
Antalet medlemmar har minskat i alla åldersgrupper, och förändringarna är lika stora för 
kvinnor som för män. Åldersfördelningen har förändrats så att andelen under 25 år i 
föreningen har minskat något under 2020.  

Medlemsavgifter 
Vuxna 300 kr 
Ungdomar t o m 20 år, samt pensionärer över 65 år 200 kr 
Familj 500 kr 

Tävlingsavgift 
Vuxna över 20 år 600 kr 

Medlemskap i förbund och organisationer 
Under 2020 har OK Tor varit ansluten till följande förbund och organisationer/föreningar: 

• Alliansen Eskilstuna Föreningsbingo                  
• Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation 
• Svenska Flaggans Dag 
• Svenska Orienteringsförbundet 
• Sveriges Riksidrottsförbund 
• Södermanlands Idrottsförbund 
• Södermanlands Orienteringsförbund 

Kansli/Anställd 
OK Tors kansli som är inrymt i klubbstugan Ektorp är obemannat. Funktionen sköts av 
styrelsen och av Magnus Öhling som ansvarar för OK Tors hemsida, www.oktor.se. Stig 
Karlsson har under året varit projektanställd som kartritare. 

Möten och sammanträden 
Årsmöte hölls den 11 december 2019 i klubbstugan Ektorp. Under året har styrelsen 
sammanträtt sex gånger och VU fyra gånger. 
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Lokaler 
Den mesta verksamheten är koncentrerad till klubbstugan Ektorp. Viss uthyrning av 
klubbstugan förekommer. 

Lotterier och Julgranar 
OK Tor har idag ingen organiserad lotteriförsäljning. En viktig inkomstkälla och ett 
tillfälle att synas är granförsäljningen. Vi säljer granar vid torget, Torshälla och 
samarbetar med Blomsterlandet med julgransförsäljning. Förutom alla gransäljare, ett 
extra tack till Lars Johansson, Lars Andreasson och Arne Karlsson som har hanterat 
granarna. 

Utmärkelser 
Stina och Gustavs pris 2019 utdelades till Helen Aristondo Magnusson. Ketty och Fritjofs 
pris tilldelades Agnes Olsson, Ingrid Olsson och Joel Aristondo Magnusson. 
Vid årsmötet beslutades ovanstående utmärkelser ersättas av Årets ungdomsorienterare 
och Årets förebild. 

Vem har varit vad? 
Styrelsen 
Johan Karlsson, ordförande, VU 
Katarina Olsson, sekreterare, VU 
Göran Börjeskog, kassör, VU 
Anders Holmqvist, ordförande anläggnings- och trivselkommittén 
Roger Haapaniemi, ordförande arrangemangs- och kartkommittén 
Anders Fröberg, ordförande tränings- och tävlingskommittén 
Revisorer 
Åke Granstam och Dan Björkqvist (suppleant) 
Valberedning 
Styrelsen 
Materialförsäljning 
Lars Johansson 
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Slutord 
Extraordinära tider. 
Styrelsen har under året haft ett antal möten och diskuterat möjligheterna till Covid-
anpassade arrangemang. Precis som under hösten är det inte helt enkelt att planera för 
kommande arrangemang och träningar. 
Under året skulle OK Tor arrangerat egna tävlingar och det har under året varit 
diskussioner om att arrangera eller inte. Som ni alla vet har vi inte arrangerat någon 
tävling under säsongen. Argumenten till att inte genomföra arrangemang har varit: 
1) Att följa försiktighetsprincipen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
2) Att klubben har relativt få arenor att genomföra kommande tävlingar på. Det är synd 
att nyttja de få arenor vi har för en tävling med lågt deltagarantal och som då inte ger 
något större ekonomiskt tillskott. 
Kommunklubbarna träffas just nu för att se över villkoren och fördelningen av 
kommunens kartbidrag. Dessa är ju en viktig del till framställning av kartor för 
tävlingsändamål och arrangemang. 
Just nu jobbar vi för att genomföra Torfejden i vår som planerat med de anpassningar 
som behövs för att följa riktlinjerna kring Covid. Tränings- och tävlingskommittén har 
genomfört anpassade arrangemang och har en plan på kommande aktiviteter, känns bra!  
Ett år går fort och jag summerar året som ett märkligt år.  
Tack alla ni som bidragit på olika sätt under året, det är med tillförsikt som jag nu blickar 
fram mot 2021! 
 
Med hopp om ett bra 2021 tecknar OK Tors styrelse 
 

 

 

 

 

Johan Karlsson Katarina Olsson 
Ordförande Sekreterare 

 

 

Göran Börjeskog Roger Haapaniemi 
Kassör Arrangemangs- och kartkommittén 

 

 

Anders Holmqvist Anders Fröberg 
Anläggnings- och trivselkommittén Tränings- och tävlingskommittén 
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Ekonomiskt årsbokslut 
Ekonomiskt årsbokslut för 2019-11-01 – 2020-10-31 
 
Resultaträkning       
Intäkter     Utfall  Budget 
Egna arrangemang    54 559  126 000 
Bidrag och gåvor    185 441  250 000 
Lotterier, bingo    1 646  4 000 
Medlemsavgifter    33 900  40 000 
Diverse intäkter    17 750  15 000 
Summa intäkter    293 296  435 000 

        
        
Kostnader        
Kartritning     -145 524  -140 000 
Tävling      -42 365  -201 200 
Träning      -4 340  -42 200 
Gammeltorarna    305  0 
Trivsel      0  -2 000 
Information    -2 793  -2 500 
Anläggningar, driftskostnader   -71 847  -80 000 
Anläggningar, avskrivningar   -19 498  -19 500 
Kansliet     -4 209  -1 000 
Medlemsavgifter    -4 590  -5 000 
Kurser     0  -3 000 
Diverse kostnader    -3 993  -5 000 
Summa kostnader    -298 854  -501 400 

        
Årets resultat    -5 558  -66 400 

        
        
Balansräkning    20-10-31  19-10-31 
Tillgångar        
Sparbanken Rekarne    575 208  547 752 
Diverse fordringar    0  6 469 
Lager     46 915  50 423 
Aktier     6 000  6 000 
Ektorp     149 120  168 618 
Summa tillgångar    777 243  779 262 

        
        
Skulder och eget kapital      
Personalskatt   12 120  0 
Div. skulder och avsättningar   70 327  75 908 
Medlemslån    200  200 
Fonder     96 755  99 755 
Eget kapital    597 841  603 399 
Summa skulder och eget kapital   777 243  779 262 
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Lokal handlingsplan för att motverka missbruk, mobbing, våld, 
främlingsfientlighet och rasism 
Utdrag ur OK Tors stadgar: 
Idrottsrörelsen verksamhetsidé (RF:s stadgar)  
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl 
fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.  
Därför vill vi utforma vår idrott så att 

den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll 
alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska 
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet  
den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrup-
peringar  
de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet  
den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. 

 
OK Tor har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med 
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning:  

• Att erbjuda och attrahera ungdomar till en meningsfull fritid  

• Att alla ungdomsaktiviteter drivs i en drogfri miljö 

• Att våra ungdomar får utvecklas utifrån var och ens förutsättningar och 
kunskapsnivå 

• Att i OK Tors verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. 
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Kommittéernas verksamhetsberättelser 

Tränings- och tävlingskommittén 
Anders tog över ordförandeklubban 
Anders Fröberg tog över ordförandeskapet efter Eva Hall. Tränings- och 
tävlingskommittén tackar för en bra insats från Eva. Övriga medlemmar är: Mikael 
Andersson, Helen Aristondo Magnusson, Marie Hedar, Malin Jakobsson, Daniel 
Norwald, Linda Rinaldo och Per Verner. 

Riksidrottsförbundet införde krav på registerutdrag 
Riksidrottsförbundet införde krav på att alla ledare ska visa upp ett begränsat 
registerutdrag från polisens belastningsregister. Det har man gjort att utöka skyddet för 
alla barn som utövar aktivitet i olika föreningar. OK Tor tog beslutet att det ska gälla för 
alla ledare från och med 15 år med regelbunden direktkontakt som OK Tor anställer eller 
ger ett ledaruppdrag. Beslutet omfattade även alla styrelsemedlemmar. 

Corona satte stopp för våren bowling och tacos 
Eva Hall har under flera år stått för arrangemanget med bowling och tacos inför 
vårsäsongen. Till följd av Corona blev denna tradition inställ i år. Det planerade lägret i 
Rånäs den 4–5 april blev också inställt. Klubben genomförde dock söndagsträningar och 
torsdagsträningar som planerat. Dock med samling utomhus och med uppmaningen att 
undvika trånga omklädningsrum. 

OK Tor har samlat klubbmedlemmar till två-tre träningstillfällen i veckan 
Utöver torsdagsträningarna har klubben använt bland annat vårspringet som klubbträning. 
Flertalet klubbar i närheten har erbjudit veckans bana. Helgträningarna har samlat de 
äldre ungdomarna till närliggande orter i Sörmland och Västmanland. Sommaren har 
även erbjudit löpträning på tisdagar. Stiglöpning på Sörmlandsleden har lockat de helger 
som veckans bana uteblivit. 
Surahammar erbjöd både naturpasskarta och uppdatering av OL-garderoben. En av 
sommarens varmaste dagar sög musten ur gänget som sprang vid Hjälmare docka utanför 
Arboga. Veckans bana i Hallstahammar bjöd dock på ihållande regn. Klubben har även 
nyttjat Ärlas kontroller i Sågarsvedet. Skogsområdet vid Vilsta industriområde och 
Skjulstaskolan passade utmärkt för att hitta ett optimalt sätt att ta sig runt. 
Vinterträningen har drog igång första veckan i oktober. De tisdagar då det inte är nattserie 
ligger fokus på skogslöpning med pannlampa och orienteringsskor. Torsdagar genomför 
vi tillsammans med Hällby IF skidor. Då nyttjar vi Hällbyåsen och lägger inriktningen på 
backträning. 

Teoripass är under uppbyggnad 
Under våren erbjöd klubben teoripass för medlemmar 13 år och uppåt vid ett par 
tillfällen. Klubben har under vintern planerat en serie teoripass. Tanken är att följa de 
teman som Svenska orienteringsförbundet har i sin utvecklingsmodell. Fokus kommer att 
vara på de ungdomar som springer HD15-20 under nästa säsong. I skrivande har Kari 
Talltjärn föreläst på temat "Träna och tävla orientering – Hur gör jag för att må bra av 
detta?” 
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Rogaining ersatte tillsammansläger 
Våravslutningen har klubben tidigare avslutat med ett tillsammansläger för barn, 
ungdomar och föräldrar. Som med så mycket annat ställde vi om istället för att ställa in. 
Malin och Daniel delade in i olika lag med påföljande masstart. Lagen skulle under 60 
minuter samla så många poäng som möjligt. Deltagare upp till 12 år samlade poäng inom 
ett mindre område runt Ektorp. 13 och äldre samlade sina poäng på ett betydligt större 
område. De äldre deltagare som passade tiden kunde även samla extra poäng på en 
bonussprint.Vi rundade av dagen med grillade hamburgare. 

Midsommarens klubbmästerskap var gräsligt 
Flera medlemmar försvann i det höga gräset vid midsommarens klubbmästerskap i 
Mestaskogen. En eloge till arrangörerna (Anders, Per, Arvid?). Men framför allt till de 
trettiofem medlemmarna som kämpade på i värmen och den risiga terrängen. 

OK Tor har stärkt samarbetet med två andra Eskilstunaklubbar 
Tack vare Micke har OK Tor stärkt samarbetet med Ärla. Det renderade i flera 
gemensamma arrangemang under året. Samma vecka som klubbmästerskapet anordnade 
vi en gängkavle tillsammans med Ärla vid Rinkesta med sträckor för alla nivåer. I 
samband med Ärlas ultralånga klubbmästerskap fick även våra medlemmar möjlighet att 
möta en utmanande terräng och karttryck i Åkers Bergslag.  
Det blev även ett par gemensamma träningar i Dunker. Under hösten har vi möjlighet att 
använda Eskilstuna OLs karta över Kronskogen. Vid två tillfällen hade klubbarna 
gemensam träning. Det stärker sporten att fortsätta samarbetet. 

Kreativa lösningar fick fart på tävlandet till hösten 
Flertalet klubbar gjorde flera kreativa lösningar inför höstens tävlande. Ingen dusch eller 
marka och val av startgrupp. Flera start- och målplatser och långa avstånd mellan mål och 
utstämpling för att sprida fältet. Och man fick vinka till klubbkompisarna på lite avstånd. 
Tack vare att tävlandet kom igång igen, fick klubben möjlighet att kamma hem en hel del 
medaljplatser i distriktsmästerskapen. Ärla anordnade medel där 30 medlemmar deltog 
och gav sex medaljörer. Även på sprinten var det trettiotalet OK Torare och 13 som blev 
etta, två eller trea. På natten nio av elva startande första, andra eller tredje plats. På 
höstens sista distriktsmästerskap, Ärlas långdistans, fick vi ihop fem medaljörer av 28 
startande. 
Casper, Jonatan, Julia Viktor deltog i ungdoms-SM i långdistans i trakterna runt 
Huskvarna i mitten av september. Samma helg gick SM i lång- och medeldistans i 
Kungälv norr om Göteborg, där Joel deltog och fick till en plats i A-finalen. I slutet av 
september deltog Anette och Marie i veteran-SM och Rasmus i ungdoms-SM i 
Kolmårdens MTBO-tävlingar. Tionde oktober var det dags för sprint-SM i Örebro för 
Joel. Helgen därpå deltog de fyras gäng på ungdomssprinten i Hofors. 

”Traditionsenlig” Daladubbel avslutade höstsäsongen 
Det blev ingen resa till Dalarna i år. Däremot anordnade Per och Malin en uppskattad 
variant av Daladubbeln, kallad Mestadubbeln. Arrangörerna inledde med en utmanande 
skogssprint följt av patrullorientering. Flertalet föräldrar till tränande barn och ungdomar 
deltog också, och hade minst lika roligt.  
Tränings- och tävlingskommittén 
genom Helen Aristondo Magnusson 



 

 
Orienteringsklubben TOR 
Årsberättelse 2020 

 
10 (14) 

   

Adress E-post Hemsida Organisationsnummer Bankgiro 
Ektorpsvägen 16 info@oktor.se www.oktor.se 818000-1748 774-1507 
644 31 Torshälla   Föreningsnummer 

 
 

 4106-28  

 

Anläggnings- och trivselkommittén 
Kommittén har under året bestått av Anders Holmqvist (ordförande), Anita Johansson, 
Eva Lundqvist, Arne Karlsson och Kurt-Håkan Andersson. 
Klubbstugan har under verksamhetsåret varit öppen för medlemmar och allmänheten på 
torsdagar mellan 17.30 - 20.00.  
Detta år har ju varit ett extremt tufft och jobbigt år med Covid-19 som jag själv blev 
drabbad av runt midsommar, men utan att bli allvarligt sjuk. Det är konstigt med denna 
sjukdom, en del blir hur sjuka som helst och andra händer inget med.  
Vi har därför inte haft några möten och ingen målning och städning av klubbhuset, som 
vi hade planerat. Vår förhoppning är att vi kan göra det nästa år.  
Fast vi hade säsongsavslutning som ägde rum vid Mesta IP den 11 oktober där kommittén 
ordnade med förtäring i form av korv med bröd och fika.  
Kommittén vill härmed framföra ett STORT TACK till alla medlemmar som ställt upp 
under året och hjälpt till med veckojouren och allt övrigt arbete på motionsspåren och vid 
klubbstugan Ektorp.  
Ett särskilt tack vill vi framföra till Yngve Sjögren och Lennart Johansson som under året 
klippt gräs och sett till att det alltid är snyggt och fint vid vår klubbstuga. Bra jobbat. 
Anläggnings- och trivselkommittén  
genom Anders Holmqvist 
 

Arrangemangs- och kartkommittén 
Kommittén har under året bestått av Roger Haapaniemi (ordförande), Rolf Tärnfjord, Åke 
Granstam, Bo Renell, Magnus Öhling och Arvid Rinaldo. Vi har under året haft ett 
protokollfört möte. 
Covid-19 har satt sin prägel på 2020 års arrangemang. OK Tors styrelse beslutade tidigt 
att arrangemangen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer där grupper 
större än 50 personer förbjöds. Konsekvensen av det blev att Torfejden och OK Tors 
deltävling i Sprintcupen ställdes in. Vi avrådde även våra medlemmar från att delta i 
Sprintcupen som trots allt genomfördes i mindre skala. 
Träningsarrangemangen tillsammans med övriga föreningar i Eskilstuna fick förändrad 
karaktär. Flera föreningar, däribland OK Tor, har vid några tillfällen erbjudit veckans 
bana där deltagarna på frivilligbasis har uppmanats swisha 30 kr. Vårspringet 
genomfördes nästan som vanligt, vi utökade startdjupet och krävde föranmälan. Årets 
sista arrangemang, Nattserien, genomfördes också utan några större restriktioner. 
Den populära veteranserien ställdes in då personer över 70 år inte tilläts delta alls i 
gruppaktiviteter. Under vecka 44 erbjöd dock OK Tor ”Veckans bana”. 
Tisdag 6 oktober arrangerade vi orienteringsprov för Gökstensskolan årskurs 9. 
Årets Naturpass har varit förlagt till skogarna kring Torsharg och såldes i 60 exemplar – 
att jämföras med 48 sålda exemplar 2019. Som vanligt är det Lars-Gunnar Larsson som 
har hållit i detta. 2021 års Naturpass är planerat till Nybyskogen. 
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Om vi fortsätter blickar framåt så är planen att genomföra Torfejden i någon form i april 
2021. Samma område och samma huvudfunktionärer som planerades men ställdes in 
2020. Dvs tävlingsledare Bo Renell och Daniel Norwald, banläggare Roger Haapaniemi. 
Tävlingarna förskjuts alltså med ett år. 
Hällbergakartan blev färdig och godkänd i januari 2020. Till Torfejden i april 2021 
kommer kartan kompletteras ytterligare då några mindre avverkningar har skett under 
hösten 2020. 
Skiftingekartan slutförs under våren 2021 och kommer att användas till Medel DM i 
augusti 2021. 
Revidering av Balstakartan har påbörjats och kommer slutföras under 2021. Planen är att 
genomföra Torfejden där 2022. I planen ligger även att påbörja revidering av Kvarnhällan 
under 2021 och att den slutförs 2022. 
Därmed har OK Tor en god framförhållning för kommande års större arrangemang. 
Arrangemangs- och kartkommittén 
genom Roger Haapaniemi 
 

Gammeltorarna 
Gammeltorarna startade verksamhetsåret med sitt årsmöte 2019-11-22 i Ektorp. 
Närvarande var 33 medlemmar och mötet inleddes med en parentation över de tre 
medlemmarna Torgny Lundqvist, Kristina Gustavsson och Kurt Andersson, som under 
året lämnat oss. 
Två stadgeändringar genomfördes som följd av att vi nu är en sektion i huvudklubben och 
de svårigheter som varit att besätta poster i Rådet.  
Därefter blev det val av nytt Råd, som under det kommande året för första gången skulle 
bestå av enbart kvinnor! Elice Tärnfjord valdes till talman på 2 år, Kristina Andersson 
och Ann-Kristin Sjögren till ledamöter på 2 år och Margareta Johansson och Ragnhild 
Johnsson till ledamöter på 1 år.  
Efter årsmötet inleddes julfesten med 36 deltagare. Elice Tärnfjord hade med benägen 
hjälp av en del medlemmar fixat till ett fint julbord med hemlagad mat. En trivsam kväll 
med glöggmingel, god mat och fina lotterier. Gammeltorarnas hederspris tilldelades 
Katarina Olsson för hennes ”mångåriga engagemang och fina arbete inom OK Tor både i 
styrelsen, med ungdomsverksamheten och vid OK Tors arrangemang”. Tyvärr kunde inte 
Katarina personligen närvara men priset togs emot av mamma Ragnhild. 
Slutsatsen efter att för första gången kombinerat årsmöte och julfest var att det gick 
alldeles utmärkt! 
När vi var mitt i planeringen av Vårutflykten så drabbades Sverige och världen av en 
pandemi och sedan dess blev ingenting sig likt. Då nästan alla våra 47 medlemmar tillhör 
riskgruppen 70+ så tvingades vi ställa in Vårutflykten och hoppades att den skulle kunna 
bli en tidig Höstutflykt istället. 
Men, som vi alla vet vid det här laget, så fortsatte Covid-19 sin framfart och vi insåg att 
vi inte ens har möjlighet att genomföra kommande årsmöte och julfest i november. 
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Vi fem, som valdes till Råd för 2020, blev mycket ledsna över att vi inte fick chansen att 
visa vad vi gick för! Vi bestämde att gå ut med ett förslag till alla Gammeltorare om att 
2020 skulle anses som ett förlorat år och att vi skulle få förnyat förtroende för 2021 utan 
årsmöte. Vi satte ett sista svarsdatum och föreslog att ett uteblivet svar skulle räknas som 
accept. 
Vi fick respons från 25 medlemmar, som med olika glada tillrop accepterade förslaget.  
Nu ser vi fram emot ett nytt år 2021 med bättre förutsättningar! 
Torshälla 2020-10-31 
Elice Tärnfjord, talman 
Kristina Andersson, ledamot Margareta Johansson, ledamot 
Ragnhild Johnsson, ledamot Ann-Kristin Sjögren, ledamot 
 

OK Tors veteraner 
Under 2020 har inga veteranorienteringar arrangerats. 
Orsaken stavas CORONA-virus, Covid-19, pandemi. 
Enl. Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Orienteringsförbundets policy skulle 
70+ inte deltaga på veteranorienteringar, 70+ var en riskgrupp och speciellt de med 
under-liggande sjukdomar. 
Vårsäsongen blev helt inställd, dock arrangerade några klubbar ”Veckans bana”. 
Inför hösten hade grannarna i norr arbetat fram instruktioner hur man skulle kunna 
arrangera med minimal smittorisk. Föranmälan via Eventor, utspridda starttider och ingen 
gemensam fika eller dusch. Kom och spring – åk hem igen utan sociala kontakter. Och så 
skulle det kallas ”Motions-OL”. 
OK Tors veteraner skulle ha arrangerat  4 tävlingar (inkl. samarbetet med IF Rune) men 
bara ett arrangemang genomfördes som ”Veckans bana” med ett 40-tal deltagare. Banor 
lagda av Lars-Gunnar Larsson med utgångspunkt från klubbstugan Ektorp. 
OK Tor veteranerna 
Karl-Robert ”Robban” Moqvist 
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Medaljörer vid mästerskap 2020 
Guldmedaljörer 
Ella Jacobsson  D14 DM Medel 
Julia Andersson  D16 DM Natt 
Casper Karlsson  H16 DM Natt 
Joel Aristondo Magnusson H18 DM Sprint 
Linda Rinaldo  D35 DM Medel 
Linda Rinaldo  D40 DM Sprint, Natt, Lång 
Arvid Rinaldo  H40 DM Sprint 
Anette Larsson  D50 MtbO VSM Sprint, DM Sprint 
Marie Hedar  D50 DM Medel, Natt 
Tomas Andersson  H60 DM Natt 
 
Silvermedaljörer 
Ella Jacobsson  D14 DM Sprint 
Julia Andersson  D16 DM Sprint 
Viktor Fröberg  H16 DM Medel, Natt, Lång 
Malin Jacobsson  D40 DM Sprint 
Anders Fröberg  H40 DM Sprint, Natt 
Helen Magnusson  D45 DM Sprint 
Jörgen Johnsson  H45 DM Sprint 
 
Bronsmedaljörer 
Sigge Rinaldo  H10 DM Lång 
Armida Malmqvist  D12 DM Natt 
Ella Jacobsson  D14 DM Lång 
Julia Andersson  D16 DM Medel 
Filippa Rydensjö  D16 DM Sprint 
Casper Karlsson  H16 DM Medel 
Viktor Fröberg   H16 DM Sprint 
Joel Aristondo Magnusson H18 DM Lång 
Åsa Linnersjö   D40 DM Natt 
Helena Ekman  D45 DM Sprint 
Anette Larsson  D50 MtbO VSM medel, DM lång 
 
 
Utmärkelser 

Stina och Gustavs pris 
Stina och Gustav Anderssons fond grundades 1961 och fondens avkastning skall 
användas till ett årligt pris som tilldelas förtjänt klubbmedlem. OK Tors styrelse utser 
mottagare av priset. Vid utseendet av mottagare ska lika vikt läggas vid tävlingsresultat, 
kamratanda och arbete för klubben. Priset kan tilldelas klubbmedlem endast en gång. 
Priset delades ut för sista gången 2019. 
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1961  Eibon Eriksson  1991  Bertil Carlsson/ Bengt Karlsson 
1962  Lars Kindmark  1992  Lars Andreasson 
1963  Rolf Pettersson  1993  Torgny Lundqvist/ 
1964  Thore Karlsson   Britt-Marie Sjöberg 
1965  Sven Möllberg  1994  Bo Norenvik/ Lars-Gunnar Larsson 
1966  Thure Gustavsson  1995  Elice Tärnfjord 
1967  Rune Larsson  1996  Gunnar Andersson 
1968  Sven Ahonen  1997  Kurt Håkan Andersson 
1969  Allan Norrman  1998  Åke Svahn 
1970  B-O Blidström  1999  Anita Talltjärn 
1971  Lars Stavehaug  2000  Rolf Tärnfjord 
1972  Alf Kårefält  2001  Göran Börjeskog 
1973  Stig Karlsson  2002  Kjell Hägglund 
1974  Kurt Andersson  2003  Tomas Axelsson 
1975  Bengt Antonsson  2004  - 
1976  Karl-Robert Moqvist  2005  Jan Ahonen 
1977  Annabritta Ahonen/Holger Eklöv 2006  - 
1978  Tomas Andersson  2007  Henrik Johnsson 
1979  -  2008  Örjan Gustafsson 
1980  Ing-Britt Johansson  2009  Erika Jedar 
1981  Ann-Kristin Sjögren  2010  Jörgen Johnsson 
1982  Inga Andersson  2011  - 
1983  Sven-Eric Molander  2012  - 
1984  Stig Oscarsson  2013 Eva Holmqvist/Johan Karlsson 
1985  Anita Johansson  2014 Stefan Wikström 
1986  Arne Karlsson  2015 Marie Hedar 
1987  Lars Johansson 2016 Monika Johnsson 
1988 Kurt Rosén 2017 Katarina Olsson 
1989  Alf Lundkvist 2018 Anette Larsson 
1990  Yngve Sjögren 2019 Helen Aristondo Magnusson 

 

Årets ungdomsorienterare 
OK Tor delar för första gång ut utmärkelsen Årets ungdomsorienterare. Priset tilldelas en 
flicka och en pojke för kamratanda, tävlingsresultat, och/eller andra insatser för klubben. 
Priset är ett stipendium om 1 000 kronor och ett diplom.  
 

Årets förebild 
OK Tor delar för första gång ut utmärkelsen Årets förebild. Priset tilldelas en 
klubbmedlem som varit en god förebild av något slag, och som uppfyller minst ett av 
följande kriterier: Kreativitet, hjärta, framåtanda och hållbarhetstänk. Priset är en lämplig 
minnessak och blommor.  

 


	Styrelsens årsberättelse
	Ekonomiskt årsbokslut
	Lokal handlingsplan för att motverka missbruk, mobbing, våld, främlingsfientlighet och rasism
	Kommittéernas verksamhetsberättelser
	Tränings- och tävlingskommittén
	Anders tog över ordförandeklubban
	Riksidrottsförbundet införde krav på registerutdrag
	Corona satte stopp för våren bowling och tacos
	OK Tor har samlat klubbmedlemmar till två-tre träningstillfällen i veckan
	Teoripass är under uppbyggnad
	Rogaining ersatte tillsammansläger
	Midsommarens klubbmästerskap var gräsligt
	OK Tor har stärkt samarbetet med två andra Eskilstunaklubbar
	Kreativa lösningar fick fart på tävlandet till hösten
	”Traditionsenlig” Daladubbel avslutade höstsäsongen

	Anläggnings- och trivselkommittén
	Arrangemangs- och kartkommittén
	Gammeltorarna
	OK Tors veteraner

	Medaljörer vid mästerskap 2020
	Utmärkelser

