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Styrelsen för Tibro OK får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret  
1 januari 2021 - 31 december 2021. 
 
STYRELSE 
 
Sammansättning 
Ordförande  Svante Andrén 
Vice ordförande Ragnar Olsson 
Kassör  Berit Klamfelt 
Sekreterare  Pär-Magnus Bjurek 
Ledamot  Lucy Lou 
Ledamot  Roelof Bevort 
Suppleant  Annika Brämerson 
   
Styrelsens arbete 
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten inkl. konstituerande styrelsemötet. 
 
Representation 
Tibro OK var representerade vid Västergötlands Orienteringsförbunds årsmöte.  
 
Övrigt 
Medlemsantalet är 166 (166) medlemmar. 
Nina Gumaelius, Sofia Gumaelius och Torbjörn Löfving är aktiva inom VOF, Bo Klamfelt är aktiv inom 
SOFT. 
 
KART & MARK 

 
2021 genomfördes U10mila och TibroTrippeln på fagersannakartan. 
Endast smärre justeringar genomfördes på fagersannakartan då den proffsreviderades året innan. 
Men då blev som bekant arrangemanget uppskjutet. 
 
En ”cykelkarta” över hela Tibro kommun har skapats. Främst för att nyttjas vid HittaUT. 
 
Revidering av Rankåskartan har påbörjats för att användas vid Tibrotrippeln 2022. 
 
Skallhultskartan ritas om från grunden för att användas vid DM lång 2022. Arbetet har påbörjats och 
kommer pågå en bit in i 2022. 
 
Mark-kommitten har skött markkontakter inför U10mila helgen. 
 
TRÄNING - TÄVLING 
 
Gemensamma träningar har med några få undantag ej arrangerats under året med anledning av 
pandemin.  
 
Tävlingsverksamheten var inställd hela vårsäsongen med anledning av pandemin. Även O-ringen i juli 
och 25-manna i oktober var inställda. Under sommaren öppnades upp att arrangera tävlingar med 
corona-anpassning under parollen ”Parkera-Spring-Åk Hem” vilket innebar att de tävlande skulle 
befinna sig vid bilarna fram till sin egen start samtidigt som starttiderna var utspridda över flera 
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startgrupper med begränsat deltagarantal i varje startgrupp. Efter genomförd tävling åkte de 
tävlande direkt hem utan dusch eller samvaro. Resultat lades ut via eventor på nätet.  
 
Klubbmedlemmar har bl.a. deltagit i följande arrangemang inom distriktet förutom att andra 
tävlingar runt om i landet har besökts. 

• OK Tiveden arrangerade 2 tävlingar i Granvik och Ösjönäs med 600 deltagare per etapp vilket 
var maximalt antal som fick tävla. Trevligt att en ny arrangör i distriktet ordnar tävlingar. 

• Hjobygdens OK arrangerade 2 tävlingar. 

• Mullsjö SOK arrangerade 2 tävlingar, Stråkendubbeln. 

• Falköpings OK arrangerade 2 publiktävlingar i samband med Ungdoms-SM. 

• DM Medel 

• DM Lång 

• DM Sprint 

• DM Stafett 

• Skaraborgsmästerskap Medel 

• Skaraborgsmästerskap Lång 

• Skaraborgsmästerskap Sprint 

• Skaraborgsstafetten 

• Smålandskavlen 

• POL 

• Skaraborg By Night. SBN 
 
Mästerskap 
Skaraborgsmästare i sprint  Jens Lindström i H55 
Skaraborgsmästare i medeldistans Ragnar Olsson i H65 
 
Veteran-SM. Medverkande från klubben 
Sprint:  Peter Brämerson 
Medel: Peter Brämerson, Thomas Ljungqvist, Pär-Magnus Bjurek, Jonas Lundgren och Joacim  

Ahnheim. 
Lång: Peter Brämerson, Thomas Ljungqvist, Pär-Magnus Bjurek och Jonas Lundgren. 
 
Jukolakavlen 
Tibro OK reste ända till Rovaniemi i norra Finland för att springa Jukolakavlen. Några körde bil medan 
andra tog flyget. Innan start kalkylerade vi på en sluttid på ca 13 timmar och 30 minuter om alla gör 
toppenlopp. En trolig sluttid uppskattades dock till ca 15 timmar och 30 minuter. Vi gick i mål med 
sluttiden 13 timmar och 42 minuter vilket vi var mycket stolta över. Jesper på långa natten hade en 
kontroll på polcirkeln. Därefter följde en långsträcka på över 5 km. Tibro OK kom på 307:e plats bland 
över 900 startande lag. Segrande lag (Stora Tuna OK) vann på 8 timmar och 5 minuter. Det skall även 
noteras att sista lag i mål använde 57 timmar. Om det ej varit omstart hade målgången varit vid 9-
tiden på tisdag morgon. Vi som sprang i Tibrolaget var: 
 
                Sträckplacering    Totalplacering 

1. Rickard Djerf    82   82 
2. Peter Brämerson  594 315 
3. Jesper Liderud  271 276 
4. Pär-Magnus Bjurek  556 325 
5. Ragnar Olsson  398 316 
6. Thomas Ljungqvist  404 308 
7. Victor Arvesved  456 307 
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ARRANGEMANG 

 
U10 mila & Tibrotrippeln 2021 
Tillsammans med IF SISU Tidaholm och IF Hagen arrangerade Tibro OK U10milahelgen som 
inkluderade Tibrotrippeln. Corona restriktioner avspeglade sig som att dusch och tältstad inte fanns 
som brukligt. Tävlingar och arbetsfunktioner fördelades mellan de tre föreningarna. Tibro OK:s 
ansvar var följande: 
- Tävlingsdelen, dvs allt i skogen, för de tre individuella tävlingarna 
- Dricksvatten, sophantering och toaletter vid U10mila arenan vid Fagersanna IP. 
- Ansvar för IT infrastrukturen under hela U 10 mila helgen. 

 
Tävlingsdelen 
Alla tre individuella tävlingarna var coronaanpassade 

- ”Parkera - Spring – Åk hem” 

- De tävlande var utspridda i 4 olika starttidsgrupper. Detta för att sprida de tävlande i 

tiden så att så lite kontakt som möjligt uppstod mellan löpare. 

- Personal i nära kontakt med löpare – främst målet – var utrustade med handsprit, 

munskydd och visir. 

- Endast Liveresultat 

Utsättning, start och mål var bemannade av Tibro Ok (och funkade mycket bra). 
 
Fredag 6 augusti – medeldistans 

- Arenan belägen på vägen in mot grustäkten i höjd med Ransberg. 

- Parkering: Henryssons 

- Banläggare Jens Lindström, Roelof Bevort och Peter Brämerson 

- Startansvariga: Roelof Bevort och Svante Andren. 

- Utsättning: Anders Pettersson 

- Alla huvudtävlingsklasser förutom HD10, HD12, HD14 p.g.a. att U10 stafett pågick parallellt 

Parkering belägen utmed vägen in till grustäkten. Där sattes förare och parkeringspersonal på prov 
för att hantera möjliga parkeringsplatser. Ryktet säger att löpare lärt sig backa via instruktioner från 
parkeringspersonal. Parkeringen funkade mycket bra – Bra jobbat! 
Mål beläget en knapp kilometer från parkeringen. Utläsningen med ”live resultat” löpte på smärtfritt.  
Plötsligt uteblev elektriciteten, stopp i ca 30 minuter. Under gubbastön och blodsutgjutelse provades 
ett flertal elverk men inget startade. Till slut startade ett mindre elverk från mellankrigstiden, 
levererat av Ljungqvist. Allt funkade igen. De som stämplat ut under elfrånvaro lästes in enligt vår 
normala reservrutin. Den funkade sisådär men alla löpare kom med till slut. 
Banorna fick med beröm godkänt. 

 
Lördag 7 augusti – medeldistans 
- Parkering: U10milas 
- Banläggare Thomas Ljungqvist 
- Startansvariga: Roelof Bevort och Svante Andren. 
- Utsättning: Anders Pettersson 
- Arenan samma som U10mila – Fagersanna IP 
- Alla huvudtävlingsklasser inklusive elit 
 
På lördagen tog vi över U10mila arenan. 
Tävlingen flöt på mycket bra. 
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Banorna fick med beröm godkänt. 
 
Söndag 8e augusti – långdistans 

- Parkering: U10milas 

- Banläggare Jonas Lundgren 

- Startansvariga: Roelof Bevort och Svante Andren. 

- Utsättning: Anders Pettersson 

- Arenan samma som U10mila – Fagersanna IP 

- Alla huvudtävlingsklasser inklusive Elit 

 

Söndagens tävling genomfördes också på U10mila arenan. 
Tävlingen flöt på mycket bra. 
Banorna fick med beröm godkänt. Rejäla utmanande långsträckor. 
 
För söndagens tävling kan det passa bra att berätta följande: 
Lottning till en vanlig tävling tar oftast 2-3 timmar per tävling.  
Detta för att tillgodose banläggares önskemål om vilka klasser som får starta samtidigt etc. Men ett 
jämnt flöde i starten för varje ”startbord” är också högt prioriterat.  
Så här gick det vid Tibrotrippeln 2021: 
Vi hade 3 tävlingar att lotta. Löparna hade anmält sig i startgrupper för att spridas i tiden. 
En ny funktion i sekretariatsprogrammet OLA var att när lottning genomfördes hamnade löparna i 
den startgrupp de anmält sig. Det var till stor hjälp.  
För att sedan uppfylla ovanstående ”krav” så får man göra det ”manuellt”. 
Vid 18-tiden på kvällen för lottning började vi ambitiöst med fredagstävlingen, drygt 500 löpare. 
Vi gick igenom varje klass och startgrupp så att de fick samma startmellanrum. 
Vi kollade då också att de som hade samma bana inte startade samtidigt samt att klasser/banor med 
samma första kontroll inte startade samtidigt etc … etc … 
I princip innebar det att vi manuellt ändrade samtliga löpares starttider 
Detta var tidskrävande. Nu hade i stort sett hela kvällen gått, klockan var väl redan typ 02.00. 
Lördag och söndagstävlingen. 1100 resp 950 löpare. 
Vi beslöt att använda OLAs grupplottning som den var för samtliga klasser förutom elitklasserna. 
Detta för att det var ohållbart att uppdatera alla löpares starttider. 
Elitklasserna fick samma behandling som fredagens tävling och blev bra. 
Vi skapade sedan startbord för samtliga klasser med gemensam 1a kontroll. 
Kollade dessa startbord i minutlistan. 
Använde manuell startlista för att justera här och där med någon minut upp och ner. 
Nu var vi nöjda. 
Vi ”printade” en startlista och läste igenom. Allt såg mycket bra ut. 
Frampå morgontimmarna var vi då nöjda och laddade upp startlistan. 
Vad vi inte kollade var minutstartlistan. 
På söndagens tävling ringde startchefen och undrade roat om detta var ”coronalottning”. Under en 

och samma minut (minut 30 varje timme) var det uppemot 25 löpare som startade.        
Nästa minut var det typ 2 löpare. 
Inget att göra något åt just då men vi log lite åt varandra – vi som lottat. Vi missade att kolla totala 
minutlistan. 
 
Dricksvatten, Sophantering och toaletter 
Det har varit en grupp på främst 4 personer som jobbat med försörja U 10-miladeltagare under hela 
helgen med dricksvatten, sophantering och toaletter. 
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Dricksvatten:   Det fanns kommunalt vatten ca 400 meter från centralen med dricksvatten. Vi 
bedömde att under vissa tider skulle uttaget av dricksvattnet vara större än inflödet av dricksvatten 
beroende på en ganska smal slang från det kommunala dricksvattnet. Vi hyrde OK Klyftamos 
dricksvattenkärra. Det fanns minst 5 olika kranar som deltagarna kunde hämta dricksvattnet ur. 
Förutom en tusen liters tank fanns en uppfylld tusen liters tank som snabbt kunde fylla på den 
ordinarie tanken. Det var ett strategisk lägen som dricksvattnet placerades på där det vara nära för 
många att fylla på. Dricksvattnet räckte och fungera bra hela helgen. 
Sophantering: Vi hade ett ambitiöst upplägg på sophanteringen. Vi hade hyrt 8 gröna mellantunnor 
och 14 mindre tunnor på hjul. Vi placera sopstationer på 5 ställen. De stod nära camping, försäljning 
och nära till tävlingsområdet. På varje sopstation fanns fyra soptunnor. Det var en för plast, papper, 
plåt/plast flaskor/burkar och en för övriga sopor. Vid varje station fanns info om vad som skulle 
slängas var. Vår ambition var stor så vi hade ett tält där vi handsortera alla sopor. Allt papp, plast och 
plåt som placerades i olika säckar som vi åkte till återvinningen med. Det blev en hel bilkärra med 
sorterade sopsäckar. Burkar/flaskor pantades för nära 1000 kr. Ca 20 mindre men tunga plastsäckar 
med övriga sopor slängdes i en sopbil. För att detta upplägg ska bli bättre ska man redan i 
Inbjuda/PM informera om att hela arrangemanget är ett miljövänligt arrangemang med full 
sopsortering. Då behöver vi bättre hjälp att få våra deltagare att källsortera mer. Inte minst gäller det 
camparna som är kvar hela helgen som i många fall kommer med en osorterad sopsäck som de 
ställde bredvid soptunnorna. Nästa gång så ska vi också ha en brun tunna för matavfall. 
Toaletter:  Vi använde Tibro OK:s toalettsystem. Det fanns 28 toaletter på ett ställe, 4 toaletter vid 
växlingsfållan och några toaletter vid serveringen för vår serveringspersonal. Systemet bygger på att 
vi använder svarta tunnor med lock (max 30 kg) som manuellt byts när de blir fulla. Det är ett tungt 
och tufft jobb att i vissa lägen byta. Det var mest kritiskt under morgontimmarna på lördag när vi 
behövde fler tomma tunnor. Vi använde 140 tunnor med lock som vårt renhållningsföretag kom och 
hämta. Det var en jätteinsats som de handhavande genomförde under helgen. Under de mörka 
timmarna fanns belysning för de som använde våra toaletter. Vi var lite underbemannade men 
toaletterna fungera under hela helgen. Det blev en betydligt billigare lösning än att använda 
bajamajor med tömning med slamsugning. 
 
Hittaut 2021 
Tibro OK satsade för första gång på Hittaut 2021 i Tibro. Vi kunde inte drömma om att 800 skulle ut i 
Tibro för att leta checkpoints. Vi har fått många lovord från Tibroborna som tycker att Tibro OK:s 
Hittaut är bland det roligaste de har gjort. 
 
Det har funnits checkpoints i Rankås, i tätorten och runt hela kommunen. Det har funnits många 
färdmedel att tas sig fram. Både till fots och cykel men även bil och moped har använts. Nästan 
20 000 checkpoints har besökts och rapporterats in. Vi vet att många fler har gjort besök utan att 
registrera sig. Hela 119 personer har rapporterat att de har varit vid alla 76 checkpoints.  
Tibro OK har delat ut fem presentkort á 1.000 kr som gäller i butiker i Tibro. Vi har haft en utdelning 
varje månad: Maria Andersson (maj), Martina Carlman (jun), Sara Larsson (jul), Ulf Hansson (aug), 
Monica Svensson Bohlin (sep) har fått presentkort. 
 
Många har varit tacksamma för att Tibro OK har genomför Hittaut i kommunen. Tibro OK har använt 
ekonomiskt bidrag som staten gav föreningar som inte kunde genomföra sina planerade tävlingar. 
Nästa år så ska vi försöka få lite lokala bidrag och sponsring så vi inte behöver ta av klubbkassan för 
att genomföra Hittaut. 
 
Vi har haft flera framgångsfaktorer som bidraget till att så många varit med på Hittaut i Tibro. Vi 
valde olika typer av kartor både mer orienteringslika checkpoints i Rankås, mer lättillgängliga 
checkpoints i tätorten och 26 checkpoints spridda i hela kommunen. Klubbens medlemmar delade ut 
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Hittaut-kartor i olika delar av tätorten men även till de som bor på landsbygden. Vid de 26 olika 
checkpoints på kommunkartan fanns det en informationsskylt som gav en bra bild av olika händelser 
i hembygden. 
 
Tipspromenader 
Även detta år ställdes tipspromenaderna in under våren. På hösten arrangerades åter igen tips/bingo 
promenader. Klubben hade tre promenader en i slutet av oktober och två gånger i november. 
 
SKIDOR 
 
Under vintern 2020-21 lyste snön i Rankås med sin frånvaro. Det var endast spårat vid några korta 
tillfällen. Många tävlingar ställdes in p.g.a. pandemin eller snöbrist, bl.a. Tibro OK:s KM.  
Vasaloppet övergav sin traditionella form och genomfördes utspritt under flera tillfällen som 
”Vasaåket” istället. 
10 st. från klubben genomförde ”Vasaåket 90” och 1 st ”Vasaåket 45”.  
Vidar Löfving toppar överlägset listan över antal genomförda Vasalopp, 50st!! (han åkte sitt 50:e lopp 
2021). 
 
RANKÅSKOMMITTÈN 

 
Servering söndagar 
Pandemin har medfört att serveringen endast varit öppen under höstsäsongen. 12 söndagar i 
klubbens regi och en söndag ansvarade SPF. Vid samtliga tillfällen var det tipspromenad. Antalet 
besökare till klubbens serveringar var drygt 1.900 (1.700) vilket genererade en intäkt på 55.000:- 
(46.000:-). Intäkt per serverings-tillfälle blev 4.600:- (3.000:-). Intäkt per kaffegäst är 28:- (27:-). 
 
Uthyrning 
Pandemin har medfört att Rankåsstugan endast vid ett fåtal tillfällen varit uthyrd under vårsäsongen. 
Stugan har varit uthyrd mot ersättning 28 (18) gånger samt vid 2 tillfällen för övernattning vid 
träningsläger. Jaktlaget samt Rankås avloppsförening har använt stugan utan ersättning 3 gånger. 
Årets intäkter 26.000 kr (9.000 kr).  

 
Driftskostnader för klubbstugan:  (2020) 
Uppvärmning, hushållsel och sopor 50.000 :- (31.000 :-) 
Försäkring, larm, telefon, internet, mös 34.000 :- (25.000 :-) 
Underhåll, service, nyinköp 2.000 :- (13.000 :-) 
Förbrukningsartiklar 1.000 :- (6.000 :-) 
Servering: Inköp 2.000 :- (4.000 :-) 
Anslutning avlopp (engångskostnad) 47.000 :-  

Summa : 136.000 :- (79.000 :-) 

 

 
Kostnaden för uppvärmning av Rankåsstugan har stigit kraftigt med anledning av höga priser på el. 
 
Rankåsstugan har under 2021 blivit ansluten till fiber. Anslutningsavgiften på 11.500:- har tagits som 
en engångskostnad. 
 
Kostnad för att ansluta Rankåsstugan till kommunalt avlopp 121.000:-. Budgeterad kostnad 128.000:- 
Kvarstår en mindre summa för lantmäteri. Klubben har blivit beviljat bidrag av Tibro Kommun på 
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98.500:- varav 73.875:- har betalats ut under 2021. Resterande del av bidraget utbetalas under 2022. 
Föreningens kostnad efter avdrag för bidrag utbetalt under 2021 har belastat årets drift. 
 
Ett normalår täcker intäkterna från servering och uthyrning stugans drifts-kostnader. 2021 lämnar 
Rankåsstugan ett underskott med anledning av lägre intäkter p.g.a. pandemin samt att 
anslutningskostnader för fiber och avlopp har tagits som driftskostnad. 
 
Klubbstugan får även ett kommunalt driftsbidrag på 20.000:- per år. 
 
Städ- och fixardag har genomförts av klubbmedlemmar i november.   
 
Omklädningspaviljongen 
Med anledning av pandemin har omklädningsrum och dusch/bastu varit stängda under stor del av 
året. En toalett har dock varit öppen för allmänheten. 
 
Målning av golv har utförts både i herravdelningen och i damavdelningen. 
Herravdelningen har renoverats med ny bastupanel, nytt bastuaggregat samt byte av duschpaneler. 
Förhoppningsvis kommer även dambastun att få ny bastupanel under 2022. Åtgärderna bekostas av 
Tibro Kommun. 
 
Städning av omklädningsbyggnaden utförs av personal från Tibro kommun.  
 
Dusch- och bastuavgifter har inbringat ca 7.000 kr (17.000 kr ).  
 
Kultur o Fritid har till kommande årsskifte sagt upp avtalet mellan Tibro OK och Tibro Kommun som 
reglerar tillsyn och ekonomi för omklädningsbyggnaden.  
 
Rankås som besöksmål 
Kultur o Fritid har beställt en personräknare som skall monteras vid transformatorstationen i backen 
mellan parkeringen och friluftsområdet. Personräknaren beräknas vara monterad under våren 2022.   
 
Kommittén har bestått av Ragnar Olsson, Annika Brämerson, Eva Andersson, Gisela Löfving och Sören 
Larsson. 
 
Not: 2020 års siffror är angivna inom parentes. Även 2020 var ett år med reducerad verksamhet 
p.g.a. pandemin. 
 
REKRYTERING 
 
Under hösten anordnades kurs för nybörjare under fyra torsdagar. 
Vuxengruppen lockade sex deltagare. Några av dessa var med på aktiviteter efter kursen: 
klubbträning, ungdomskrets, skolans nattorientering i Hönsa.  
Barngruppen mönstrade drygt 10 barn i ålder 4 till 10 år. Efter kursens slut fortsatte man med 
”skogslek” vid ytterligare sex tillfällen. Där deltog fem av nybörjarna och ett ”klubb-barn” samt att 
två barn från ”ungdomsgruppen” anslöt. Ett antal föräldrar var också med. Man hade olika övningar 
med karta och karttecken på en ”på väg mot grön”-nivå. Det var uppskattat och man hade riktigt 
roligt. Planen är att fortsätta våren 2022. 
Av de deltagande i kurserna har fyra vuxna och två barn blivit medlemmar i föreningen. 
Huvudansvar för aktiviteterna var Emilia, Malin, Roelof och Annika B men med god hjälp av flera 
klubbkamrater. 



 
Tibro OK  Verksamhetsberättelse 2021 
 
 

 - 8 -    

 
TRIVSELKOMMITTÈN 
 
Trivselkommitténs ambition att öka trivseln i klubben, att skapa förutsättningar för möten mellan 
medlemmar och inte minst att nya medlemmar ska känna sig välkomna och trivas i klubben genom 
att de får en möjlighet att umgås utöver själva tränandet/tävlandet, lever vidare. 
 
Även 2021 blev från trivselkommitténs sida tyvärr ytterligare ett väldigt lugnt år, primärt beroende 
på Covid samt begränsade aktiviteter i klubben. Fika serverades i Rankåsstugan i samband med 
höstmötet i november. P.g.a. Covid arrangerades ingen julfest 
 
EKONOMI 
 
Årets resultat 2021 blev +15 tkr (+105 tkr 2020) 
 
Trots coronapandemin kunde U 10-mila/Tibrotrippeln genomföras tillsammans med IF Hagen och 
SISU Tidaholm. U 10-mila/Tibrotrippeln gav ett överskott på +137 tkr. 
 
Under året har klubben genomfört Hittaut för första gången, till en kostnad på -36 tkr. 
 
Rankåsstugans avlopp har kopplats till kommunens reningsverk för en nettokostnad av -47 tkr. 
 
I övrigt hänvisas till särskild redovisning. 
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