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Styrelsen för Tibro OK får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret  
1 januari 2022 - 31 december 2022. 
 
 
 
STYRELSE 
 
Sammansättning 
Ordförande  Svante Andrén 
Vice ordförande Ragnar Olsson 
Kassör  Berit Klamfelt 
Sekreterare  Pär-Magnus Bjurek 
Ledamot  Lucy Lou 
Ledamot  Roelof Bevort 
Suppleant  Lennart Jakobsson 
   
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 165 (166) medlemmar. 
 
 
 
 
KART & MARK 
 
2022 arrangerade Tibro OK TibroTrippeln samt distriktsmästerskap, DM, i långdistansorientering. 
 
TibroTrippeln nyttjade rankåskartan till fullo. Reviderades av klubbmedlemmar under vintern innan 
tävlingen. 
 
Till DM ritades Skallhultskartan om från grunden. Större delen ritades av Peter Brämerson. Några 
mindre områden ritades av Torbjörn Löfving. Som grund fanns den gamla kartan som ritades för O-
ringen 2002 samt laserunderlag från 2011. 
 
”Cykelkartan” över hela Tibro kommun justerades något för att nyttjas vid HittaUt. 
 
Mark-kommittén har skött markkontakter under 2022. 
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TRÄNING - TÄVLING 
 
Verksamheten i klubben har börjat vakna till liv igen efter åren med covid och begränsad mängd 
träningar och tävlingar. Klubben har under verksamhetsåret 2022 arrangerat träningar från april till 
mitten på juni och under hela september och oktober. Klubbens medlemmar har haft det svårt att 
delta på de träningar som erbjudits, en möjlig orsak kan vara att träningarna har legat på torsdagar, 
samma dag som det generellt set är POL. Vissa träningar har det dykt upp så få som en deltagare 
utöver den som vart ansvarig. Men sett till genomsnittet så har deltagarantalet legat runt 5-7 
medlemmar. Deltagarantalet från klubben på POL-träningarna har legat stabilt runt 12 – 15 
medlemmar.  
Skogslekgruppen har träffats kontinuerligt på torsdagar under både höst och vår. Deltagarantalet har 
legat runt 7-10 barn.  
 
Ett axplock från tävlingar där klubbens medlemmar har deltagit: 

• Gudhems Vårtävling  11 deltagare 

• Mariestaddsmedeln   9 deltagare 

• Hjo endagars  19 deltagare 

• Skaraborgsmästerskap Sprint 7 deltagare 

• DM sprint  2 deltagare 

• DM sprintstafett  1 lag 

• Världscupen i Borås, 3 dagar 10 deltagare 

• Sommarlandssprinten 24 deltagare 

• Granviksmedeln  17 deltagare 

• Ösjönäsmedeln  14 deltagare 

• O-Ringen Uppsala   33 deltagare 

• Kariadubbeln  14 och 16 deltagare 

• DM Medel  9 deltagare 

• Skaraborgsmästerskap Lång 16 deltagare 

• Veteran-SM  7 deltagare 

• Skaraborgsmästerskap Medel 9 deltagare 

• 25mannakorten  3 deltagare 

• O-Event 3 dagar  3-9 deltagare 

 

 
Mästerskapssegrar 2022 
Skaraborgsmästare i Lång:   H75 Bo Klamfelt 
   H65 Ragnar Olsson 
Skaraborgsmästare i Natt:   D45 Angelica Brandqvist 
   D55 Annika Brämerson 
Skaraborgsmästare i Medel:   H55 Jens Lindström 
Skaraborgsmästare i Sprint:  H75 Bo Klamfelt 
 
 
 
Veteran-SM. Medverkande från klubben 
Sprint: Bo Klamfelt 
Medel o Lång: Peter Brämerson, Thomas Ljungqvist, Angelica Brandqvist, Jens Lindström, Jonas 
Lundgren, Lennart Jakobsson och Joacim Ahnheim. 
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O-Ringen 
Sommarens höjdpunkt för många av klubbens medlemmar var O-Ringenveckan i Uppsala. Klubben 
hade 10 campingplatser på Ulltuna utanför Uppsala som agerade O-Ringenstad med tillhörande 
camping. En del av klubbens medlemmar hade även hyrt boende i lägenheter och hus i Uppsala. 
Etapperna var krävande och många hade det svårt mellan mossarna och de små höjderna. Både 
banor och terräng fick klubbens medlemmar att njuta av veckan, några lite mer som lyckades ta topp 
tio-placeringar på de olika etapperna.  
På tisdagskvällen samlades klubbens medlemmar för att gemensamt äta pizza och ha det trevligt 
längs ett långbord.  
Varje dag så hade klubben en tipptävling där medlemmarna fick tippa på resultat till nästkommande 
dag. Första dagen var att tippa på klubbens resultat i klasserna H21Kort och D21Kort. Andra dagen 
skulle vi tippa på vem som kom närmast sin egen spurttid från dagen innan. Tredje dagen vem som 
förbättrar sin sammanlagda placering. Fjärde tippet var vem som hade kortast tid mellan kontroll 4 
och 5. Ingen tipptävling etapp fem. 
 
De som lyckades ta en topp tio-placeringar på någon av de fem etapperna var: 
Philip Stensby 
Ann-Kristin Andren 
Christer Svensson 
Berit Klamfelt 
Lars Svensson 
Bo Klamfelt 
 
 
 
 
 
 
ARRANGEMANG 
 
2022 har varit ett intensivt arrangemangsår för Tibro OK. I kalenderordning enligt följande: 
 
Skaraborg by night 2022-02-24 
TibroTrippeln 2022-04-01/02/03 
POL vår 2022-04-21 
DM långdistans 2022-09-04 
POL höst 2022-10-27 
AdventskalenderOL 2022-12 
 
De större arrangemangen omnämns nedan med lite mer fakta och siffror. En guldstjärna till Anna & 
Jesper för trevlig adventskalenderOL med en final med lite extra krydda i form av fika och 
paketutdelning.  
 
 
Tibrotrippeln 2022 
Tibrotrippeln tillbaka som arrangemang på vårkanten - i princip utan coronarestriktioner. 

• Fredag – TibroTrippeln natt - arena Rankås 

• Lördag – TibroTrippeln medel - arena Axtorp 

• Söndag – TibroTrippeln lång – arena Axtorp 
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Tävlingsledare Anna Olsson och Emilia Henrysson styrde tävlingsorganisationen till ett framgångsrikt 
och uppskattat arrangemang.  
 
Nytt för trippelhelgen var att det erbjöds närtävlingar på fredag eftermiddag och lördag förmiddag.  
Utfallet var lite sämre än vi trodde. 29 respektive 27 löpare. 
 
Nyckelfunktionärer/huvudansvariga för de olika ansvarsområdena: 

• Tävlingsledning: Anna Olsson & Emilia Henrysson 

• Arena: Bo Klamfelt & Ragnar Olsson 

• Banläggning: Torbjörn Löfving, Thomas Ljungqvist, Jesper Liderud 

• Utsättning: Anders Pettersson & Joacim Ahnheim 

• Servering: Ebba Andren, Ella Arwesved, Malin Andren 

• IT: Peter Brämerson & Torbjörn Andersson 

• Start: Roelof Bevort & Svante Andren 
 
Statistik för respektive tävlingsdag 
 
Fredag 1a april – natt 

• Arena Rankås. 

• Totalt sprang 252 löpare – fördelat på: 

•  Vuxenklasser  185 

•  Ungdomsklasser 28 

•  Öppen klass vuxen 33 

•  Öppen klass ungdom 6 

 
Lördag 2a april – medeldistans 

• Arena Axtorp 

• Totalt sprang 706 löpare – fördelat på: 

•  Vuxenklasser  450 

•  Ungdomsklasser 102 

•  Öppen klass vuxen 123 

•  Öppen klass ungdom 31 

 
Söndag 3e april – långdistans 

• Arena Axtorp 

• Totalt sprang 599 löpare – fördelat på: 

•  Vuxenklasser  370 

•  Ungdomsklasser 93 

•  Öppen klass vuxen 110 

•  Öppen klass ungdom 26 

 

 
DM långdistans 2022 
Tibro OK var ansvariga för 2022-års distriktsmästerskap i långdistansorientering. 
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Samma tävlingsorganisation som för vårens TibroTrippeln förutom banläggare. Jonas Lundgren 
ansvarade för banorna som fick med beröm godkänt. 
 
Tibro OK bjöd på full service med mat, fika, toa, dusch a la TibroTrippelnivå. Dessutom finaste 
terrängen vi kan erbjuda. 
 
Idel lovord från löparna som trivdes i terräng, med banor och i solen på arenan. Oturligt fattades ett 
par skärmar i skogen, kontroll med stämplingsenhet fanns på plats. Protester lämnades in – våra 
tävlingsledare fick då agera och avslog protesten. Då gick protesten vidare till tävlingsjuryn. Utfallet 
blev att tävlingen godkändes som tävling – alla resultat räknades. Dock togs DM-status bort på ett 
fåtal klasser som fick avgöras på en senare hösttävling. Alltså ingen större skada skedd. Men nyttigt 
att som tävlingsarrangör vara beredd på att protester kan inkomma. Det är mycket som kan fallera 
vid en orienteringstävling. 
 
Söndag 4e september – DM långdistans 

• Arena Skallhult 

• Totalt sprang 467 löpare – fördelat på: 

•  Vuxenklasser  237 

•  Ungdomsklasser 93 

•  Öppen klass vuxen 112 

•  Öppen klass ungdom 25 

 

 

HittaUt 2022 
I år var andra året som Tibro OK arrangera HittaUt. Även andra året blev HittaUt en stor succé bland 
tibrobor. Svenska Orienterings ansvarar för de digitala kartor och nedladdning av appar. Med hjälp av 
sina mobiltelefoner kan deltagarna registrera sina besökta checkpoints. I år har tre olika kartområden 
ingått i HittaUt: Rankås fritidsområde, hela Tibro tätort och Tibro kommun.  Tibro OK:s medlemmar 
delade ut över 4000 HittaUt kartor till hushållen i hela kommunen.  
 
Över 26000 checkpoints har registrerats av nästan 800 deltagare. Det är imponerande och visar att 
HittaUt i Tibro är väldigt uppskattat av tibrobor. 
 
På startdagen söndag 1 maj hade Tibro OK ett ”Start Event” i samband med tipspromenaden. Gratis 
fika och information hur man kommer igång med HittaUt. Uppstarten var finansierad med medel 
från Leader Östra Skaraborg. 
 
Tibro OK är lite unika för sina checkpoints på kommunkartan. Hittautpunkterna är speciellt utvalda 
platser med tydliga informationstavlor som beskriver platserna. En del är lite ovanliga platser som 
kanske är nya för många tibrobor. Checkpoint nr 40- Lögesten är en trekommungränssten för Tibro, 
Töreboda och Karlsborg mitt i vildmarken i nordligaste Tibro. Lögesten liknar treriksröset i norra 
Sverige där tre olika nordiska länder gränsar. Även olika föreningar och fritidsaktiviteter har varit 
checkpoints för årets HittaUt. Här har man besökt platser för frisbee, friidrott, fotboll, paddel, hästar, 
hundar och fiske mm. 
 
Varje månad har det utsetts en vinnare som har fått ett presentkort på 1000 kr, giltig i Tibro Handel. 
De fem vinnarna är Lars Lilja, Göran Karlsson, Joakim Brewiz, Margareta Kristiansen och Alf Svahn. 
Alla pristagare har fått sina presentkort. 
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HittaUt har fått många lovord från våra tibrobor och HittaUt är väldigt uppskattat. Här är några 
uttalanden från våra Hittautare:  ”Bästa som hänt i år”, ” Vi bestämmer själva när och vilka 
checkpoints vi väljer att besöka”, ”Vi kommer till platser vi aldrig vi varit på trots att vi bott här hela 
vårt liv”, ” Vi har ett mål för våra utflykter i kommunen”, ”Flera cykelturer runt Örlen har gett härliga 
upplevelser och bra motion” mm.  
 
Vi anser att HittaUt är en stark bidragande aktivitet att förbättra folkhälsan hos tibrobor. Många ser 
redan fram mot nästa års HittaUt i Tibro. Nu återstår att se om Tibro OK kan få ekonomin att gå ihop 
även för nästa års HittaUt. 
 
 
POL 2022 
POL arrangerades av Tibro OK vid 2 tillfällen under 2022, en gång på våren och en gång på hösten. 
Vidar Löfving ansvarar för arrangemanget och tar då hjälp av sina POLare i klubben. 
Deltagarantalet visar att POL är populärt bland daglediga och Tibroskogarna lockar nog lite extra. 
 
Torsdag 21e april 

• Arena Ebbabolet - Hönsaskogen 

• Totalt sprang 158 löpare. 
Torsdag 27e oktober 

• Arena Rankås 

• Totalt sprang 153 löpare. 

 
 
 
 
 
 
SKIDOR 
 
Trots normal vinter, (numera) var Tibro OK:s medlemmar representerade i flertalet tävlingar i södra 
Sverige, bland annat Lövhultsloppet, Billingens Långlopp och Ulricehamnloppet. 
 
13 Tibro OK:are genomförde Vasaloppet/ Öppet spår. Snabbast i Vasaloppet var Carl-Johan Larson 
som gick i mål på tiden 05:01:55! Flest har Vidar Löfving, nu med 52 genomförda Vasalopp varav 6 
Öppet spår. 
 
 
 
 
 
RANKÅSKOMMITTÈN 
 
Servering söndagar 
Serveringen har varit öppen 7 gånger på våren samt 12 gånger på hösten varav SPF arrangerade den 
3:e april samt 9:e oktober. Vid samtliga tillfällen var det tipspromenad. Antalet besökare till klubbens 
17 serveringar var drygt 2.300 vilket genererade en bruttointäkt på 82.000:-. I huvudsak är allt 
kaffebröd bakat av klubbens medlemmar vilket innebär ett gott tillskott till klubbkassan. Intäkt per 
serveringstillfälle 4.800:-. Intäkt per besökare 35:-. 
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Uthyrning 
Stugan har varit uthyrd mot ersättning 50 gånger. Jaktlaget samt Fröstorp-Karlshaga vägsamfällighet 
har använt stugan utan ersättning 3 gånger. Årets intäkter blev 32.000:-.  
 
Driftskostnader för klubbstugan 
 

 (2021) 

Uppvärmning, hushållsel, sopor, sotning 61.000:- ( 50.000:- ) 
Försäkring, larm, telefon, internet, mös, vägs 36.000:- ( 34.000:- ) 
Underhåll, service, nyinköp 8.000:- (   2.000:- ) 
Förbrukningsartiklar 20.000:- (   1.000:- ) 
Servering: Inköp 6.000:- (   2.000:- ) 

Summa: 131.000:- (  89.000:- ) 
 
 
Kostnaden för uppvärmning av rankåsstugan har stigit kraftigt med anledning av höga priser på el. 
Förbrukningsartiklar består i huvudsak av IT-utrustning. Med anledning av att stugan är ansluten till 
fiber har stugans IT-system upp-graderats för att kunna hantera vårt eget IT-behov samt ett publikt 
nätverk. WiFi täcker rankåsstugans närområde. 
 
Ett normalår täcker intäkterna från servering och uthyrning stugans drifts-kostnader. 2022 lämnar 
rankåsstugan ett mindre underskott med anledning av höga energikostnader samt investering i IT-
utrustning.  
 
Klubbstugan får även ett kommunalt driftsbidrag på 20.000:- per år. 
 
Städ- och fixardag har genomförts av klubbmedlemmar i november.   
 
Omklädningspaviljongen 
 Damavdelningen har renoverats med ny bastupanel samt byte av duschpaneler. Gammal rötskada i 
wc i damavdelningen har åtgärdats vilket inneburit nya ytskikt på väggar. Åtgärderna bekostas av 
Tibro Kommun. 
 
Städning av omklädningsbyggnaden utförs av personal från Tibro kommun.  
 
Dusch- och bastuavgifter har inbringat ca 13.000 kr. Intäkter från omklädnings-paviljongen upphör 
från och med 2023. 
 
Omklädningspaviljongen kommer att övergå i kommunal ägo 2023-04-01.   
 
Rankås som besöksmål 
Kultur o Fritid har monterat en personräknare vid transformatorstationen i backen mellan 
parkeringen och friluftsområdet. Några besökssiffror är ännu ej kända.   
 
Kommittén har bestått av Ragnar Olsson, Annika Brämerson, Eva Andersson, Gisela Löfving och 
Christer Svensson. 
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REKRYTERING 
 
Rekryteringsgruppen har under året satsat på att behålla de barn och föräldrar som tidigare varit 
med i ”skogslek”. Vi har även försökt sprida information om skogslek till andra utanför gruppen. Krav 
på deltagande har varit att förälder eller annan vuxen medföljer barnet. 
 
Skogslek har haft 10 träffar under våren och 8 under hösten. Vi har träffats på torsdagar kl. 18-19. 
Varje tillfälle har bjudit både på lek och orienteringsmoment som t.ex. keps-OL och inskolningsbana 
med glada och ledsna gubbar.  
 
Under våren var det 14 barn som kom regelbundet varav 2 var nya deltagare. På hösten 17 och en 
helt ny (och andra som började komma mer regelbundet). 
 
Vi skickade personlig inbjudan till alla att kunna komma till vår tävling i september och springa en 
(inskolnings-) bana. En deltagare med förälder dök upp. 
 
Genom skogslek har Tibro OK under 2022 fått 7 nya medlemmar, barn och en familj. 
 
 
 
 
 
TRIVSELKOMMITTÈN 
 
Trivselkommitténs ambition är 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. Detta 
genom att vi får en möjlighet att umgås utöver träningar och tävlingar.  
 
Under våren serverades fika efter träningar vid några tillfällen och förtäring i form av smörgåstårta 
bjöds det på i samband med bl.a. höstmötet. 
 
2022 kunde vi återigen arrangera den traditionella julfesten med dans kring granen, julsmörgås, fika 
och lotteri. 
 
 
 
 
 
EKONOMI 
 
Årets resultat 2022 blev + 99 tkr (+15 tkr 2021)  
 
Klubben har arrangerat 2 stora tävlingar, Tibrotrippeln, 1-3 april,  och Lång-DM, 4 september, som 
tillsammans gav ett överskott på + 162 tkr 
 
Under året har klubben genomfört HittaUt med bidrag från Leader Östra Skaraborg samt en liten del 
från Folkhälsorådet,   
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Tävlandet har ökat något från 2021, ganska många deltog på O-ringen i Uppsala, men vi har inte 
deltagit i någon av de stora stafetterna under 2022. 
 
I övrigt hänvisas till särskild redovisning. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
_____________________                _____________________ _____________________ 
Svante Andrén                Ragnar Olsson  Berit Klamfelt 
Ordförande                 Vice ordförande  Kassör 
 
 
 
 
 
 
_____________________                _____________________ _____________________ 
Pär-Magnus Bjurek                Lucy Lou  Roelof Bevort 
Sekreterare                 Ledamot  Ledamot 
 
 
 
 
_____________________ 
Lennart Jakobsson 
Suppleant 


