
Förslag till VERKSAMHETSPLAN 2022 

KARTOR 

Avgörande för omfattningen på årets kartproduktion är var vi avser att arrangera 

Faxeträffen. Vi borde kunna finna områden som är bra utan nyproduktion, så 

målsättningen är att revidera befintliga kartor för detta. För övrigt är ambitionen att 

ajourhålla kartor/databas där vi bedriver träningsverksamhet och Söderhamnspass. 

Några mindre intressanta områden kan bli aktuella för Östen, Sören och kanske 

Hugo och Johannes att nyrekognosera. Detta för att utöka befintliga kartor i 

angränsande delar eller att skapa nya områden för ungdomar. Vi planerar också att 

anlita Karl-Erik Engblom för att redigera i våra kartdatabaser och hjälpa oss med 

långsiktig logisk lagring och säkerhetsbackup. 

BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET 

Barn och Ungdomsträning - våren 8 tillfällen och hösten 8 tillfällen. 

Tävlingsresa 

Ungdomsläger 

Daladubbeln 

KLUBBSTUGOR 
 
Hällåsen 
Förbättra/ byta Bredband. 
Renovering golv och väggar damduschen. 
Byte vattenkran i köket. 
Armatur i garaget. 
 
Kallebo 
Ny trapp och bänkar vid grillplats. 
Ny fönsterruta. 
Vattenläcka? 
 

TÄVLINGSVERKSAMHET 

Att deltagare i barn- och ungdomsverksamheten blir intresserade av att deltaga på 

tävlingar under 2022. Speciellt på våra egna arrangemnag som Faxeträffen och 

Medel- och sprint DM samt den unika Daladubbeln. 

Att få ihop lag till de olika stafetter som finns, liknande 25-manna, DM, breddkavel 

mfl. 

Oringen i Uppsala, där vi hoppas att SOK kommer att representeras av 

klubbmedlemmar bland barn/ungdom och vuxna. 

Norrlandsmästerskap (NM) i Ljusdal där SOK hoppas på flera deltagare från de 

yngsta till de äldsta.Likaså gäller gäller även de olika DM tävlingar under året. 

Kanske deltagare i någon SM och VSM tävling. 

Att arrangera Strömmingsloppet. 



 

SÖDERHAMNSPASSET 

Några färre områden(7-8st) 2022 men med flera kontroller/område. Om det är möjligt 

så kommer en hel sida i foldern vara karta i skala 1:7500 vilket varit ett önskemål från 

endel deltagare. 

Vi skall försöka få till en digital version via Avenza. En app som kan laddas ner och 

använda Söderhamnspasset via mobilen, kartområdena bör då även vara inlagda på 

vår hemsida för nedladdning i pdf format. 

Vi skall försöka behålla bidrag från olika företag gällande priser och matrial  som 

under 2021.  

Målet är att vi skall släppa en par områden i början av maj som ifjol och alla övriga i 

mitten av juni vilket vi tror kan öka deltagare/område jämfört med 2021. 

Vi skall även försöka se till att Söderhamnspasset kommer synas lite bättre utåt 

genom vår nya hemsida för klubben och lite mera annonsering vid utlämningsställen 

samt ev. på andra ställen. 

Målet är även att vi även i år kommer söka bidrag från Sparbanksstiftelsen samt även 

Kommunen, kan nämnas att Kommunen även i år hjälper klubben med trycket av 

foldern. Frivilligt bidrag till klubben kommer även gälla 2022 då Söderhamnspasset 

även i år förhåppningsvis hämtas kostnadsfritt. 

 

TRÄNING 

Träningsaktivitet kommer för det mesta att utgå från Klubbstugan.  

Under höst, vinter o vår bedriver vi torsdagsträningar i form av natt- och dagtränings-

OL.  

Från våren kommer vi också att ha möjlighet att träna vid Sörklubbs-OL i samverkan 

med klubbar i södra Hälsingland.  

 

Vi har också en målsättning att hålla våra reflexbanor igång för vissa 

torsdagsträningar o för individuella träningar vid andra tillfällen.  

Under sommaren kommer vi att ha Veckans bana/Sommarbanor. Vissa av dessa 

kopplas till Söderhamnspasset som också ger möjlighet till ind. träning.  

 

Försök gjordes 2021 med banor i UsynligO, något som förhoppningsvis fortsätter. 

 

STYRELSEN 

Att fortsätta arbetet med att utveckla arbetsformer för att få fler delaktiga i 

föreningsarbetet. 

  

 


