VELKOMMEN TIL NY SESONG I HAMAR ORIENTERINGSKLUBB!

Nytt av året: klubben dekker startkontingent i nasjonale løp
Årsmøtet har i 2019 vedtatt at det dekkes startkontingent i nasjonale løp for alle betalende
medlemmer i klubben. Hamar OK dekker ikke startkontingent for påmeldte løpere som ikke
stiller til start uten gyldig forfall (sykdom). Vi håper med tiltaket å få opp løpsdeltakelsen
blant klubbens medlemmer – spesielt på løp i nærområdet! (se vedlagt oversikt)
Årets styre
Einar Lund er ny leder i Hamar orienteringsklubb, Simen Oskal ny sekretær og Kamilla Lome
ny ungdomsrepresentant. Eva Lutnæs fortsetter som nestleder, Harald Brekke for
kartkomiteen og Erik Grøndalen som klubbens kasserer. Mona Lome møter for sportslig
komité på styremøter og Terje Gudbrandsen innkalles til alle styremøter. Meld gjerne saker
og ideer til styret: post@hamarok.no. Neste styremøte er 13. juni.
Torsdagstreninger
I likhet med de foregående årene blir det et samarbeid med Vang OL om arrangering av
treninger på torsdagsettermiddagene. Treningene er åpne for alle klubbens medlemmer og
for de som ønsker å prøve orientering. Vi lager egne opplegg til unge løperne som følges opp
av dedikerte trenere. Kamilla Lome og Otilie Bollingmo blir trenere for den yngste gruppa.
Sverre Berg Lutnæs er trener og kontaktperson ved torsdagstreningene.
Hamar vil i år arrangere alle sine treninger fra Prestrud skole hvor det vil bli tilbud om otekniske øvelser. Dette vil gi god trening også for de eldre og mer erfarne. Treningene Vang
arrangerer vil tilby tradisjonelle treningsløpsløyper.
Alle opplegg, løyper og kartprinting vil bli forberedt på forhånd, så de ansvarlige for
treningsløpene sin rolle er å henge ut og hente inn poster, samt organisere treningen (for
eksempel felles jogg til startpunkt) og sørge for karttilbud ved samlingsplass. Oversikten over
treningene og hvem som er ansvarlig finner du her.
Miljøkomiteen sørger for litt enkel bevertning ved hver trening og vi inviterer alle til pizza
inne på klubben på Prestrud etter endt trening to ganger på våren (9.mai og 13.juni) og to
ganger på høsten (29.august og 26.septeber). Håper alle tar seg tid til å bli med på disse
sosiale samlingene.

Rekruttering og treningstilbud
Torsdagstreninger er åpne for nye medlemmer når som helst i sesongen – ta gjerne med deg
en venn som er nysgjerrig på sporten.
Klubben vil arrangere Finn frem dag på Domkirkeodden 30.mai kl 12-14. Målgruppen for
arrangementet er særlig rekruttering av barnefamilier. Det er hyggelig om flest mulig av
klubbens medlemmer kan ta seg en tur innom. Dette er en veldig god anledning til å
oppfordre kollegaer eller venner til å teste sporten. Ansvarlige arrangører for Finn frem
dagen fremgår av treningsoversikten.
Klubben vil gi tilbud om å delta på Verdens orienteringsdag for elever i 5.-7.trinn. Dette vil bli
gjennomført som enkle orienteringsøvelser på skolene. Anine Lome har tatt hovedansvar for
gjennomføring, men vil ha behov for praktisk bistand fra flere.
Det jobbes med å lage en o-camp for unge rekrutter i forbindelse med pinseløpene.
For juniorløpere og eldre rekrutter oppfordrer vi særlig til deltakelse på løpene i Nammocupen, og treninger og o-leir i regi av Mjøs-O. Andreas Huber er trener fra Hamar.
Vi henviser til klubbens aktivitetskalender for datoer og steder for klubbmesterskap.

