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Lars-Åke Nordén omval
Bo Henriksson omval (sammankallande)
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Sponsorkommittén
Rolf Rofors nyval (sammankallande)
Ola Gustafsson nyval
Bernt Enell nyval
Göran Karlsson nyval
Hans Hjelm nyval
Webbredaktör för hemsidan
Ola Gustafsson omval
Facebookansvarig
Mattias Bülow omval
Materialförvaltare
Göran Karlsson omval
Sven-Erik Höglund omval

Pressklippsamlare
Klubbkollektionsansvarig
Karin Freyland nyval
Bingolottoansvarig
Ingebill Vigant omval
Gratulationsansvarig
Inga-Lill Fransson omval
Valberedning
Martin Holmström (kvarstår tom 2018)
Karin Freyland, (kvarstår tom 2019)
Kerstin Hallgren nyval, 3 år

SOK Anebys verksamhetsberättelse för 2017
Styrelsens verksamhetsberättelse 2017
Styrelsens sammansättning:
SOK Anebys styrelse har under 2017 bestått av Hans Hjelm (ordförande), Maria Rosander (vice ordförande),
Anna Kallin (sekreterare), Angelica Johansson (kassör), ledamöterna Kerstin Hallgren, Rolf Rofors och Mikael
Fyhr. Suppleanter har Bernt Enell och Per Wretbäck varit.
Möten:
Utöver årsmötet 19 februari har ett extra årsmöte hållits och styrelsen har sammanträtt ytterligare tio gånger
under året.
Medlemmar:
Föreningens medlemsantal uppgår för närvarande till 480 medlemmar.
Medlemssammansättningen är 347 vuxna 21 år och äldre, varav 152 kvinnor och 195 män, 51 ungdomar 13-20
år, varav 27 flickor och 24 pojkar, samt 82 barn upp till och med 12 år, varav 47 flickor och 35 pojkar.
Medlemsavgiften har under året varit 200 kr för vuxna, 100 kr för barn och ungdomar, samt
400 kronor i familjeavgift.
Medlemskap
SOK Aneby är medlem i Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skidförbundet och Svenska
Friidrottsförbundet med tillhörande specialdistriktsförbund.
Klubben har också klubbmedlemskap i IP Skogen och Föreningen Orientering Småland.
Styrelsens berättelse
Verksamhetsåret 2017 var ett speciellt år för SOK Aneby med flera händelser som går till historien!
Det lilla konstsnöprojektet
Vad sägs om söndagen 19:e november, då startades egen snöproduktion vid Tallbacken. Häftigt. Värme och regn
innebar att den först producerade snön försvann fort men vi står nu mycket bättre rustade för framtiden med
möjligheten att göra konstsnö.
Projektidén presenterades av Thomas Johansson i början på 2017 och årsmötet gav ok till att starta upp projektet.
Projektgrupp tillsattes (Martin Holmström, Thomas Johansson, Peter Strömgren, Bo Henriksson, Ola Gustafsson
och Göran Karlsson) och arbetet drog igång. Under sommaren blev projektplanen klar och för andra gången i
klubbens historia kallades det till ett extra årsmöte (första gången var 2008 då vi beslutade att bygga Tallbacken).
Projektplan och budget presenterades och medlemmarna sa ett enhälligt JA till satsningen. Hela projektet
beräknas kosta maximalt 1,45 miljoner kronor. En del finansieras med bidrag och medfinansiering och för
klubbens del blir investeringen runt 1 miljon fördelat på 2017 och 2018.
Snöproduktionen kräver tillgång till stora mängder vatten och på måndagsmorgonen 6 november sattes borren i
backen för en djupborrad brunn. Efter ett par försök hittades vatten på cirka 65 meters djup några dagar senare
och det borrhålet ska nu förhoppningsvis förse oss med vatten i tillräcklig omfattning för lång tid framöver. Den
damm som behövs för mellanlagring av vattnet kommer att anläggas under 2018. Under vintern 2017/2018
kommer Råbockakällan och en tillfällig vattentank att användas. Anläggningen av damm ska ske tillsammans
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med Aneby Sportklubb. Under sommaren kommer dammen användas för bevattning av Furulids Idrottsplats och
under vintern för snöproduktion. Vi hoppas med hjälp av konstsnön kunna bedriva en bättre skidverksamhet
främst för våra barn och ungdomar och därmed få fler aktiva i vår skidverksamhet.
Träsk-Trask
Ett annat beslut som togs på årsmötet var att göra ett uppehåll i utgivningen av månadsbladet Träsk-Trask.
Därmed kan det vara det sista numret som publicerades i februari. Den sista i en rad redaktörer var Kristin E
Karlsson, hon har scannat in ett stort antal Träsk-Trask från tidigare år som går att finna på klubbens hemsida
(under fliken arkiv). I februarinumret hade en av de tidigare redaktörerna Ola Gustafsson gjort en resumé över
Träsk-Trask historia.
Höglandets Sprintcup
I juni arrangerade vi Höglandets Sprintcup med mål på Fredstorget i Aneby. Det historiska med detta var att vi
hade en storbildskärm mitt på torget med växelvis sändning från en kontroll ute på banan, målgången och
intervjupodiet. Mycket lyckat tyckte både vi och allmänheten. Detta var en test inför höstens stora arrangemang
Smålandskavlen.
Smålandskavlen
Detta samarrangemang med Eksjö SOK genomfördes 28 - 29 oktober. Också ett stort projekt som klubben
lyckats genomföra på ett utomordentligt bra sätt under året. Förberedelserna satte igång mer än ett år innan. Det
var projektmöten, studiebesök, kartritning, banläggning, arenaplanering och mycket mer. Många medlemmar
engagerade sig och jobbade hårt med arrangemanget och under tävlingsdygnet var det cirka 150 funktionärer
igång. Fantastiskt att vara med i en klubb som har medlemmar med så stort engagemang.
Övrigt
Förutom dessa historiska händelser pågick även vår vanliga verksamhet med arrangemang såsom
vasaloppsresan, Aneby klassikern, Morgonjogg för Världens barn (tillsammans med Röda Korset i Aneby),
tipspromenader, barn- och ungdomsträningar både i orientering och skidor.
Utöver allt detta hinner många med att tävla själva inom orientering, MTB orientering, skidor och under 2017
hade vi även startande i skidorientering.
Lärgrupper
Vi har ett bra samarbete med SISU Idrottsutbildarna (idrottens studie- och utbildningsorganisation) och har
under året haft många lärgrupper igång. Det har varit 365 personer med vid 38 tillfällen som har gett 465h. Detta
innebär att vi bland annat har fått hjälp med kostnaden för planeringsdagen på Gransnäs.
Allmänna arvsfonden
Föreningen erhöll 2008 bidrag från Allmänna arvsfonden med 960 000 kronor för byggnationen av Tallbacken.
Föreningen har därmed skyldighet att driva verksamheten vidare i minst tio år (till och med 2017) enligt de
intentioner som fanns i ansökan. Om så inte sker är föreningen återbetalningsskyldig av pengarna. Så här långt
kan konstateras att byggnationen varit en avgörande faktor för klubbens positiva utveckling under den här
perioden och att verksamheten utvecklats helt i linje med intentionerna i ansökan.
Kommittéernas verksamhetsberättelser
Respektive kommittés verksamhetsberättelse finns i separata dokument.
Avslutning
Ett riktigt stort tack till alla för det stora engagemang och den arbetsvilja som kännetecknar klubben och dess
medlemmar. Vi påminns ofta om det goda rykte vår klubb har. Vi är engagerade och får beröm för våra
arrangemang och den verksamhet vi bedriver inte minst bland barn och ungdomar. Alla behövs och ingen insats,
stor eller liten, är att förringa.

Orienteringskommitténs verksamhetsberättelse 2017
Orienteringskommitténs sammansättning under året: Bo Henriksson, sammankallande, Peter Löfqvist,
Hampus Fyhr, Johan Blomgren, Tore Johansson, Lars-Åke Nordén, Jari Huttunen, Ola Gustafsson.
Årets stora arrangemang var Smålandskavlen 28-29 okt, exakt 40 år efter det att vi arrangerade tävlingen senast.
Målplatsen var densamma vid Furulidskolans skolgård. Den här gången med TV-produktion och storbildsskärm.
Totalt startade 196 lag (varav 161 femmannalag), motsvarande 938 deltagare. Utöver det deltog 244 löpare på
öppna banor, totalt cirka 1.200 startande löpare. Detta var en nedgång från Smålandskavlen föregående år och en
fortsatt negativ trend för tävlingens utveckling.
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Peter Löfquist, med assistans av Johan Blomgren, var tävlingsledare och Bo Henriksson banläggare.
En nyhet bland årets arrangemang var en sprintcup för Höglandet med tre deltävlingar, varav vi arrangerade en
med mål på Fredstorget. 135 löpare deltog. Här var det också premiär för storbildsskärm på klubbens
arrangemang, detta som en lärtävling inför Smålandskavlen.
I övrigt har klubben arrangerat Höglandsserien för ungdomar vid Gränseryd med 112 anmälda löpare och
Höglands-OL vid gamla soptippen i Hullaryd med 227 deltagare. Dessutom har två Veteran-OL genomförts vid
Tallbacken med 71 deltagare respektive Gränseryd med 78 deltagare.
Återigen var SOK Aneby största klubb totalt sett under Höglandsserien för ungdomarna. 118 starter under 2017
är några färre än rekordåren (125 starter) men fortsatt mycket högt deltagande. Tre totalsegrar noterades för
Anton Johansson i H12, Maia Fagerström i U2 och Amanda Fyhr i U1.
Bästa USM-placeringen
Främsta ungdomslöparen under året har varit Alma Gustafsson. Som 15-åring har hon svarat för mycket goda
resultat, vilket främst symboliseras av åttonde respektive 13:e plats på Ungdoms-SM (bästa USM-placeringarna i
klubbens historia). Hon slutade femma i GM och har tagit en silver- och två bronsmedaljer i DM i en åldersklass
där Småland för närvarande dominerar på riksnivå. Lägg till det en fjärdeplats i Vetlanda OL Sport Cup. Alma
segrade också i klubbens egen ungdomstävling, Kalle Cup.
Även Felicia Fyhr har representerat Småland i GM och SSM. Dessutom har Lovisa Blomgren deltagit i SM för
juniorer.
På årets DM-tävlingar summeras sju medaljer, men den här gången inget guld. O-Ringen avgjordes i Arvika,
Värmland. Knappt 20-talet medlemmar deltog under någon av etapperna, varav nio fullföljde hela veckan.
MTBO
I MTBO, mountainbikeorientering, tog klubben ett DM-silver genom Johanna Jonsson i D21. Utöver det har det
gjorts starter i både O-Ringen, Veteran-SM med mera.
Totalt har klubbens löpare under året gjort 901 starter, en kraftig nedgång med 300 starter färre än fjolåret.
Förklaringen till detta? Halverat deltagande på O-Ringen ger drygt 100 starter förre, inget lag till vare sig Tjoget
eller 25manna ger ytterligare minus på nära 50 starter. Utöver det har det varit klenare med tävlingsdeltagande
överlag under året. Största deltagarantalet noteras till Höglandsseriens sprinttävling i Boxholm i maj, 32 starter,
och KM i samband med Pilaboträffen i Anneberg, 31 starter.
I Poängligan, där 53 löpare tog poäng under året (65 året före), försvarade Karin Öhlin förstaplatsen med Lovisa
Blomgren, Bo Henriksson och Tommy Olausson närmast. Med 53 vuxna i Poängligan och 26 ungdomar i Kalle
Cup, 79 totalt, är det en minskning med 24 aktiva orienterare under året (53+38 under 2017), i stort sett en
fjärdedel.
Kartor
Under året har en större revidering gjorts på Anebyskogen inför Smålandskavlen. Det krävs med regelbundenhet
att gå över kartan i större omfattning än de smårevideringar som sker.
Även centrumkartan reviderades delvis inför sprintorienteringen som genomfördes vid Fredstorget.
Orienteringsresultat 2017
SM Medeldistans, 22-23 sept, OK Tisaren arrangör.
D18, B-final: 30) Lovisa Blomgren, +13.04.
Ungdoms-SM, 15-17 sept, i Umeå (Umeå OK arrangör).
Sprint, D15: 13) Alma Gustafsson, +2.24.
Långdistans, D15: 8) Alma Gustafsson, +10.01.
Veteran-SM, 22-24 sept, Motala AIF och Tjällmo-Godegårds OK arrangörer.
Sprint, D50: 4) Karin Öhlin, +0.20.
D65: 7) Agneta Granström, +2.39.
H80: 10) Tore Johansson, +6.44.
Medel, H55: 5) P-O Derebrant, +3.56.
H85: 15) Olof Walfridsson, +52.09.
Långdistans, D50: 2) Karin Öhlin, +2.32.
Götalandsmästerskapen, 11-13 aug, i Karlskrona (Karlskrona SOK arrangör)
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Sprint, D15: 10) Alma Gustafsson, +3.07.
D13: 40) Felicia Fyhr, +9.21.
Långdistans, D15: 5) Alma Gustafsson, +5.28.
Distriktsstafett: 18) Småland lag 5 (Alma Gustafsson sprang str 4).
Sydsvenska mästerskapen, 1-2 april, i Sibbhult (FK Göingarna arrangör).
D 15: 8) Alma Gustafsson, +15.22.
D14: 24) Felicia Fyhr, +23.47.
Distriktsstafett: 17) Småland lag 10 (Alma Gustafsson sprang str 4), 23) Småland lag 12 (Felicia Fyhr sprang
str 2).
DM Sprint, 10 juni, Bredaryds SOK, High Chaparral, Hillerstorp
D16
3
Alma Gustafsson
D18
3
Lovisa Blomgren
D20
2
Sara Freyland
H35
7
Jari Huttunen
D50
5
Karin Öhlin
9
Karin Freyland
H55
11
Ola Gustafsson
H65
6
Bo Henriksson
H65
11
Tommy Olausson
DM Medeldistans, 2 sept, Eksjö SOK
D16
4
Alma Gustafsson
D18
9
Lovisa Blomgren
H35
7
Magnus Fransson
D50
6
Karin Öhlin
D65
7
Annastina Högemo-Karlsson
H65
7
Bo Henriksson
13
Tommy Olausson
H70
8
Göran Karlsson
H75
13
Karl-Gerhard Ramde
DM Långdistans, 10 sept, SOK Viljan
D16
5
Alma Gustafsson
D18
6
Lovisa Blomgren
D50
2
Karin Öhlin
DM Natt, 8 sept, OK Norrvirdarna, Lammhult
D16
3
Alma Gustafsson
DM Sprintstafett, 10 juni, Bredaryds SOK, High Chaparral
D12
11
Moa Fagerström/Lisa Ekegren
D20
2
Alma Gustafsson, Lovisa Blomgren
H35
12
Mats Ekegren, Jari Huttunen
H45
14
Johan Blomgren/Manne Freyland
H65
3
Bo Henriksson/Tommy Olausson
DM Stafett, 3 sept, Eksjö SOK
D12
7
Moa Fagerström, Klara Johansson/Linnea Rosander, Lisa Ekegren
D14
7
Felicia Fyhr, Alice Strömgren/Isabell Pettersson, Tilda Rosander
D21
5
Alma Gustafsson, Karin Öhlin, Lovisa Blomgren
H35
8
Jari Huttunen, Henrik Johansson, Magnus Fransson
H65
4
Bo Henriksson, Göran Karlsson, Tommy Olausson
Vetlanda OL-Sport Cup (Smålands OFs ungdomscup)
D16: 4) Alma Gustafsson
Klubbtävlingen: 12) SOK Aneby
Smålands skogskarlars vandringspris Älgen
Klubbtävlingen: 12) SOK Aneby
Stafetter
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25manna, 7 okt, IFK Tumba/Tullinge SK
234) Eksjö SOK/SOK Aneby, +2.59.02.
Kombinationslag med sex löpare från SOK Aneby, resten från Eksjö SOK.
Klubbmästare, Sprint-KM, Tranås, 15 aug.
Sprint, Tranås, 15 aug, 25 startande: Herrar Magnus Fransson; Damer Lovisa Blomgren; H16 Hampus Fyhr;
D14 Tilda Rosander; D10 Klara Johansson; H10 David Dacke; D50 Karin Öhlin; H50 Johan Blomgren; D65
Agneta Granström; H65 Bo Henriksson; H75 Karl-Gerhard Ramde.
Natt, Örserum, 15 sept, 9 startande: Damer Lovisa Blomgren; D50 Helena Andersson; H50 Anders Lind; H65
Bo Henriksson; H75 Karl-Gerhard Ramde.
Långdistans, Anneberg, 17 sept, 31 startande: Damer Lovisa Blomgren; Herrar Jari Huttunen; H16 Hampus
Fyhr; D14 Felicia Fyhr; D12 Lisa Ekegren; H12 Anton Johansson; D10 Selma Löfquist; D50 Karin Öhlin, H50
Johan Blomgren, D65 Agneta Granström; H65 Bo Henriksson; H75 Karl-Gerhard Ramde.
Ultralång, vid Tallbacken, 18 nov, 13 deltagare: Långa banan, herrar Magnus Fransson; Långa banan damer
Alma Gustafsson; Mellanbanan herrar Bo Henriksson; Korta banan damer Karin Öhlin; Korta banan herrar
Tommy Olausson.
MTBO resultat 2017
SM/USM/JSM/VSM, 16-18 juni, Ärla IF och Södertälje-Nykvarn arrangörer.
Sprint, D50: 8) Karin Freyland, +4.10.
Medeldistans, D50: 15) Karin Freyland, +9.48.
Långdistans, D50: 10) Karin Freyland, +14.40.
DM MTBO, 9 sept, SOK Viljan
D21
2
Johanna Jonsson

Ungdomskommittén 2017
Sammansättning under året: Mikael Fyhr sammankallande, Karin Öhlin, Mats Ekegren,
Peter Strömgren och Maria Jonasson
Ungdomsträningar
Vi har under året bedrivit sedvanlig ungdomsträning på torsdag kvällar. Vi startade
upp 16 mars och hade avslutning 13 oktober. Totalt har det i våra fyra grupper
varit ca 50 ungdomar som varit med vid någon träning.
Höglandsamarbetet
Sammarbetet med Höglandsklubbarna har fortsatt i år och vi har haft både gemensamma träningar och genomfört
Höglandserien tillsammans. Höglandsserien bestod av fem deltävlingar där SOK Aneby hade 99 startande
ungdomar. Vi blev med det största klubb även detta år. Utöver äran att vara största klubb sett till antalet starter
fick vi även 3 totalsegrare. Detta genom Anton Johansson H12, Maia Fagerström U2, och Amanda Fyhr U1.
Den årliga bussresan till Skara Sommarland och Sommarlandssprinten blev tyvärr inställd då antalet anmälda
blev för få. Trots detta var ändå ett ganska stort antal deltagare från Aneby.
Lämmeltåget
Vi deltog i Lämmeltåget och som vi gjorde det. Totalt statade 19 ungdomar i 6 olika lag med vinst i både B och
C klassen. Vinnarlaget i B-klassen bestod av Felicia Fyhr, Tilda Rosander och Hampus Fyhr.
Segerlaget i C-klassen såg ut enligt följande Arvid Rosander, Maia Fagerström och Anton Johansson.
Kalle Cup
Under året har även ungdomarnas egen tävling Kalle cup avgjorts. Vinnare 2017 blev Alma Gustavsson följd av
Klara Johansson och Felicia Fyhr.

Stug- och Motionskommittén 2017
Sammansättning under året: P-O Löfqvist (sammankallande), Göran Karlsson, Peter Löfqvist, Karl-Åke
Källming, Gull-Britt Karlson, K-G Ramde, Ingvar Thuresson, Lars Svahn, Sven-Erik Höglund, Lisen Löfqvist.
Vår verksamhet och åtgärder i korthet: Tipsrundor våren 17 st. med 855 vuxna och 68 barn och hösten 15 rundor
med ca. 800 vuxna och 100 barn. Detta ger ett genomsnitt på 52 vuxna och barn drygt 5 per tillfälle. Nämnas kan
att flera medlemmar bakar eget bröd, till den gång de har tipspromenaden. Det borde vara betydligt fler av våra
medlemmar som går en söndagspromenad. Detta skulle göra genomsnittet högre och därmed roligare för dem
som gör frågorna och arbetet runt omkring.
Uthyrningen går mycket bra och kommer att ge ca. 30 000,-. Till detta kommer SPF-pensionärerna som har
tisdagar med stavgång vid Tallbacken och påföljande fikastund. Detta har brutto gett 8700,- som läggs i
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kaffekassan och redovisas tillsammans med tipspromenader och annat fika. Det som avgår är kaffet som SPF har
tillåtelse att ta av klubbens.
Naturpasset har sålts i ett antal av 122 st., men tyvärr har bara drygt 50 lämnats in.
Det har gjorts diverse inköp till Tallbacken som exempelvis ny restaurangdiskmaskin, detta till ett pris av
35000,-. Mikrofonstativ, nya mattor i entrén med logga, pris 8 500,-, bättre dörrstängare, ytterlampa i hörn norra
gaveln. Vidare kan nämnas målning av vindskivor, stolpar vid ingång och på baksidan och fönsterfoder.
Lamporna på stolpar framsidan, har förstärkts vid sin infästning i mark, då de varit lätta att böja om någon lutat
sig mot dem. En duschenhet fick bytas i sin helhet inför Smålandskavlen, då damerna använde dessa under
tävlingen.
Kommitténs medlemmar jobbar i par med 2 veckors jour, och med vad detta innebär såsom städning av
lokalerna, gräsklippning, snöskottning och vid valda tillfällen samlas så många som kan, för att utföra större
insatser som ex. boning av golv, fönsterputsning, målning, rensning ogräs och annat underhåll av lokaler och
spår. För närvarande ingår också att hålla serveringen öppen på torsdagskvällarnas träningstillfälle, när antalet
som tränar är så stort att det anses finnas behov. Önskvärt vore att fler utnyttjade denna möjlighet.

Klassikerkommittén 2017
Sammansättning under året: Daniel Hedström, sammankallande, Tomas Johansson, Kerstin Hallgren, Sofia
Fagerström, Martin Holmström
Kommittén hade sex planeringsmöten under året och arrangerade tre klassikerlopp i disciplinerna skidor, cykel
och löpning. Målet med kommitténs arbete är att verka motionsfrämjande och utan tävlingsmoment.
Skidloppet genomfördes som stavgång söndagen den 19 februari vid Tallbacken och samlade 61 startande
fördelat på 53 vuxna och 8 barn/ungdom.
Cykelloppet genomfördes onsdagen den 10 maj med utgångspunkt Tallbacken. Antalet deltagare blev totalt 78
varav 60 vuxna och 18 barn/ungdom.
Löpningen genomfördes tisdagen den 12 september vid Tallbacken. Deltagarna räknades till 74 varav 55 vuxna
och 19 barn/ungdom.
Med dessa deltagarsiffror konstaterar vi att deltagarantalet sjunkit något för de två senare momenten cykel och
löpning, men konstigt nog ökat för skidmomentet trots att vi ej kunde genomföra detta på snö. Anledningen till
detta tapp torde var att cykling och löpning detta år lagts på andra dagar än torsdagar. Det är framför allt barn
och ungdomar som inte har deltagit i samma utsträckning. Vi är ändå nöjda med uppslutningen under året och
kommer att arbeta för att fortsätta locka klubbmedlemmar, anebybor och andra att genomföra Anebyklassikern .

Skid- och Terrängkommittén säsongen 2016-2017
Sammansättning under året: Göran Karlsson (Sammankallande), Sven-Erik Höglund, Mårten Gustafsson,
Ingvar Thuresson, Annelie Blomgren, Thomas Johansson, Maria Rosander
Juni – Juli 2016.
Vid Västervikslägret deltog Tilda Rosander och Evelina Jonasson i skiddelen.
Augusti 2016.
18:e i denna månad avgjordes klubbmästerskapet i terräng vid Tallbacken med 30 deltagare varav 22 ungdomar.
Lite regn under tävlingen men glada miner vid fikat och prisutdelningen där alla ungdomar fick pris.
29:e körde Thomas Johansson igång med rullskidträningen. Vid Föreningslivat som Aneby kommun arrangerade
var klubben med och där kunde man prova på att åka rullskidor.
September 2016
Rullskidträningen fortsatte på måndagar med Thomas Johansson, Patrik Pettersson, Annelie Blomgren, Peter
Strömgren och Mattias Bülow som ledare.
13 hjälpte vi till med Skoljoggen vid Parkskolan där 150 elever deltog.
15 var det dags för Tallbackaskolans elever och där deltog 164 elever.
Oktober 2016
Rullskidträningen fortsatte och 22 okt. kördes ett långpass från Bredestad till Bordsjö och åter till
Gransnäs med ett tiotal åkare. Efter dusch och bastu serverades soppa och mackor.
November 2016
Söndagen den 6 kom första snön och några tappra Vasaloppsåkare samlades på Furulid och skottade ihop ett
1300 meter långt spår. Kvällen efter var 17 ungdomar där och tränade. Träningarna 10:e , 12:e och14:e gick det
att åka innan snön töade bort.
17:e nov. var Oscar Svärd med sambo Kari hos oss och ledde träningen samt informerade om hur man lyckas bli
bra på att åka skidor. Tyvärr få Vasaloppsåkare denna kväll!
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December 2016
Nya spår på Furulid efter lite snö som varade i TRE dagar.
Den 15 – 18 dec. var klubben på ett mycket lyckat snöläger i Grönklitt. Thomas Johansson hade lagt upp ett bra
program för varje dag och med hjälp av Patrik Pettersson, Peter Strömgren, Mattias Bülow och Mikael Fyhr.
Fina spår och bra temperatur mellan 5 – 8 grader. Vi bodde i två fina stugor och fick fin och god mat som Maria
Rosander ordnade till allas belåtenhet. Varje kväll gick Thomas igenom dagens träning och redogjorde vad som
skulle ske nästa dag. Ungdomarna körde sex tuffa pass på de tre dagarna. Ungdomarna bodde i en egen stuga och
hade trevligt mellan träningspassen.
Väl hemkomna möttes vi av barmark så det blev träning i Eksjö där man lyckats få fram ett kort spår på
konstsnö.
Januari 2017
Den 7:e jan. kom lite snö som vi kunde åka på i två dagar innan den gick bort igen. Träningen fick köras i Eksjö
där man hade fint spår.
Den 10:e jan. startade Zontävlingar med skicross i Nässjö. Tilda tog klubbens enda seger genom att vinna D 1314 klassen.
Nya spår på Furulid mellan 14 och 17 jan.
Den 12 jan. tränade ungdomarna i Eksjö inför GM.
Den 14 GM i Tranemo där Alma Gustafsson och Tilda Rosander belade 11:e platser i D15 resp. D14.
Vid stafetten på söndagen kom Tilda Rosander tillsammans med Isabelle Pettersson 9:a och bästa lag från
Småland i D14 klassen.
Den 16 jan. skatetränade ungdomarna på Furulid.
Den 17 ja. Kördes etapp 2 i zonen med Eksjö som arrangör. Tilda Rosander visade fin form och vann D13-14
endast 1 sekund före tvåan. Alma Gustafsson blev trea i D 15-16. Alma Bülow blev femma och Alicia Pettersson
9:a i klassen D 11-12. Hampus Fyhr tia i tuffa H 15-16.
Den 19 jan. var det kvällstävling i Landsbro och Tilda Rosander i storform med seger i D 13-14 Isabelle
Pettersson och Felicia Fyhr blev sjua resp. åtta i samma klass.
Den 23 jan. tränade ungdomarna i Eksjö på konstsnöspåret.
Den 24 jan. kördes Hallbyloppet och Tilda Rosander fin tvåa i D 13-14 endast 6 sekunder efter segraren. Isabelle
Pettersson 8:a och Felicia Fyhr 10a. Knattarna Amanda Fyhr och Arvid Rosander var med och tävlade.
Den 26 jan. var 10 ungdomar i Eksjö och tränade.
Den 27-28 jan. var 7 ungdomar med på Tour de Mösseberg och bäst klättrade Tilda Rosander med en fin 8:e plats
i D13 klassen.
Februari 2017
Den 2 febr. var det åter träning i Eksjö.
Den 4 febr. Högefälleloppet i Eksjö blev en triumf för Tilda Rosander som vann D 13-14 där även Isabelle
Pettersson belade en fin 6:e plats.
Den 5 febr. åkte Tilda Rosander till Rydaholm där det var Pölder Cup tävling och den fina formen höll i sig
då hon blev 4:a men endast 14 sekunder från seger
Den 6 febr. tränade ungdomarna som vanligt denna snöfattiga vinter i Eksjö.
Den 30 jan. och 6 febr. var Idrottsskolan vid Tallbacken och första träffen blev det stavträning då vi inte hade
någon snö men andra träffen fanns snö på Furulid så alla 8 åringar fick prova på att åka skidor.
Den 9 febr. kunde ungdomarna träna hemma på Furulid
Den 11 febr kördes Hvetlandaloppet i Landsbro och här vann Hampus Fyhr H 15-16. Isabelle kom trea och
Felicia Fyhr femma i D 13-14.Tävlingen ingick i Höglandszonen.
Den 14 och 16 febr. körde vi sportlovsskidor på Furulidspåret med 30 elever.
Den 18 febr. fick vi köra vårt Anebylopp vid Skidstugan i Eksjö. Kanonfina spår och 82 startande.
Klubbens egna åkare var det bara 4 som åkte då många var sjuka. Isabelle Pettersson slog till med sitt bästa lopp
denna vinter då hon vann den stentuffa D 13-14 klassen endast 3 sekunder före Pölder Cup ledarinnan.
Lillasyster Alicia Pettersson kom sexa i D 11-12. Lovisa Blomgren var enda startande i D 17-18 och tog
klubbens andra seger. Amanda Fyhr kämpade fint i Mixknatte där man kör utan tid.
Den 20 tränade de som var krya i Eksjö. Även träningen den 27 var förlagd till Skidstugan.
Mars 2017
2 mars blev det stavträning hemma på elljusbanan.
4 mars var det Zonfinal i Landsbro med prisutdelning från vinterns tävlingar.
Hampus Fyhr vann H 15-16 klassen och fick en stor pokal. Tilda Rosander kom trea i D 13-14
där Isabelle Pettersson blev fyra, Felicia Fyhr åtta och Alice Strömgren tia. Alicia Pettersson blev femma i D 1112. Även knatteklassens Amanda Fyhr och Arvid Rosander fick pokaler.
6 mars kom 25 cm snö och för första gången denna vinter kunde man spåra hela elljusbanan. Träningen denna
kväll kunde därmed köras på hemmabana.
190 elever från Tallbackaskolan åkte på spåren under onsdagen 8 och torsdagen 9 mars.
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11 mars kördes Barnens Vasalopp på Furulids B-plan som samlade 13 barn. Efter loppet blev det blåbärssoppa
och medalj samt diplom till samtliga.
10-12 mars var Isabelle Pettersson, Alice Strömgren och Tilda Rosander uttagna i Smålandsgruppen till ICA –
CUP finalen som kördes i Bollnäs. Ett spännande avslut på årets säsong. Även våra skidledare Patrik Pettersson
och Peter Strömgren var med som ledare för Småland.
Lördagen den 18 mars var det avslutningsfest i Tallbacken. Klockan 11 samlades alla till en av Thomas
Johansson anordnad tävlingsrunda och därefter blev det dags för pizza varpå årets TräThore- Cup pokal
tilldelades Tilda Rosander som tog sin andra raka inteckning. De fyra som kom närmast efter var Isabelle
Pettersson, Hampus Fyhr, Felicia Fyhr och Alice Strömgren.
Tore Johansson var med som prisutdelare då det är han som står för pokalen.
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Årsplan 2018
Januari
ti/to
sön
13
23
27
29

skidträning
tipspromenad
planeringsdag Gransnäs
Zon tävling, skidor
Barnens vasalopp
Idrottsskolan, skidor

Februari
ti/to
skidträning
sön
tipspromenad
3
Anebyloppet skidor
5
Idrottsskolan, skidor
18
Anebyklassikern, skidor
18
Årsmöte
23/2 – 4/3 Vasaloppsveckan
Mars
ti/to
sön
3-4
15
22

April
ti/to
sön

skidträning
tipspromenad
läger för ungdomarna, Tallbacken
Skidavslut och OL-upptakt
första ungdomsträningen, orientering

Höglands OL Aneby

Augusti
15
Anebyklassikern simning
16
Ungdomsträning startar
September
ti/to
orienteringsträning barn o ungdom
sön
start tipspromenad
2
Dag KM orientering
4
Höglandsträning
5
Anebyklassikern löpning
21
Natt DM orientering i Aneby

Oktober
sön
tipspromenad
4
Avslutning ungdomsträningen
12
OL-avslutningen
Natt KM
November
sön
tipspromenad
December
sön
tipspromenad
6
grötfest

2
7-8
9
12
16
18

orienteringsträning barn o ungdom
tipspromenad
Jordförsäljning
Anebyorienteringen
Ungdomshelg vid Åsensby
Idrottsskolan, orientering
Upptakt nybörjarorientering
Idrottsskolan, orientering
Veteran OL i Aneby

Maj
ti/to
sön
8
16
19

orienteringsträning barn o ungdom
tipspromenad
ungdomsserien, orientering
Anebyklassikern, cykel
DM Sprint och sprintstafett, orientering

Juni
5
7
19
24

Juli
31

Sprintcup, orientering
avslutning ungdomsträning, orientering
Terräng KM och grillkväll
Midsommarpokalen

Långtidsplan 2019-2021
2019 Aneby-klassikern
Anebyorienteringen, distriktstävling
Anebyloppet, skidor
10 års Jubileum Tallbacken
2020 Aneby-klassikern
Anebyorienteringen, distriktstävling
Anebyloppet, skidor
2021 Aneby-klassikern
Anebyorienteringen, distriktstävling
Anebyloppet, skidor
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