Hej alla medlemmar,
Jag vill börja med att tacka för förtroendet som ordförande för Sigtuna OK. Jag hoppas
kunna bidra på ett bra sätt tillsammans med nuvarande styrelse till den fortsatta
verksamheten. Att vi tillsammans kan skapa fina förutsättningar för en levande och aktiv
orienteringsklubb. Vill också rikta ett stort tack till min företrädare Gunnar Bergh med
styrelse som lagt en bra grund för det fortsatta arbetet.
Jag har nu haft rollen en dryg månad och försöker sätta mig in i olika områden. Jag vill gärna
att vi blir fler medlemmar, att vi syns mer "på stan" och att vi håller en bra kvalité på våra
aktiviteter. Att vi också fortsätter det fina arbetet med ungdomarnas verksamhet. Vi skapar
en grund för livslångt idrottande på egen nivå med glädje och gemenskap. Vi kan säkert
också utveckla nya områden med mer ideella krafter. Har du en idé om vad vi kan göra för
att utveckla vår verksamhet? Hör av dig!
Vi har en sedan ett par år en fantastiskt fin klubbstuga som vi behöver ta hand om. Många
tusentals ideella timmar har lagts ner för att få den i det skick den är. Låt oss vara rädd om
den. Vår klubbstuga uppskattas också utanför kommunens gränser på olika sätt. Senast
hade vi Vallentuna Össeby OK på besök en lördag/söndag i form av lägerhelg. Kommande
helg 9-10 mars är det upptaktsträff för ungdomar inom Upplands orienteringsförbund i
stugan. Då har vi ett drygt 50-tal ungdomar som kommer samlas för två roliga dagar. På
besök kommer Helena Bergman, flerfaldig världsmästare i bl a Sprint och Stafett. Hon har
gjort några teknikträningar samt kommer hålla en föreläsning.
Året har börjat bra med några intensiva vinterveckor där skidsektionen fixade superfina
skidspår. Hoppas ni hann få till några rundor. Stort TACK till skidsektion och spårpatrull.
Nu i mars har vi Våffelsöndagar med träning och tipsrunda för alla, kanske tar du med någon
som vill prova på? Vi har också en spännande och rolig säsong att se fram mot med många
aktiviteter i vår närhet. Träningar, tävlingar och läger i olika former. Närmast kommer vår
klubbtävling Nattugglan med tre "etapper". Nattorientering i vårt närområde. Den 26 mars
drar ordinarie träningar igång med banor och övningar för både ungdomar och vuxna.
Plats och samling skall stå på hemsidans kalender. Den 2 juni arrangerar vi vår egen tävling,
Slottssprinten, med arena på St Pers skola. Vi behöver funktionärer för olika uppdrag. Kan
du? Har du någon bekant som ställa upp? Cafeteria, Parkering och andra områden behöver
resurser.
Alla dessa aktiviteter kräver olika insatser för att vi skall kunna erbjuda alla möjligheten att
utöva orientering. Som ideell förening behöver vi hjälp från alla medlemmar. Hur kan du
hjälpa till? Vad kan du göra och bidra med? Stort tack till er alla ledare och medlemmar som
bidrar till att vår klubb fortsätter att utvecklas.
Jag hoppas vi ses på träningarna eller tävlingarna därute under våren.
Även om jag gillar vintern också så får våren gärna komma nu...
Vänlig hälsning,
Johan Kügler
Ordförande
styrelsen@sigtunaok.se

