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Nyfiken på orientering? 
 

Då är  

OK VILSE 87  

klubben för dig!  
 

Den verksamhet som bedrivs i klubben syftar till att genom oriente-
ringssporten ha roligt, att utvecklas och må bra genom hela livet.  
OK Vilse 87 är en förening för alla att trivas i! 

Vår verksamhet bygger på tre huvudsakliga områden: 

1. Vi utbildar nya orienterare 
2. Vi motionerar, tränar och tävlar 
3. Vi arrangerar tävlingar och andra aktiviteter 

Från mars till oktober har vi orienteringsträningar i närområdet 
1-2 gånger i veckan. Måndagsträningarna är anpassade för barn och 

ungdomar upp t o m 16 år, medan 
torsdagsträningarna är för alla. 

Ett normalt år gör våra orienterare 
800-900 starter i tävlingar runt om i 
landet.  

Tävlingar arrangerar vi några ggr/år, 
allt från ungdomsserier till nationella 
elittävlingar.  

Vi har även längdskidåkning på vårt 
program. 

Våra träffar har vi i klubbstugan i 
Vilshult eller i klubblokalen ”Gunne-
bo” i Olofström.  
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Aktiviteter för allmänheten 
Som icke medlem kommer du främst i kontakt med våra motions-
arrangemang. 

Naturpass 
Naturpass brukar anordnas två-tre gånger varje 
år: skogspass på våren och på sommaren. 

Sedan några år till-
baka samverkar vi 
med Olofströms 
kommuns personal-
klubb. Kommun-
anställda får sub-
ventionerade Natur-
pass. 

Vi är ibland också medarrangörer i andra 
motionsarrangemang inom kommunen. 

Skidor 
Kanske har du någon snörik vinter kört en tur på våra fina skidspår i 
Komperskulla en bit utanför Olofström?  

Det finns olika långa slingor där, den 
längsta är 5 km, och skötseln av spåren 
görs helt ideellt. 
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Vad får du som medlem i OK Vilse 87? 

Jo, bland annat följande: 

 Klubbtidningen Dra(g) åt skogen 4 gånger/år 

 Rabatt vid inköp av Vilsekläder och i vissa fall kompass/pannlampa 

 Fritt deltagande i helgträningar under vinterhalvåret med orien-
teringsträning, bastubad, fika och trevlig gemenskap 

 Orienteringsträning minst en gång i veckan under vår och höst  

 Löpträning och träning inomhus (oftast innebandy) en gång i 
veckan under vintern  

 Fritt deltagande i olika klubbmästerskap (dag- och nattoriente-
ring, terränglöpning och längdskidåkning) 

 Fria startavgifter till alla tävlingar (gäller ungdomar)  

 Under 2022 har alla vuxna åtta fria startavgifter upp till max 
150 kr/tävling (orientering och skidor sammanslaget) 

 Fria startavgifter till SM-/USM-tävlingar och stafetter 

 Fria resor till tävlingar. De som kör får viss reseersättning 

 Möjlighet att utvecklas genom olika ledaruppdrag 
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Vill du veta mer?  
Håkan Lindberg 070-234 18 18 ordförande 
Peter Klein 072-966 93 54 ungdomsansvarig 
Kerstin Tjernlund 070-627 34 63 naturpass-ansvarig 
Per-Arne Höög 076-812 94 51 skidansvarig 
Anders Persson 076-390 03 50 informationsansvarig 

Du hittar även information på hemsidan http://www.vilse87.se 

  

Vill du bli medlem?  
Medlemsavgifter 2022: 
18 år och yngre 200 kr, 19 år och äldre 250 kr, familjeavgift 500 kr 
(i familjeavgift får ungdomar t o m 20 år ingå) 

Betala in avgiften på bankgiro 5676-4699 och mejla namn, adress, 
tfn-nr, e-postadress samt personnr *) till lillemor.blomqvist@oktv.se. 
*) Fullständigt personnummer krävs p g a det datasystem - IdrottOnline - som 
används för klubbens medlemsregister. 

Frågor? Ring Lillemor Blomqvist på 070-320 07 33 eller mejla enl ovan. 

 

VÄLKOMMEN I VILSE-GEMENSKAPEN!  


