
Medlemsbrev 2023    

Ett nytt år har precis startat och med det följer förväntningar och förhoppningar om ett år fyllt med 
aktiviteter för alla våra medlemmar och för gemene man i Gamleby.   
 
Vi gör också en liten tillbakablick och minns att vi under året som gått har fyllt 90 år, Gamleby OK 
bildades redan 1 januari 1932. Men med anledning av restriktioner runt pandemin blev det inget 
firande så nu vi samlar kraft och laddar för ett hejdundrande 100-årsjubileum om 9 år😊😊. 
 
Men först här och nu – här kommer en liten sammanställning av vad du som medlem erbjuds i 
Gamleby OK 2023.  
 
Orientering 
Vår träningsverksamhet där vi lägger stort fokus på våra barn och ungdomar fortsätter med 
oförändrad kraft liksom det värdefulla samarbetet med de andra Tjustklubbarna som totalt ger ett 
stort utbud av orienteringsaktiviteter för alla åldrar. Via facebook-grupperna Gamleby Ok, Gamleby 
OK löpning, Tjustalliansen Skilöpol, Tjustalliansen orientering kan du följa vad som är på gång och 
inspireras av det som görs. 
Under våren, 15-16 april, kommer vi att vara med och arrangera Swedish League, orienteringsligan 
för Sveriges bästa juniorer och seniorer, i Valdemarsvik. Det kommer även vara en öppen 
publiktävling så passa på att komma och prova den fina orienteringsterrängen. 
Under O-ringen Smålandskusten 2024 kommer vi vara medarrangörer och de som vill hjälpa till får 
gärna höra av sig till Ann-Sofie Olovsson eller Janne Johansson som kommer ha huvudansvaret för 
varsin start. 
Hittaut, vilken succé, kommer under 2023 att utökas med Överum och Hjorted. Det innebär att 
Hittaut kommer finnas på följande platser i Västerviks kommun - Gamleby, Loftahammar, Överum, 
Hjorted, Gunnebo, Ankarsrum och Västervik. Ta dig en tur till någon av orterna och prova Hittaut du 
också. 
 
Skidor 
Årets vinter har varit tuff för skidåkarna i kommunen. Men trots dåliga förutsättningar har vi haft 
skidspår under stora delar av december och början av januari och än hoppas vi att vi få lite mer vinter 
innan orienteringssäsongen startar. Håll utkik på skidspar.se så ser du spårstatusen för dagen. 
 
Löpning 
På söndagar (oftast start kl 10) och torsdagar (oftast start kl 18) har vi ett gäng som rör sig runt på 
härliga löprundor. Anslut dig till facebookgruppen Gamleby OK Löpning så är du uppdaterad om 
planen för kommande vecka.  
 

Motionsbingo i Heda 
Ett antal söndagsförmiddagar vår/höst erbjuder vi motionsbingo och fikaförsäljning vid klubbstugan i 
Heda. Vilka söndagar hittar du i vår facebook-grupp och på hemsidan. Att möta vårens första 
vitsippor i Heda är oslagbart😊😊 Är du intresserad att hjälpa till med en söndagspromenad är du 
hjärtligt välkommen att höra av dig till Annika Riis, 0764-967095. 

Gympa 
På måndagar kl 18.30 kan du tillsammans med andra klubbmedlemmar delta i vår all round-träning i 
Åbyskolans gymnastiksal.  

  



Årsmöte 2023 
Årsmötet kommer att äga rum onsdag den 15:e februari kl 19.00 i klubbstugan i Heda.  
Årsmöteshandlingar kan beställas via peo.riis@saabgroup.com samt att de kommer att finnas på 
plats vid årsmötet.    Välkommen! 
 
Medlemsavgift 
Till sist är det dags att påminna om årsavgiften, som är oförändrad. 
Avgiften betalas till klubbens BG nr: 857-2760. Ange namn och personnummer (xxxxxx-xxxx) på 
samtliga personer som inkluderas i avgiften. Om du kan tänka dig att ta emot klubb-brev per mail får 
du gärna ange din mailadress. Om du inte får plats med all information vid betalningen kan du 
meddela personnummer till lapserum@telia.com. 
 
Familj (inkl barn/ungdom tom 25 år)  400 kr 
Vuxen   200 kr 
Barn/Ungdom (tom 25 år)  100 kr 
 
Tack! 
Vi vill rikta ett stort tack till alla engagerade medlemmar, ledare och sponsorer som gör vår fina 
verksamhet möjlig. Utan er är vi ingenting, med er är allt möjligt.  

Nu ser vi fram mot ett nytt givande år. 

Styrelsen 

Gm Peo Riis, ordf Gamleby OK 
Kontaktuppgift: peo.riis@saabgroup.com 
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