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Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden.

EKONOMI

Karl-Bertil Kjellsson

Årets vinst 38 777:02 (7 127:53)
Medlemsavgifter 16 140:00 (13 800:00)
Vårtävlingen 28 670:00 (20 931:50)
Advent Orient inkl. Luciatåget 42 485:00 (25 982:00)
Likvida medel 460 249:15 (429 186:63)
250 000 kronor (bankgaranti gäller) placerades i Sparbanken Finn till fastränta 1 år 5,65 %
strax innan räntan sänktes.
Ekonomin är således god.

SKOLKONTAKTER

Lena Pehrsson

Orienteringsklubben Silva har etablerat ett bra samarbete med skolorna i kommunen. Under året
som gått har vi haft fem orienteringsarrangemang i Furulundsskogen, Lödde Sandskog, Järavallen
och Saxtorpsskogen. Dessutom har vi sålt c:a 100 kartor över Järavallen och 10 kartor över Lödde
Sandskog till skolor i Landskrona, Löddeköpinge och Helsingborg. Förutom skolorna har även
Bjärreds Scoutkår och Montessori velat ha vår hjälp med kartor och arrangemang.
Idrottslärarna är mycket tacksamma över den hjälp de får med kartor,
banläggning, uthängning och nedtagning av skärmar av OK SILVA.

KLUBBLOKAL/MATERIAL

Ahti Pärssinen

En del nytt i materialförrådet detta år.
10 st sport-ident enheter.
10 st sport-ident pinnar
Ny skrivare-strecktidsläsare
Nytt batteri till statklockan (pipen)

UNGDOM

Roland Nilsson

Ungdomsträningen har bestått av utomhusträning i skogarna i närområdet, där banorna har haft
varierande svårighetsgrad. OK Silva har deltagit i Skånes Orientringsförbunds ungdomscup i
Sydvästra kretsen. Christina har genomfört uppskattad nybörjareträning under våren och hösten,
vilket har lockat nya medlemmar.

KARTA/MARK

Kenth Sundgren

Klubbens kartor har uppdaterats efter behov inför varje arrangemangen som vi har utfört, speciellt
inför AdventOrient. Kartor med eller utan banor har sålts till olika skolor för skolorienteringar.
I övrigt underhålls kartområdet på Söderåsen av Rävetofta OK med viss hjälp från OK Silva.
Databasen uppdateras speciellt till våra nationella tävlingar. Ny karta har ritats över Rävahallen och
Smörmöllan som sammankopplades med Finstorp Västra.

ARRANGEMANG

Christina Olsson

Vintercupen den 27/1 på Söderåsen vid Klåveröds fiskedamm var den 4:e etappen. Vädret var
lite regnigt på morgonen, men klarnade sedan upp. I detta lite ostadiga väder med sina 4 plusgrader
kom det i alla fall 96 orienterare. Vi bjöd på varm dryck vid målgång.
Tävlingsledare och banläggare var Christina Olsson med assistans av Bengt Salomonsson.
Lilla 5-dagars den 12/6 arrangerades i Saxtorpskogen med start i Häljarp. Det kom endast 85
deltagare varav 75 betalande (10 klubbmedlemmar deltog). Både vädret och arrangemanget var fint,
dock lockade det 62 färre än i fjor, detta var pga av krock med ”examensdag”.
Tävlingsledare och banläggare var Fredrik Salomonsson.
Midsommar-OL 22-24/6.
3 banor med olika längder fanns att tillgå från Finnstorpsdammarna under hela midsommarhelgen.
Liksom tidigare år fanns kartor och startkort i brevlåda, info fanns uppsatt intill.
Det gällde att samla in bokstäver (1 per kontroll) och sedan bilda ett ord. Svaret skulle mailas till
Christina Olsson. Arrangemanget var ett sk trim-paket över midsommar.” 32 löpare deltog från 8
olika klubbar.
Nationell tävling den 26/4 & 27/4
Tillsammans med Rävetofta Ok arrangerade OK Silva nationell tävling lördagen den 26 april samt
söndagen den 27 april. Arrangemang hölls på Söderåsen, som vanligt. TC båda dagarna var
Orrödsgården vid Finnstorp. Ny karta ritades över Rävahallen och Smörmöllan, som
sammankopplades med Finnstorp Västra. OL-Camping på Rävhallahus, erbjöds till de långväga
gästerna. Lördagstävling, som skulle avgöras på nya Rävahalla-kartan, stötte på problem vid
kontrollutsättning dagen före. Staket hade satts upp precis där 80% av banorna skulle passera.
Banor fick ritas om och nya kartor tryckas. I övrigt gick allt bra med arrangemanget och vi hade
trots krock med USM och Tiomila hade vi nästan 1200 deltagare på 2 dagar. Vädret är ju alltid ett kärt
ämne på våra tävlingar, men detta år var det helt perfekt, ca 16 grader och sol.
Gert Olsson var tävlingsledare och Christina O & Ahti P var banläggare.Ca 100 funktionärer från
båda klubbarna ställde upp.
Dag-KM Medel den 26/8 Arrangerades av Lunds OK, vid Fiskedammen i Klåveröd.
Lunds OK skulle själva ha KM i medeldistans, så vi hakade på. Det blev ändå tider som i
långdistans i den tuffa terrängen uppe i Klåveröd. Vi startade bland LOK:arna så det blev spridning
på löparna. Arrangemanget fungerade mycket bra och vi åt grillad korv med bröd efter målgång. Vi
var 32 klubbmedlemmar, som deltog och det var 10 fler än förra året. Diplom och pris delades ut på
plats till Klubbmästare i klasserna: HD10 (Adam Segerslätt) , D21 (Marika Husby) , H21 (Johan
Sander) , D40 (Christina Olsson) , H45 (Sten Seferslätt) , H55 (Gert Olsson) , D65 (Astrid
Pärssinen) och H65 (Ahti Pärssinen).
AdventOrient 2008 vår traditionsbundna decembertävling genomfördes för 24 gången på de fyra
adventsöndagarna. Detta året hade vi rekat och uppdaterat de kartor, som skulle användas på
etapperna. 1:a etappen 30/11 arrangerades på Järavallen med 282 deltagare, 2:a etappen 7/12 hölls i
Furulund med 268 deltagare, 3:e etappen 14/12 gick av stapeln i Lödde Sandskog med 266
deltagare och 4:e etappen 21/12 arrangerades i Hofterup med 243 deltagare. Sammanlagt deltog
1059 (198 fler än förra året). Det var alltså ett rekordår!
Samordnare för arrangemanget var Kenth Sundgren och tävlingsledare hade vi ingen, utan ansvaret
låg hos varje etappansvarig. Funktionärerna har gjort ett enastående jobb, allting klaffade och
löparna var nöjda. Fin sponsring av bl.a. Ingvar Lundkvist som bidrog till fina priser. Vädret var
bästa tänkbara, ca 10-15 grader varmt och uppehåll.
Banläggare, utsättare samt etappansvariga var i tur och ordning:
Bengt Salomonsson, Ingvar Lundkvist/Dan Olsson, Ahti Pärssinen samt Bengt Johansson.

Luciatåget 12/12 För andra året, men denna gång som samarrangemang med CSAB Night Cup, då
FK Boken 12 nov höll i 1:a etappen, Rävetofta OK 26 nov höll i 2:a etappen och vi i 3:e etappen.
Vår etapp den 12 dec hölls i Lödde Sandskog med gemensam start och 6 klasser (Herr Lång,
Mellan & Kort, Dam Lång & Kort samt DH-mix). Efter målgång bjöd vi på enkel fika. Start och
mål vid motionsstugan som utnyttjades för dusch, bastu och sekretariat. 80 kvällspigga orienterare
var anmälda, men pga av nykommen snö uteblev 15 av dem. Tävlingsledare och banläggare var
Christina Olsson.

OL-NYTT

Christina Olsson

OL-Nytt har utkommit med 5 nummer med Christina Olsson som redaktör/tryckare.
De har skickats ut till största del via email samt till de medlemmar, som ej har tillgång till Internet,
via postutdelning. Dessutom har OL-Nytt för 2008 lagts in på vår hemsida och finns där tillgängliga
för våra medlemmar. OL-Nytt har bestått av 2 st. A4-sidor med information och tips om tävlingar,
träningar eller andra arrangemang.

LAGUTTAGNING

Christina Olsson

Stafetter 2008
Eftersom en del av våra klubbmedlemmar springer för vår tävlingsklubb, Skåneslättens OL, har det
inte tagits ut några lag för OK Silva detta år.
FYRKLUBBS den 21/9. Arrangör Frosta OK
14 Silvaiter deltog i årets 4-klubbs-tävling, som dock ej är en stafett. Vi fick kämpa mot Malmö
OK, OK Kompassen, SOL, Ystads OK, OK Gynge, Simrishamns OK, och FK Snapphanarna.
Vi kom 7:a av 8 lag och det var 3 klubbar som gick upp till D-gruppen.
Laget : DK: Anita Olsson & Lena Pehrsson, DM: Yvonne Andersson, DL: Sabina Hansson
HK: Bert & Dan Olsson, Roland Nilsson, HM: Kristof Remes & Niklas Wikström
HL: Kenth Sundgren & Sven Olsson
För några av våra klubbmedlemmar, som springer för vår tävlingsklubb, Skåneslättens OL, blev det
en uppgång från grupp E till grupp D.

TRIVSEL

Christina Olsson

Klubbvandring på Söderåsen 17 maj
Vårvandring på årets nya tävlingskarta: ”Rävahallen”:
Den 17/5 var vi 8 vandrare som startade från Rävhallahus och gick genom den vackra bokskogen,
runt Rävahallen, vidare till Hallabäcken. Turen bjöd på mycket flora och fauna. Vi avslutade med
grillning hemma på gården. Vädret var perfekt, 15 grader och halvklart med sol.
Bornholm HÖST-OPEN 24-26/10
Bornholmsresan genomfördes efter 1 års uppehåll. Det kom, som tidigare år, förfrågan från andra
klubbar om att få följa med oss. Så vi blev totalt 68 orienterare varav 8 st klubbmedlemmar, resten
från andra Skåne-klubbar. Vi bodde på Gudhjems Feriepark. Tävlingarna gick i Almindingen och i
Paradisbakkerna. Vädret var mest soligt hela tiden, lite regnskvättar kom det dock sista dagen efter
att de flesta hade kommit i mål. Vi kom som vanligt med i Bornholms lokal-TV. Ahti P tog hem
segern i H75 och bästa placering därefter var en 3:e plats i D50 för Christina O. En trivselresa som
är en av höstens höjdpunkter!

