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VM-guld i stafett under året som gått!VM-guld i stafett under året som gått!

TACK FÖR I ÅR!



JANUARI
21 Fysläger, Malung

22 Fysläger, Malung

23 Fysläger, Malung

SENASTE klubbNYTT
Ta del av allt gällande tävlingar, träningar, arrangemang, styrelsebeslut och annat 
som berör klubben.  
 
Vill du bidra med något till nästa nyhetsbrev? 

Skicka till: oskar.sandberg@malungsok.se

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Jag vill börja med att tacka alla medlemmar som ställt upp för föreningen 
under det gångna året. En förening är inte mer än dess medlemmar, vi bygger 
föreningen ”Framåt tillsammans”.

Ett värdegrundsarbete inleddes för ett år sedan där vi under ledning av 
Jimmy Birklin lyfter visionen om att vara världens mest eftertraktade och 
framgångsrika orienteringsförening. Visionen är mycket större än våra mål, 
men ska ses som en grund att sträva efter i allt vi gör. Utifrån det så har vi ett 
uppdrag, en mission ”Framåt tillsammans för tränings och tävlingsverksam-
het i världsklass!”

Vi har under året anpassat oss efter de restriktioner som Covid -19 fört med 
sig. Detta har gjort att vi inte kunnat jobba vidare i grupper kring värdegrund, 
vision och mission. Ett arbete som Styrelser och kommittéer med fördel kan 
ta tag i nu när vi har vinter och möjlighet till utvecklingsarbete. Under säsong 
har vi jobbat med träning och tävling på ett föredömligt vis men vi kan alltid 
förbättra oss som individ, lag och organisation.

Jag deltog på Malungs IF´s 100-års jubileum. En förening som vi var en del 
av 1935-1968. Det som slog mig på mötet var att de inte har någon vision om 
framtiden. Man mindes med stor glädje spel i näst högsta serien i fotboll på 
slutet av 60 och början av 70-talet. Men det saknas en ambition om att bli lika 
bra igen.

Det är klart att när man blickar tillbaka i vår förening så har vi gjort många 
bra saker. Men vi ska framåt tillsammans för tränings och tävlingsverksamhet 
i världsklass!

Gott nytt år! 

Ordföranden Jörgen Norén

aktivitetskalender

FEBRUARI
18 Utlandsläger, Portugal

19 Utlandsläger, Portugal

20 Utlandsläger, Portugal

21 Utlandsläger, Portugal

22 Utlandsläger, Portugal

23 Utlandsläger, Portugal

24 Utlandsläger, Portugal

25 Utlandsläger, Portugal

26 Utlandsläger, Portugal

27 Utlandsläger, Portugal

Malungs OK Skogsmårdarna

Malungs OK’s Träningsbank
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VÄLKOMNA TILL KLUBBEN - ADAM, ADRIEN, HUGO & JANCA
 
Klubben förstärks inför 2022 med fyra nya elitlöpare. Adam Jonás kom-
mer från Slovakien och sprang i somras JVM i Turkiet med en 29e plats på 
medeldistansen som bäst. Nästa säsong tar Adam steget upp i seniorklassen. 
Adreian Fradet är fransman som flyttat till Sverige och som varit med i elit-
versamheten under några av höstens aktiviteter. Hugo Lillieström är Albins 
yngre bror som också han bor i Falun. Hugo har varit en del av den dagliga 
elitverksamheten i Falun under året. Även damsidan förstärks med den  
tjeckiska utvecklingslandslagslöparen Jana Peterova.

Här kan du läsa en längre intervju med Hugo. Håll utkik på hemsidan för 
intervjuer med även Adam, Adrien och Janca kommande veckor. 
 
Varmt välkomna till klubben! 

Klubbens FACEBOOKGRUPPER

Hugo Lillieström en av fyra  Hugo Lillieström en av fyra  

nya löpare inför 2022.nya löpare inför 2022.

mailto:oskar.sandberg%40malungsok.se?subject=
https://www.facebook.com/groups/368332593376328/
https://www.facebook.com/groups/2925714311048982
https://www.facebook.com/groups/368332593376328/
https://www.facebook.com/groups/190862721089663/
https://eventor.orientering.se/Events
https://www.malungsok.se/blog/2021/12/15/valkommen-hugo/
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KLUBBENS ARRANGEMANG 2022
En del i klubbens verksamhet är våra fina arrangemang. Det är dessa 
som gör vår idrottsliga verksamhet möjlig men även tillfällen att samla 

och träffa medlemmar från alla olika delar av föreningen. 

Under nästa år gäller dessa datum:

Bagheera Fjällmaraton Sälen 2-3 september 

Tävlingsledare:  Rickard Börjesson 
Marknad:  Oskar Sandberg

3+3 i Sälen, 1-3 juli 

Tävlingsledare:  Oskar Sandberg 
Banläggare:  Daniel Hajek & Magdalena Hajkova

Buggruset, vecka 29 

Ansvarig:  Vakant

Konfirmationsläger, 14 juni - 4 juli 
Huvudledare:  Albin Lillieström

Ungdomsläger i Sälen, 28 - 30 juni 

Ansvarig:  John Börjesson

Som medlem får du gärna skriva upp första helgen i juli och första helgen i 
september i almanackan redan nu. Med fler som hjälps åt blir det både  
enklare och roligare! Alla medlemmar bjuds på mat och boende i samband 
med arrangemangen samt årsfesten i november som tack. 
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Ungdomsläger i Byråsen.Ungdomsläger i Byråsen.

https://www.fjallmaratonsalen.se/
https://www.malungsok.se/3plus3/
http://www.buggruset.se/
http://www.konfirmationsalen.com/


God JulGod Jul &  & Tack för årets stöd!Tack för årets stöd!
önskarönskar

ElitlöparnaElitlöparna
10e plats på Jukola.10e plats på Jukola. 24e plats på Venla.24e plats på Venla.

VM-guld i Stafett!VM-guld i Stafett!

Elitstafett i Södermanland.Elitstafett i Södermanland.

VM-sprint på hemmaplan.VM-sprint på hemmaplan.

Stabilt “nattjobb” under året.Stabilt “nattjobb” under året.Swedish League i Västervik.Swedish League i Västervik. Tuff långdistans på VM.Tuff långdistans på VM.

Vad gjorde vi bra? Analys av kvalet vid SM-medel.Vad gjorde vi bra? Analys av kvalet vid SM-medel.                                     Framåt tillsammans!                                    Framåt tillsammans!

Nu tar vi sikte mot Nu tar vi sikte mot 

20222022


