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LiTHe Vilse

Vilses kärnverksamhet handlar om att erbjuda en gemenskap för alla som vill börja och fortsätta
med orientering i kombination med studier på LiU. För att genomföra detta erbjuds ett omfattande
träningsutbud inom Vilse och i samarbete med LiU Elit och LiTHe Syra. Vidare erbjuds också social
aktiviteter i form av bland annat fester och läger. Utbudet ska tilltala orienterare på alla nivåer.

Träningar
Utbudet av träningar som kommer erbjudas under verksamhetsåret 19/20 kommer att bestå av
teknikträningar, Höstcuper under hösten, Vårcuper und våren, Wintercuper under vinterhalvåret.
Klubbmästare i Vilse kommer också att koras inom följande grenar/distanser: sprint, medel, lång,
natt, skidor, stadsmästerskap och ploj-OL. Styrets ambition är vidare att försöka få till KM i
rullskidor och orienteringsskytte. För att kunna locka såväl nya som gamla orienterare kommer ett
par träningar erbjudas som prova-på-träningar i början av höst och vårterminen. Där det kommer
finnas någon som välkomnar och förklara upplägget på träningen och finns till hjälp om det finns
frågor. Vidare kommer har styret som ambition att fortsätta med konceptet att ha en nybörjarbana
på höst- och vårcup. Vilse kommer även att stödja LiTHe Syra angående rockgympan.

Fester
Under verksamhetsåret kommer ett antal fester erbjudas. Kräftskivan som en fest för nya och gamla
vilsare att lära känna varandra som arrangeras av styret i närheten av någon av OL-Korridorerna.



Höstfesten kommer att arrangeras som en finsittning på HG. Under samma dag som höstfesten
planeras ett KM i ploj-OL att arrangeras och styret kommer också arrangera fulvinslekar vid skå-
land. Det planeras också vid tillräckligt intresse att erbjudas en resa till NSM som arrangeras i Åbo.
Höstterminen avslutas med stadsmästerskapet och maskeraden som är en fulsittning. Under februari
arrangeras Vilse-galan där framgångsrika vilasare under 2019 prisas. Framåt slutet på vårterminen
kommer ÖL-OL sedvanligt arrangeras i Vallaskogen.

Läger
Som komplement till träningar i Linköping kommer ett skidläger i Säfsen och ett vårläger på bar-
mark arrangeras. Under hösten kommer interesse och upplägg undersökas bland Vilses medlemmar.

Andra aktiviteter
En upptakt kommer att hållas under september månad där Styret presenterar verksamheten för
gamla och nya medlemmar. Styret planerar att testa att arrangera aktiviteter i rydshallen under
vinterhalvåret. Ideén är att det blir en aktivitet där inte orienteringen står i centrum utan att det
social får ta en större roll på någon av Vilses aktiviteter. Även stödet till spontanaktiviteter bland
Vilses medlemmar kommer att vara kvar för att underlätta fler aktiviteter av social karaktär.

Ekonomi
En budget för Vilses verksamhet 2019-2020 har upprättats. Budgetens huvudtanke (som dock har
undantag) är att fester ska vara självfinansierade och att läger subventioneras med ca 20%. En ny
surfplatta har köps in och Vilses SI-enheter kommer att gås igenom och skickas in på service vid
behov. Det är budgeterat ett negativt utfall på 7500 kr. Detta motiveras med att vi gått plus i
några år och har en stabil kassa. Man är oftast bara medlem i Vilse ett fåtal år, därför tycker vi
att man ska sträva efter att de som varit i föreningen under åren vi gått plus, också ska få ta del
av pengarna de betalat/tjänat in. Dessutom får vi detta år inget LOK-stöd för LIU-elits träningar
då det är delat varannatårvis med Syra.


