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Sammanfattning
LiTHe Vilse har under 2020/2021 haft 128 medlemmar, varav 10 hedersmedlemmar. Under
året har föreningen bedrivit sin verksamhet med träningar och sociala aktiviteter som
beskrivs utförligare i kommande två avsnitt. Totalt har LiTHe Vilse anordnat 80
LOK-stödberättigande sammankomster (exklusive LIU-elit). Föreningen har under
verksamhetsåret gjort ett stort positivt resultat vilket förklaras närmare i avsnittet om
ekonomin. Under hösten tvingades verksamheten ställa om för att hantera smittspridning av
Covid-19. Rockgympa skedde via Zoom och större delen av vintersäsongen arrangerades
träningar så att de kunde genomföras helt enskilt. Maskeraden och Öl-OL fick tyvärr ställas
in, men Vilsegalan kunde arrangeras via Zoom.

Träningar
Under året har LiTHe Vilse arrangerat flera olika träningar. Ansvaret för dessa träningar har
fördelats på föreningens medlemmar och har i första hand bestått av teknikträningar i Rydoch Vallaskogen, men har också varit deltävlingar i Höst- och Vårcuperna samt
klubbmästerskap. Som en anpassning till rådande situation har samtliga träningar och cuper
skett på kartor i Linköpings närområde. Träningarna har också anpassats för att kunna
genomföras individuellt i stor utsträckning. En wintercup genomfördes, men resterande
ställdes sedan in då det ansågs svårt att genomföra med rådande restriktioner.
I samarbete med LiTHe Syra och LiU Elitidrott har även intervall- och distanspass
genomförts. Rockgympan genomfördes över zoom med gott resultat.
Olika initiativ har gjorts för att främja tränandet på egen hand: Strava-konst och
Segmentjakten är några exempel. Vi vill tacka medlemmarna för bra fantasi!
Segrare i klubbmästerskap och cuper visas nedan:

Sprint-KM

Damer

Herrar

Hanna Hugosson

Filip Karlsson

Ploj-OL

Emma Bengtsson

Gustaf Sundbüe

Höstcupen

Emil Grehn

Klara Ljunggren

Natt-KM

Jeanette Jönsson Hellstadius

Arvid Linder

Medel-KM

Jeanette Jönsson Hellstadius

Olof Ljunggren

Lång-KM

Klara Ljunggren

Jesper Sjöblom

Vårcupen

Klara Ljunggren

Olof Ljunggren

Skid-KM

Emma Forsberg

Jan Neelissen

Terräng-KM

Matilda Eriksson

Jesper Sjöblom

Ultra-KM

Stina Eriksson

Olof Ljunggren

Ett skidläger i Orsa planerades, men blev inställt.

Social aktiviteter
Under verksamhetsåret 20/21 har ett antal sociala arrangemang genomförts i syfte att främja
gemenskapen inom föreningen. Med anledning av rådande pandemi genomfördes
arrangemangen med anpassning efter aktuella restriktioner under rådande tidpunkter.

Kräftskiva
I början av hösten hölls en kräftskiva på innergården mellan OL1 och OL3 för att umgås
tillsammans efter sommaruppehållet och sjunga “Våran kräfta”. Både nya och gamla
medlemmar deltog. Festansvarig stod tillsammans med den övriga styrelsen för
samordningen av evenemanget och deltagarna fick ta med sig egen mat och dryck.

Höstfesten
Den 17:e oktober gick den årliga höstfesten av stapeln. I år genomfördes sittning på Ryds
herrgård, HG, efter en dag fullspäckad med aktiviteter för våra medlemmar. KM i ploj-OL och
fulvinslekar på Skålland genomfördes. Hela 72 st vilsare deltog på sittningen och trevliga
gyckel framfördes av styret och Kognitivet.

Maskeraden
I år ställdes maskeraden tyvärr in med anledning av Covid-19 pandemin.

Vilsegalan
Årets vilsegala genomfördes digitalt över zoom, som anpassning till Covid-19. Möjlighet till
att “umgås” digitalt under galan skapades genom användningen av olika breakout rooms.
Styret framförde inspelade gyckel och priser för olika prestationer under året delades ut.

Vinnarna av kvällens priser:
Årets arrangemang: Segmentjakten
Årets kvinnliga idrottare: Klara Ljunggren
Årets Manliga idrottare: Jesper Sjöblom
Årets Nykomling: Emil Grehn
Årets Prestation: Gänget som hittade alla kontroller efter Sprint-KM; Jesper Sjöblom, Oskar
Svahn, Kristina Tedhamre, Emma Forsberg, Johan Hagströmmer
Årets Solstråle: Simon Svahn
Årets Vilsare: Kristina Tedhamre och Oskar Svahn

Styrelsearbete
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört åtta protokollförda styrelsemöten samt
valmöte och årsmöte.

Ekonomi
Verksamhetsåret för LiTHe Vilse Orientering resulterade i ett positivt resultat på 9 471 kr.
Enligt budget skulle LiTHe Vilse nå ett resultat på -500. Avvikelsen förklaras huvudsakligen
av att vi inte arrangerade något skidläger, vårläger eller knappt nåt alls som kostade pengar.
Vi fick dock betala en “avbokningsavgift” till Orsa grönklitt på 2225 kr. Höstfesten blev även
av där Vilse subventionerade de “externa” kostnaderna på 1983 kr. Vilse har även haft en
del fasta kostnader tex bankavgifter(ink Swish) 2207 kr, förråd 560 kr, reseersättning 1560
kr, hemsidan 477 kr och medlemskapet i Saif på 600 kr.
Föreningen erhöll 15 072 kr i LOK-stöd och 2 117 i gåvor. På balansdagen hade föreningen
totalt kapital på 60 654 kr varav skulderna uppgick till 0 kr. Tillgångarna bestod av likvida
medel på postgirokonto (47 239 kr) och kontantkassa (2730 kr) samt inventarier i form av
klubbtröjor och märken (10 685 kr). Under året hade föreningen totalt 118 betalande
medlemmar samt tio hedersmedlemmar. Vi har under året köpt in ca 300 nya märken, 10
OL-skärmar, beställt kläder av Noname samt köpt en “ny” platta, då den gamlas batteritid i
princip var obefintlig.

Övrigt
LiTHe Vilse medverkade på den digitala mässan Kalasmottagningen med en film för att
marknadsföra föreningen och synas för främst nya studenter. LiTHe Vilses, LiTHe Syras och
LiU Elits gemensamma upptakt genomfördes dock på plats men med stort avstånd mellan
deltagarna. Föreningen har även varit aktiv på sociala medierna Facebook och Instagram.

