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Händelser under året
Pandemin ställde till med med många inskränkningar i vår verksamhet. Det första arrangemanget
som Covid-19 satte stopp för var vid Vallentuna IP den 18/3. Vi hann genomföra 10 Luffarligor
innan Corona-pandemin hindrade fortsatt verksamhet. Resten av vårens Luffarligor blev inställda.
Höstsäsongen startade vid Linneaberg den 12/8 under nya rutiner pga Coronan. Ingen dusch
och servering, endast Swishbetalningar, parkera, anmäl, spring, läs av pinnen och åk hem. Man
missade då tyvärr den sociala biten med Luffarligan som ju är en viktig del för oss alla. Men det var
nödvändigt att göra något för att vi skulle kunna fortsätta med verksamhet pga myndigheternas
restriktioner.
Tyvärr kom en ny Coronavåg i mitten november så resterande Luffarligor ställdes in.
70PLUS-LIGAN

Men, som tur var, så kläcktes idén till 70PLUS-ligan redan i mars, där det funnits möjlighet att
ladda ned banor från vår hemsida, till en kostnad av 20 kr/karta som Swishades till banläggarna
något som fungerat utmärkt. 70PLUS-banorna fanns oftast tillgängliga mellan 1-4 veckor. Så trots
Coronan har vi haft möjlighet att utöva vår sport under lite enklare former.
Så jag tycker att vi tillsammans med alla klubbar och banläggare som varit med och bidragit till
OL-succén 70PLUS-ligan skall hyllas. Vi kan glädjas med alla som härmed fått möjlighet att
orienteringsträna utan smittorisk och på så sätt hålla sig i god trim.
ÅRSMÖTET BLEV INSTÄLLT

Vi kunde ju inte ha vårt årsmöte i maj som brukligt pga rådande omständigheter. Så 2019 års
styrelse kvarstod under 2020. Vi beslutade att ha ”dubbelt” årsmöte i maj 2021, om det är möjligt.
DELTAGARANTALET ÖKAR

Totala antalet starter blev 4.392 st. Snittet på de 22 genomförda Luffarligorna är 200 deltagare/
tävling. En ökning på 4,7% sen året innan, trots 15 inställda arrangemang. Deltagarrekordet för ett
Luffarligearrangemang är 281 st, det var vid Enebybergs IP den 19 februari 2020.
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