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På grund av covid19 blev 2020 på många sätt ett märkligt år i BSOK:s historia. Mål som
sattes upp har fått revideras, arrangemang har fått ställas in och gemensamma träningar och
tävlingar har varit betydligt färre än tidigare år. Vi är ändå glada att vi kunnat bedriva en
aktiv ungdomsträning under hela året.
Styrelsen har under det gångna året haft 10 protokollförda möten inklusive budgetmöte.
Medlemsantalet uppgår i nuläget till 263 st.
Klubbens organisationsplan är grunden för styrelsens arbete. Klubbstuga, motionsspår och
ekonomi är styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter. Styrelsen arbetar tätt ihop med
Verksamhetsgruppen för att planera årets aktiviteter.
Under sommaren anställdes två feriearbetare i klubben. De utförde allt från att måla om,
rensa rabatter, olja in ute-gymmet till att lägga träningar, skriva tipsfrågor samt planera SOLskola.
SOL-skolan genomfördes under tre dagar i början av augusti med ca 15 deltagare samt 3
ledare.
Naturpasset har genomförts under året. Ca 70 personer har varit aktiva och letat kontroller
på Lannakartan.
Elljusspåret har även i år klippts och kantats av Bo Grahn.
Bredaryds SOK stod i augusti som medarbetare vid Bredaryds alternativa marknad. Klubben
stod för en tipspromenad med ett tiotal deltagare.
500 st julkalendrar såldes under november månad.
Ett antal medlemmar i klubben hänger årligen upp julbelysningen i Bredaryds samhälle.
Detta år har vi haft anledning att återigen uppmärksamma våra fantastiska juniorer lite
extra. Axel Elmblads 2 SM-guld på medel och långdistans samt Emil Auselius SM-guld på
medel är de resultat som sticker ut alldeles extra. Dessutom har vi fått ett SM-guld i
Mountainbike-orientering i klassen D50 genom Carina Svensson.
Vi i styrelsen känner oss väldigt stolta över alla fina resultat som uppnås men även över alla
engagerade ledare, aktiva, föräldrar och funktionärer.
Vi vill tacka våra medlemmar för det gångna året och för allt ideellt arbete som läggs ner och
på detta sätt håller vår förening aktiv och levande.
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