
OK Gipen
En klubb där man trivs och har roligt

Bli medlem du också!
Som medlem får du tillgång till aktiviteter i alla sektioner, klubbhuset 

Kompassen, Gipenäs, medlemstidningen Giparen, månadsblad, möjlighet till 

friluftsliv, träning och tävling i en härlig gemenskap.

Ungdom t.o.m. 16 år 200:-, Enskild medlem 350:- och familj 450:-, i familj 

ingår ungdom t.o.m 16 år

Är du intresserad av vår verksamhet och vill ha mera information, kontakta:

Träning och tävling:   Lars Elfving          070-288 18 76

Orienteringsskytte:     Jenny Stenberg     070-419 83 03

Ungdomssektionen:   Harriet Nyman     070-890 97 77

Skidsektionen:             Lars Elfving          070-288 18 76

Hemsida: www.okgipen.se

Mail: okgipen@hotmail.com

Facebooksida för medlemmar

Klubben har en bred verksamhet, främst inom 

orientering, men också skidåkning och 

orienteringsskytte.

En mängd DM och några SM och VM-titlar har vunnits

genom åren, i stafett och individuellt inom orientering,

skidor och orienteringsskytte.

Klubben erbjuder verksamhet för nybörjare, ungdomar 

och vuxna - alla får vara med på tävlings eller 

motionsnivå.

Du trivs och har roligt som medlem i OK Gipen.

Klubbens filosofi är att satsa på bredden, men även på 

dem som vill nå lite längre.

Mål för OK Gipens verksamhet

 Klubben öppen för alla

 Kvalitet på verksamheten

 Ungdomsverksamhet

 Aktiviteter för att alla skall trivas
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Orientering

Orientering är klubbens huvudaktivitet. 

Bredd och ungdomsverksamhet 

kännetecknar orienteringsverksamheten. 

Varje år försöker vi anordna 

nybörjarkurs.                                    

Alla, gamla som unga, hittar sin nivå på 

träningen. Löpträning eller teknikträning.                                                                            

Skidor

Vi ordnar skidläger för alla intresserade. 

Varje år deltar ett stort antal Gipare i 

något utav loppen i Vasaloppets 

Vintervecka.

Orienteringsskytte

Klubben är en av Sveriges största och 

mest framgångsrika inom 

orienteringsskytte. Sporten består av 

orientering och skytte, ungefär som 

skidskytte.

Vi har kontinuerligt skytte-träningar där 

vi har plats för fler deltagare. Vi åker på 

tävlingar både nära och längre bort. Om 

du inte har eget vapen så kan du låna av 

klubben.

Motion

Klubben har gympa på torsdag 

förmiddag för de som har möjlighet. 

Gipens omtyckta poängpromenader 

arrangeras Långfredag, Allahelgon och 

Annandag Jul.

Arrangemang

Varje år anordnas flera 

orienteringstävlingar. SAKO-ungdoms-

serie samt Götaälvdalsträffen. Vissa år 

arrangerar vi även DM-tävlingar. Som 

orienteringsskyttearrangör är klubben 

mycket populär. Flera SM och World 

Cup tävlingar har arrangerats genom 

åren.

Klubbhuset Kompassen

Härifrån utgår vår gemensamma träning 

1 gång/vecka under höst och 

vintersäsongen.                                                          

Vårt klubbhus/träningsanläggning 

passar även utmärkt för konferenser, 

fester eller kalas. I ljusa och luftiga 

lokaler kan du både arbeta och ta igen 

dig.

Torpet Delsbo

Hjärtum naturskönt beläget vid 

Väktorsjöarna kan du hyra för kortare 

eller längre period.

För uthyrning av klubbhuset Kompassen 

och Delsbo kontakta:

Marianne Andersson  0520-65 12 37 eller 

073-057 13 82

Gipenäs

Som medlem i OK Gipen kan du också 

disponera vårt timmerhus Gipenäs

beläget ett stenkast från Delsbo.


