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Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 

Sigtuna OK 
 

1. Styrelse 
Styrelsen har under 2003 bestått av: 
Ordförande Lars-Göran Sörqvist 

Kassör Hans Selander 

Orienteringsledare Bengt-Olov Törnqvist 

Sekreterare och Skidledare Sten von Heijne 

Terrängledare Johan Kügler 

Ungdomsledare Åsa Berg 

Styrelseledamot Bo Lindberg 

Styrelseledamot Gunnar Bergh 
 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret genomfört 9 styrelsemöten, ett vårmöte och 

ett höstmöte för föreningens medlemmar. 
 

Verksamheten inom föreningen utgörs till största delen av orientering. Därtill kommer 

terränglöpning och vid snötillgång även skidor och skidorientering. Utöver sedvanlig 

tränings- och tävlingsverksamhet har vi under året haft många aktiviteter. 

Ungdomsverksamheten har varit framgångsrik, upprustningen av klubbstugan har fortskridigt. 

Det årliga tränings- och familjelägret förlades på Biskops-Arnö, där klubben tagit fram en ny 

träningskarta. Drygt 40 medlemmar deltog i lägret. En nationell tävling (ingående i Uppsala 

Möte) genomfördes 2003-04-21. Vi har påbörjat en kompetensinventering i klubben. 

Utbildningsverksamheten har varit mer omfattande än tidigare år. Sedvanlig höstträff med 

jägare och markägare har skett. 
 

Representation 

Sigtuna OK har representerats i olika organisationer: 

 Sven-Erik Mosén är ordförande i Upplands Orienterinsförbund. 

 Sten von Heijne har ingått i Upplands Skidförbunds Skidorienteringskommitté 

 I kommunens Skogsgrupp har Keith Samuelson, Sture Gedda, Per Almlöf och Per 

Forssman deltagit. 
 

2. Uppföljning av mål. 
I klubbens verksamhetsplan finns mål för verksamheten uppsatta. Nedan anges hur de 

uppfyllts under 2002. 
 

Prioriterat tävlingsdeltagande: 

 Fler medlemmar än tidigare som deltar i Uppfyllt Antal 2003: 30 

Minst 7 tävlingar. Antal 2002: 16 

 Förbättra klubbens placering på Sverigelistan Går ej att följa upp. Redovisningen har  

Placering 2002: D 115,   H 220.   ändrats 

 DM Uppland   Uppfyllt. Flera DM-segrar. 

 ”25-manna”   Lovande lag men tyvärr disk p g  

a felstämpling. 

Träningsarrangemang: 

 Utöka samarbetet med närliggande klubbar. Nivå som föregående år. (L-100) 

 Utökad samordning av vuxen-   Uppfyllt, vi är på god väg.. 

och ungdomsträning. 

Egna tävlingsarrangemang: 

 Klassisk elittävling.   Genomförd 2003-04-21. 

 Distriktstävling SkidOL.  Vädret satte stopp. 

 Erbjuda andra klubbar arrangemang  Uppfyllt. 



 2 

Utbildning: 

 Deltagande i ungdomsledarutbildning.  Genomförd. 8 deltagare i UOF:s  
utbildning. 

 Minst 5 som deltar i egen utbildning i sekretariat- Genomfört.  

tjänst vid utnyttjande av elektroniskt stämpelsystem. 

 Deltagande i OLA utbildning.  Genomförd. 

 Deltagande i banläggarkurs.  Genomförd. 

Egna kurser och läger: 

 Genomförande av breddläger.  Genomfört på Biskops Arnö. 

 SOL-skola   Genomförd. 

 Fortsättningskurs för ungdomar och vuxna. Genomförd. 

 Förbättring av genomgång med ungdomar efter Borde förbättras 

Träning/tävling.   

Hällsbostugan: 

 Projekt ”stugans renovering” fortsätter med främst Genomfört. 

ombyggnation av läckande tak/vägg.  

 Ett breddat ansvar för skötsel och utveckling av  Påbörjats 

Hällsbostugan 

 Förbättring av skogsspåren samt ny märkning      Spåren har förbättrats och delvis lagts om.     

av dessa.    Märkning kvarstår. 
Kartor: 

 Ny karta färdigställs, Biskops Arnö.  Genomfört och skall justeras 2004. 

 Nytryck av Sigtunabladet.  Genomfört. Nytryck även av Rävstabladet 

Övriga arrangemang/aktiviteter: 

 KM (Orientering, Terräng, Skidor)  Genomfört. 

 Naturpasset.   Genomfört på 3 kartor. 

 Grötkavle, Nattugglan.   Genomfört. 

 Blot, Höstfest.   Genomfört. 

 Skidans dag   Ej genomfört p g a vädret. 

 Informationsdag för kommunens idrottslärare. Ej genomfört, men samarbete  

med flera skolor 
 

3. Ekonomi. 
Under året har intäkterna från klubbens arrangemang varit goda, framför allt från tävlingen i 

april. Bingolottoförsäljningen har minskat något men bidrar fortfarande med betydande 

belopp till våra intäkter. På kostnadssidan kvarstår elavgifterna för Hällsbostugan som de 

dominerande kostnaderna. I övrigt har vi inte haft några extraordinära kostnader. Årets 

resultat blir positivt och klubbens ekonomi är stabil.  
 

En fullständig redovisning med Resultat och Balansräkning redovisas på Årsmötet. 
 

4. IT utveckling. 
Klubben har tidigare haft två hemsidor, ( via Canit och via Klubben-on-Line), vilket varit 

tungarbetat varför vi nu endast har via Klubben on Line, där bl a anmälningar sker 

(www.svenskidrott.se/a/sigtunaok_ol.).  
 

5. Orienteringsverksamheten. (Bengt-Olov Törnqvist) 
Träningsverksamhet 

Vi har genomfört årets säsong med arrangerade träningar på tisdagar och söndagar då det inte 

har kolliderat med annat program. 

Per ”Uttern” Forsman har som vanligt bidragit med två st populära arrangemang. I mars 

Nattugglan 3st deltävlingar och Grötkaveln Annandag. Jul   

Årets sommarläger var förlagt till Biskops Arnö där drygt 40 medlemmar deltog. 
 

Tävlingsverksamhet 

Klubbens medlemmar har under året deltagit i diverse tävlingar i hela landet. 
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Årets 10-milakavle fullföljdes av ett damlag. 

Vid årets 25-manna vid Hansta på Järvafältet lyckades banläggaren, genom att lägga in en 

som vi alla tyckte helt onödig kontroll, få en av oss att hoppa över den kontrollen och därför 

blev vi uteslutna. 

Som vanligt infriade våra damer o herrar sina förväntningar och tog hem ett flertal DM tecken 
 

Egna arrangemang 

Vi arrangerade en Klassisk orientering  på Rosesberg S och N för Eliten med drygt 1000 

deltagare. 

Vi har även arrangerat KM klassiskt på Rävstabladet åt L-100 14/6 ( 70 startande), OK Linne 

26/8 (165 startande), Sundbyberg 27/9 (60 startande), Rotebro 27/9 ( 62 Startande). 

Banläggare där var B-O Törnqvist. 

En intern träningsserie i OL-Sprint, S.P.A.T. (Sigtuna PArk orienteering Tournament). har 

genomförts med 3 deltävlingar på olika kartor. Denna serie kommer förhoppningsvis att 

återkomma eftersom den fick ett stort antal deltagare. 

Sven Erik Mosén lade träningsbanor i Hällsbo åt landslaget när dom var på väg till VM 

Vid ett flertal tillfällen har vi hjälpt till att ordna orientering och terränglöpning åt skolorna i 

kommunen bl a vid vår klubbstuga. 

Kommunens skolor har vidare utnyttjat vår klubbstuga och de kartor vi tar fram för olika 

arrangemang. 
 

Klubbmästerskap 

Klassiskt KM gick i Långhundras djupa skogar den 15 Juni med Lasse Lindell som 

banläggare där deltog 43 st tappra OK:are som gjorde upp om de åtråvärda KM titlarna. 

Kort-KM arrangerade den gamla SiOK aren Nisse Gustavsson i sin nya hemmaskog i Knutby, 

med 44 deltagare.  

Natt-KM sprang vi på IFK Enskedes tävling NattiNatti som gick i Stockholms Sö förort 

närmare bestämt Långbrodalsområdet. Natt-KM för ungdomarna genomfördes vid 

Hällsbostugan. 
 

Årets klubbmästare 2003. 
(   ) innebär endast en deltagare i klassen och att inget mästerskapstecken därför delas ut. 

KM Klassiskt. 
(H-12 Erik Hedin)  HD-10 Emil Lindgren 

H-21 Tommy Lindgren D-12 Elina Wärn 

H-40 Johan Hedin  D-14  Karin Hedin 

H 50  Bengt-Olov Törnqvist D-21 Åsa Berg 

H-60 Åke Gatelid  D-45 Agneta Sörqvist 

H-65 Börje Blomqvist D-55 Dagny Gustavsson 

(H-75  Per Forsman)  HD-16 Albin Elnerud 
 

KM Kort. 
H-12 Daniel Lindgren HD-10 Nicolina Nilsson 

H-14 Oscar Fransson  D-12 Lotta Johansson 

HD-21 Tommy Lindgren D-14 Karin Hedin 

H-40 Johan Hedin   

H-50  Sven-Åke Asklander D-35 Karin Lindgren 

H-55 Jan-Erik Holm   

H-60 Åke Gatelid  D-55 Margareta Haraldsson 

H-65 Sture Gedda 

(H-75 Per Forsman) 
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KM Natt. 
(H-21 Johan Kügler)  D-50 Margareta Haraldsson 

H-50 Bengt-Olov Törnqvist HD-16 Lisa Jansson 

H-60  Jan-Olof Malm  HD-14 Niclas Düring 

H-12 Daniel Lindgren D-12 Lotta Johansson 

H-10 Alexander Hjertén D-10 Par Emma Kügler 

 

 

Klubbens Distriktsmästare 2003. 
Budkavle DM  D 180 Eva von Heijne 

   Margareta Haraldsson 

   Dagny Gustavsson 
 

DM Klassiskt  D 60 Dagny Gustavsson 

  D 50 Marita Berg 
 

DM Kort  H 55 Anders Sellgren 

  D 60  Dagny Gustavsson 

  D 55 Margareta Haraldsson 
   

DM Natt  D 60 Dagny Gustavsson 

  D 55  Margareta Haraldsson 
 

6. Skidverksamheten. (Sten von Heijne)  
Verksamhetsåret 2003 för skidor, omfattar tiden nov –02 t.o.m. okt –03. 
 

Ledning. 

Följande har haft huvudansvar för skidverksamheten: 

   Sten von Heijne (grenledare) 

   Eva von Heijne (anmälare) 

   Bo Lindberg (skoter- och spåransvarig) 

   Bengt Boström, Johan Hedin (skoterförare) 
 

Representation. 

Sten von Heijne har varit kontaktperson i Upplands Skidförbund, avseende skidorientering. 
 

Träningsverksamhet och spår. 

I mitten av februari kunde ett spårsystem för skidorientering köras upp med skoter. Vi kunde 

genomföra en träning på spåren, men ej någon tävling, innan spåren töade bort. Lagom till 

sportlovet preparerade Sigtuna OK/Bo Lindberg, med hjälp av skoter och spårkälke, ett 

milslångt skidspår på Sigtunafjärden. Vi fick lovord för detta i SbMt. 
 

Tävlingsverksamhet. 

Några skidorienteringstävlingar har ej heller detta år kunnat genomföras i Uppland p.g.a. 

snöbrist. Således har DM (tillika KM) i skidorientering ej heller i år genomförts. Inom 

längdåkningen har Sigtuna OK traditionsenligt haft några deltagare i Vasaloppet. 
 

Egna arrangemang. 

Äntligen kunde KM på skidor genomföras. Eftersom det gällde att passa på när 

förutsättningarna infann sig blev förvarningen om KM-et något kort och därmed 

deltagarantalet lågt. 
 

Förutsättningarna på elljusspåret var utmärkta med några minusgrader och fasta men icke 

isiga spår.  

1, 2 eller 3 varv åktes beroende på klass. 
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Deltagare. 

H-12 (1 varv) Erik Hedin 

D 12-14 (1 varv) Karin Hedin 

D-50 (2 varv) Eva von Heijne 

H-65 (2 varv) Per Almlöf 

H 35-49 (3 varv) Johan Hedin  Klubbmästare 

  Jonas Eriksson 

H 50-64 (3 varv) Sten von Heijne Klubbmästare 

  Gunnar Bergh 
 

Någon Skidorientering eller ”Skidans Dag” har inte heller detta år kunnat arrangeras. 
 

Övrigt. 

En del nya dragningar/röjningar av skidspåren har skett för att i möjligaste mån separera 

terräng och skidspåren (dock ej elljusspåret). 
 

7. Terrängverksamheten.   (Johan Kügler) 
Verksamheten inom terrängsektionen har varit mindre aktiv under säsongen 2003. Vi har inte 

genomfört några organiserade träningar under året. Möjligheten har funnits att på egen hand 

träna vid klubbstugan då den har haft öppet. 
 

Under 2003 har ett omfattande spårarbete gjorts där man har röjt ordentligt runt spåren. Bland 

annat runt elljusspåret som nu är mycket brett och fint. Ett antal broar har också byggts på 

olika ställen. Terrängsektionen tackar Bo Lindberg som gått i spetsen för detta arbete. 
 

Terrängspår. 

Sigtuna OK förfogar över fyra olika spår, 2,5 km, 5,0 km, 6,6 km och 10 km. En ny 

sträckning gäller på den sista 1,5 km av 10km/6,6 km spåret. 
 

Tränings- och tävlingsverksamhet 

Under år 2003 har vi inte bedrivit någon organiserad träning. 

Sigtuna OK har representerats i en del olika tävlingar. Ett fåtal resultat har kommit in och 

anslagits i Hällsbostugan. 
 

Klubbmästerskap. 

Klubbmästerskapet genomfördes den 10/6, en varm och solig sommarkväll. Vi var 24 

personer som stod på startlinjen och gav oss iväg på respektive bana. Sträckningen för 

ungdomarna var elljusspåret i olika varianter medan damerna och herrarna gav sig ut på 

mindre stigar på andra sidan Billbyvägen. Där följde vi sedan vattnet en bit för att så 

småningom styra hem mot klubbstugan. Ett stort tack till Hans Selander som hjälpte till med 

tidtagning. 
 

Följande blev klubbmästare. 

Medalj utdelas på årsmötet. 
 

Ungdomar: D-10   Ellinor Almqvist och Carolina Nilsson (samma tid) 

 D-12 Elin Roos  

 D-14  Karin Hedin 

 H-10 Alexander Hjertén 

 H-12 Daniel Lindgren 

Damer: (Åsa Berg) 

Herrar: Svante Carlsson 

 Tommy Lindgren 
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8. Ungdomsverksamheten. (Åsa Berg). 
Ansvar. 

Ansvariga för ungdomsverksamheten har under året varit Åsa och Marita Berg, Ingrid och 

Gunnar Bergh, Tommy och Karin Lindgren, Jonas Lindgren och Agneta Sörqvist. 
 

Utbildning. 

I januari deltog Åsa Berg, Ingrid och Gunnar Bergh, Eva Elnerud, Tommy och Karin 

Lindgren, Jonas Lindgren och Lars-Göran Sörqvist i en 1-dagars ungdomsledarutbildning, 

arrangerad av Upplands OF i samarbete med SISU. 
 

Aktiviteter. 

En dag i februari ordnade vi vinterkul med bad. 20 barn var med och orienterade, grillade 

korv och badade. 
 

I mars följde vi för första gången med på UOF:s vårresa till Halland. Det var 9 ungdomar från  

Sigtuna OK som åkte tillsammans med ledarna Åsa Berg och Tommy Lindgren. 
 

Vid vårt traditionella upptaktsläger i Hällsbostugan i mars deltog 14 barn.  
 

Under våren följde vi upp förra årets nybörjarkurs med en fortsättningskurs för både barn och 

vuxna. Vi hade också ungdomsträning på torsdagarna. Totalt blev det 8 träningar under våren. 
 

Årets SOL-skola hade 15 deltagare. Ledare var Åsa Berg, Love Blomberg, Niklas Forsmark, 

Karin Hedin, Therese Hjertén, Lotta Johansson och Johan Lundberg. 
 

Vid fyra tävlingar under hösten arrangerades UNT-cupen för andra året. Sigtuna OK ställde 

upp med fem lag, eller totalt 28 deltagare. Det lag som kom bäst slutade på 28:e plats av 69 

lag. 
 

Under hösten har vi haft ungdomsträning på torsdagar vid totalt 10 tillfällen. Ett 40-tal barn 

och ungdomar är med och tränar. 
 

På UOF:s gemensamma bussresa till Dala-dubbeln i oktober hade vi med 12 ungdomar. 

Ledare från Sigtuna OK var Johan Hedin och Tommy Lindgren. 
 

Efter orienteringssäsongens slut har vi haft gemensam löpträning på torsdagar under 

november och december. 
 

9. Utmärkelser och Priser. 
Utöver KM och DM skall följande priser och utmärkelser tilldelas klubbens medlemmar på 

årsmötet. För mer information om resp utmärkelse och dess statuter hänvisas till ”Medalj- och 

märkesreglementet”. 
 

Dag- och Nattbucklan  Johan Kügler 
Priset gäller för bästa sammanlagda  

Placering i Dag-KM och Natt-KM 

i klass H21 
 

Karl-Erik Blomqvists vandringspris Dagny Gustavsson 

(Svärdet) 
Till den klubbmedlem i klubben som har  

den bästa sammanlagda poängen oavsett  

klass. (DM och KM) 
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Ungdomsbucklan  Frida Lindgren 
Vandringspris som utdelas till den  

som samlar flest poäng under året. 

Flit skall löna sig. 

Ungdomar t om HD 18 
 

Träningspriset, ungdom  Karin Hedin och Frida Lindgren 
Vandringspris till den ungdom  

t o m 14 år som har tränat flest gånger. 
 

Bäst på DM, ungdom  Daniel Lindgren 
Pris till den som har bäst resultat på 

DM 2003 i klasserna HD 10-16 
 

Ottos Tennfat  Dagny Gustavsson  
Delas ut till den medlem i klass HD 18 

och äldre som under årets O-Ringen  

hade den bästa slutplaceringen samman- 

lagt i tävlingsklass. 
 

Ottos Silverfat  Lotta Johansson  
Delas ut till den medlem klass HD 10 

 t o m HD 16 som under årets O-Ringen 

 hade den bästa slutplaceringen samman- 

lagt i tävlingsklass. 
 

Ottos två Bägare  Dagny Gustavsson   

Utdelas till den herre och den dam  som  Anders Sellgren 

den 1 december varje år har den bästa  

rankingen i Sverigelistan 
 

Ottos Pokal   Albin Elnerud 
Utdelas till den ungdom (HD 10 – 16), som  

den 1 december varje år, enligt Sigtuna OK:s  

ungdomsledares bedömning har den bästa  

rankingen. 
 

Koskällan   Lars-Göran Sörqvist 
Utdelas till klubbmedlem som vid Blotet  

av Tinget anses ha utmärkt sig särskilt under  

året. Utdelades första gången 1935.  

 

 

SOFT:s tävlingsmärken för ungdom 

Guld Albin Elnerud 

Silver Elin Roos 

Brons Lotta Johansson och Elin Roos 

Järn Ellinor Almqvist, Gunnar Hedin, Therese Hjertén, Alexander Hjertén,  

Elias Lallo, Emil Lindgren, Erik Lindgren, Nicolina Nilsson, Karl Talu  

och Victor Wiklund. 
 

10. Klubbstugan. 
Klubbstugan är centralpunkten för vår klubbs verksamhet. Under förra året påbörjades 

renoveringen av köksdelen och bygget av det nya förrådet. 
 

Båda arbetena är nu slutförda. Under året har vi med B-O Törnqvist som ansvarig lagat en 

fuktskada mellan herrarnas omklädnad och bastudelen. Bengt Boström har bytt element i 
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herrarnas bastuaggregat. Som energisparåtgärder har snålspolande duschar installerats i herr- 

duschen. 
 

Storstugans tak invändigt har målats om av Per Forsman och Per Almlöf. 
 

Till det nya förrådet har B-O Törnqvist tagit fram en pärm över material som vi har i det nya 

förrådet. (Där vi skall skriva upp det vi lånar, och återlämnar på rätt plats.) 

Som vanligt får man nu säga, att vår stugfogde Per Forsman lagt ner ett mycket stort arbete 

med att städa, klippa gräs, kratta och alla andra göromål som hör stugan till. För att vi 

klubbmedlemmar skall trivas i vår stuga. Tack Uttern. 
 

11. Slutord. 
Styrelsen vill särskilt tacka de medlemmar som arbetat med försäljningen av Bingolotter, Eva 

von Heijne, Börje Blomqvist och Leif Berg. 
 

Styrelsen vill också framföra ett stort tack till alla de medlemmar som under året bidragit till 

att verksamheten i Sigtuna OK fortsätter att utvecklas positivt. 

 

 

Sigtuna 2004-01-05 

 

 

 

Lars-Göran Sörqvist              Sten von Heijne             Hans Selander            Åsa Berg 

 

 

 

Bengt-Olov Törnqvist   Bo Lindberg                   Johan Kügler           Gunnar Bergh 
 

 

 

 


