
 1 

Sigtuna OK 
Årsberättelse för verksamhetsåret 2005. 

 

1. Styrelse. 
Styrelsen har under 2005 bestått av:__________________________________________ 
Ordförande  Lars-Göran Sörqvist 
Kassör  Hans Selander 
Ledamöter  Bengt-Olov Törnqvist 
  Gunnar Bergh 
  Eva Elnerud 
  Johan Hedin 
  Barbro Börjesson 
                                             Roland Bäcklin 
Suppleant  Johan Kügler 

 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret genomfört 10 styrelsemöten, ett vårmöte och 
ett höstmöte som kombinerades med höstfesten. 
 

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 omfattande, upprustningen av klubbstugan har fortsatt. Natt 
DM för Uppland arrangerades på Rävstakartan med TC vid Josefinaskolan. Två Pre-O 
tävlingar arrangerades på Biskops Arnö.  
 

Vi har fortsatt samarbetet med  Civilförsvarsföreningen och Brukshundsklubben och 
genomfört en del utbildningar i eftersök av försvunnen person. 
 

Klubbens styrelse har lagt ned en stor arbetsinsats med att analysera och utarbeta förslag till 
klubbens framtida inriktning. Detta har stämts av vid olika medlemsmöten. Det viktigaste som 
kommit ut ur detta är att en ordentlig och organiserad ungdomssatsning kommer att ske, där 
flera ansvarsuppgifter identifierats och under 2006 skall bemannas. Ungdomarna är klubbens 
framtid. 
  
Representation. 
Sigtuna OK har representerats i olika organisationer: 

• Sven-Erik Mosén är ordförande i Upplands Orienteringsförbund. 
• Sten von Heijne har ingått i Upplands Skidförbunds Skidorienteringskommitté. 
• I kommunens skogsgrupp har Keith Samuelsson, Sture Gädda, Per Almlöv och Per 

Forssman ingått. 
 
 

2. Uppföljning av mål. 
I klubbens verksamhetsplan finns mål för verksamheten uppsatta. Nedan anges hur de 
uppfyllts under 2005. 
 

Prioriterat tävlingsdeltagande. 
• Fler medlemmar än tidigare som  Totala antalet starter har sjunkit något. 

deltar i tävlingar   Antal ungdomsstarter har dock ökat något. 
• DM Uppland   Uppfyllt, flera DM-segrar. 
• 25-manna   Uppfyllt. 
• 10-mila   Uppfyllt, vi startade med 7 lag (herr, dam,  

veteran (4st) och ungdom   



 2 

• Nå ett högre ungdomsdeltagande på  Uppnått. 
träningar och tävlingar 

 

Träningsarrangemang. 
• Utveckla samarbetet med närliggande   Ej uppfyllt 

klubbar.  
• Öka inslaget av teknikträning på tisdagar,  Uppfyllt men mer kan göras. 

Inkl fler ungdomar på dessa. 
• Organiserad 10-milaträning  Genomförd. 
• Deltagande i Vasaloppsveckan  Genomfört med gott treultat. 

 
Dessutom som ej var med i verksamhetsplanen 
• Inomhusträning   Genomförd torsdagar under hösten.  

 

.Egna tävlingsarrangemang. 
• Natt DM   Genomfört 2005-08-26 
• 2 st Pre-o tävlingar under hösten  Genomfört 2005-10-01-02 
• Distriktstävling, Skid OL.  Ej genomförd p g a väderleken. 
• Erbjuda andra klubbar arrangemang.  Ett flertal arrangemang genomförda.  

 

Utbildning.  
• Deltagande i UOF Banläggarkurs.  Ej genomfört. 
• Deltagande i SOFT banläggarkurs Pre-O. Genomförd, 2 deltagande. 
• Deltagande i UOF tävlingsledarkonferens. Genomfört. 
• Intern utbildning Klubben on-line.  Ej genomförd, men planeras inom kort i början  

av 2006. 
• Intern utbildning OCAD  Har skett på individuell basis. 
• Genomförande av breddläger.  Ej genomfört. Dåligt intresse. 
• Genomförande av SOL-skola.  Ej Genomfört. 
• Nybörjarkurs/fortsättningskurs för  Genomfört. 

ungdomar och vuxna.    
• Strategidiskussioner ”Klubben i Framtiden”. Genomfört 

 

Hällsbostugan. 
• Projekt ”Stugans renovering” fortsätter   Genomfört. 

 
Dessutom som ej var med i verksamhetsplanen 
• Nytt stugvärdssystem.   Infört. 

 

Spårskötsel. 
• Märkning av spåren fullföljes.  Genomfört. 
• Övertagande av ansvar för Valstaspåret. Genomfört.  

 

Kartor.  
• Utveckling av Biskops Arnö-kartan.  Klart. 
• Planering inför ny karta.  Pågår. 
• Utarbeta fritidskarta/kulturkarta över Sigtuna. Pågår 

 

Övriga arrangemang. 
• KM (Orientering, Terräng, Skidor).  Genomfört. 
• Naturpasset.   Genomfört. 
• Grötkavle, Nattugglan, SPAT  Genomförda. 
• Blot, Höstfest.   Genomfört. 
• Skidans dag.   Ej genomfört. 
• Fortsatt samarbete med skolor.  Genomfört. 

 

Dessutom som ej var med i verksamhetsplanen. 
• Fortsatt deltagande i utbildningar och övning i Genomfört med Civilförsvars- 

”Eftersök av försvunnen person”. Organisation föreningen och Brukshunds- 
för detta fastställd.   klubben.  
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3. Ekonomi.  (Hans) 
Under 2005 har klubbens intäkter varit avsevärt lägre än förra året, som var ett förlustår, men 
trots detta har vi i år fått ett överskott på drygt tjugotusen kronor.  

Årets tävlingsarrangemang, natt-DM och Preo, tillhör en typ av  små tävlingar som inte ger 
några stora överskott. Det rör sig om ungeför tiotusen kronor att jämföra med det överskott på 
cirka femtiotusen kronor som vi fick vid förra årets tävlingsarrangemang. Emellertid har 
intäkterna från Bingolotto, tvärtemot en befarad nedåtgående trend, ökat igen. Vårt 
engagemang med spårskötsel även i Valsta har tillfört trettiofemtusen friska kronor. På 
kostnadssidan har de nya reglerna för klubbens bidrag till tävlingsavgifter inneburit en 
besparing på ca tiotusen kronor. Under året har badavgiften varit inkluderad i en något förhöjd 
medlemsavgift och vår förhoppning att detta ekonomiskt skulle gå jämnt ut visade sig vara 
riktig. Vi har i år ej haft några större kostnader för underhåll och reparation av Hällsbostugan. 

Allt som allt har således året gett ett ekonomisk överskott och klubbens tillgångar är 
fortfarande betryggande. Några förslag till ändringar av medlemsavgifterna eller reglerna för 
klubbens bidrag till tävlingsavgifter blir därför ej aktuella. 
 
 

4. IT utveckling. (Gunnar B)  
Under året har Försvarsmakten skänkt en begagnad bärbar PC som används till Sport Ident 
utrustningen.  
Skrivaren som inköptes 2004 har nyttjats flitigt för kartutskrift och under 2005 har inga kartor 
beställts från tryckeri. 
 
 

5. Orienteringsverksamheten. (Bengt-Olov Törnqvist). 
Träningsverksamhet 
Vi har genomfört årets säsong med arrangerade träningar på tisdagar o söndagar då det inte 
har kolliderat med annat program. Torsdagarna enskild träning från klubbstugan. 
Per ”Uttern” Forsman har som vanligt bidragit med två st populära arrangemang. I Mars 
Nattugglan 3st deltävlingar och Grötkaveln Annandag Jul. ”Spattet”  (vår kortdistansträning) 
genomfördes med två deltävlingar   

Tävlingsverksamhet 
Klubbens medlemmar har under året deltagit i diverse tävlingar i hela landet. 
Till årets 10-milakavle i Järfälla deltog vi med 1 herr, 1 dam, 4 veteran och 1 ungdomslag. 

Vid årets 25-manna vid Skavlöten i Täby där målsättningen var som tidigare år att klara oss 
från omstart lyckades vi inte riktigt. Snabblöpt terräng gör att vi får det svårare att nå vårt mål 
då det går väldigt fort i täten. Trots det kom vi på 194 plats som är den bästa placeringen för 
oss på mycket länge.  
Som vanligt infriade våra damer o herrar sina förväntningar och tog hem ett flertal DM 
tecken. I de äldre klasserna är vi är mycket framgångsrika. 
Klubben representerades även vid World Masters Orienteering Championships (Veteran-VM) 
av Anders och Marianne Sellgren samt Åke Gatelid och Barbro Börjesson. 

Egna arrangemang 
Vi arrangerade Natt DM för Uppland med Tc vid Josefinaskolan och banorna i 
Rävstaskogarna. Tävl.ledare Roland Bäcklin. Banläggare B-O Törnqvist 
Lörd.-sönd nationell tävling i precisionsorientering på Biskops Arnö. Tävl.ledare och 
banläggare S-E och Kerstin Mosén   
Vi har arrangerat Klubbmästerskap åt ett flertal klubbar. 
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Flera klubbar har haft träningsläger vid vår klubbstuga under året. 
Vid ett flertal tillfällen har vi hjälpt till att ordna orientering och terränglöpning åt skolorna i 
kommunen  vid vår klubbstuga. 
Kommunens skolor har vidare utnyttjat vår klubbstuga och de kartor vi tar fram för olika 
arrangemang. 

Klubbmästerskap 
Långdistans KM gick vid Lindbacken i Rånäs. 
Medeldistans KM på Biskops Arnö. Banläggare Sven Erik Mosén 
Natt KM i Ursvik med Sundbyberg som arrangör. 
Terräng KM vid klubbstugan i juni. 
 
2005 års KLUBBMÄSTARE 
 

Långdistans 
H 12 Anton Gyllenhammar HD 13-16  Karl Talu 
H 21 Johan Kügler  D 45  Gunlis Samuelsson 
H 40 Roger Uddmäre  D 55 Marianne Sellgren 
H 50 Keith Samuelsson D 60 Dagny Gustavsson 
H 60 Bengt-Olov Törnqvist 
H 65 Åke Gatelid 
 

Medeldistans 
H 10 Erik Lindgren  D 10 Evelina Karlsson 
H 21 Tommy Lindgren D 16 Frida Lindgren 
H 40 Rein Lallo  D 21 Åsa Berg 
H 50 Keith Samuelsson D 40  Eva Elnerud 
H 60 Bengt Boström  D 55  Agneta Sörqvist 
H 65  Jan Olof Malm  D 60 Dagny Gustavsson 
 

Natt 
HD 21  Tommy Lindgren HD 10 Erik Lindgren 
H 40 Peter Landenmark D 55  Ingegärd Lusensky 
H 60  Bengt-Olov Törnqvist D 60 Dagny Gustavsson 
H 65  Åke Gatelid 
 

Terränglöpning 
H 10  Erik Lindgren  D 10 Helena Ward 
H 14 Daniel Lindgren D 16 Karin Hedin 
H 21 Fredrik Sörqvist D 21 Åsa Berg 
H 40 Svante Carlsson 
H 60 Bengt-Olov Törnqvist 
H 80 Per Erik Forssman   
 
 

2005 års DISTRIKTSMÄSTARE 
 

Budkavle DM 
D 180 Dagny Gustavsson   
 Margareta Haraldsson   
 Eva von Heijne  
DM medeldistans 
D 60 Dagny Gustavsson H 65  Åke Gatelid 
D 65 Eva von Heijne 
DM långdistans 
D 60 Dagny Gustavsson 
D 65 Eva von Heijne     
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6. Skidverksamheten (Sten von Heijne). 
 

Verksamhetsåret 2005, för skidor, omfattar tiden nov-04  t.o.m. okt-05. 

Ledning 
Följande har haft huvudansvar för skidverksamheten: 
• Sten von Heijne (grenledare) 
• Eva von Heijne (anmälare) 
• Bo Lindberg (skoter- och spåransvarig) 
• Johan Hedin och Anders Karlén (skoterförare) 
 

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

Träningsverksamhet och spår 
Tidig vinter lovade gott. Spår kunde dras redan i slutet av nov så att skidorienteringsträning 
kunde genomföras (28 nov). Sedan försvann snön. Någon ordning på vintern blev det först 
från slutet av feb följt av en riktigt fin vårvinter i mars med fina spår  i Hällsboskogen (7 km). 
Spårdragning på Billbyängarna kunde ej göras under säsongen pga höstsådd. I stället drogs 
vid något tillfälle ett spår på Prästgårdsängarna .  
 

Tävlingsverksamhet 

DM i skidorientering genomfördes i Norrtälje samma dag som vårt KM i längdskidor (se 
nedan) med representation från Sigtuna OK. Inom längdåkningen har Sigtuna OK 
traditionsenligt haft  deltagare med i Vasaloppet. I år  deltog flera av våra oldboysorienterare. 
 

Egna arrangemang 
Senkommen snö gjorde att KM i längdskidor kunde genomföras på elljusspåret i Hällsbo så 
sent som på vårdagjämningsdagen, söndagen 20 mars. Tävlingen inramades av ett strålande 
vårvinterväder där temperaturen nådde ”nollan” vid målgång. Spåren som var dragna kvällen 
före var hårda men inte isiga så förhållandena får anses vara rättvisa. På grund av något 
sviktande deltagarantal (13 st) så slogs klasser samman (helt i enlighet med vad PM 
föreskrev).   
 

Vare sig KM i skidorientering eller någon skidorienteringstävling kunde arrangeras.  
 

Resultat 
 

KM längd (Hällsbo) 
Klass Banlängd 1.a  (Klubbmästare) 2.a 3.a 

D -15 2,5 km  Karin Hedin Sofie During Evelina Karlsson 
H -15 2,5 km  Erik Hedin Gunnar Hedin Daniel Lindgren 
H 35-49 7,5 km  Claes Berglund Johan Hedin Per During 
D/H 35-64 7,5 km  B-O Törnqvist Katinka During Leif Berg 
 

Anm: Claes Berglunds tid på 3 varv på elljusspåret (20 min 03 sek) måste vara någon form av 
nytt officiellt banrekord 
 

DM skidorientering (Norrtälje)  
D 65   1.a   Eva von Heijne 
H 65   3.a   Sten von Heijne 
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7. Ungdomsverksamheten (Tommy Lindgren och Åsa Berg). 
 

Ansvar. 
Ansvariga för ungdomsverksamheten har under året varit Åsa och Marita Berg, Ingrid och 
Gunnar Bergh, Tommy och Karin Lindgren, Jonas Lindgren, Lars Talu, Eva Elnerud och 
Pelle Holm. Flera andra har även hjälp till vid träningar och nybörjarkursen. 
 

Aktiviteter. 
Vi ordnade vinterkul med bad i februari för alla ungdomar. Vi orienterade vid Valstaspåret 
och badade sedan i Valstasimhall med fika och bubbelbad. 
 

I mars åkte fem ungdomar på tävlingsresa till Halland med UOF som arrangör. Tommy 
Lindgren följde med som ledare. För de yngre arrangerade vi även ett upptaktsläger vid 
klubbstugan där tretton ungdomar deltog. 
 

Under våren genomförde vi totalt nio ungdomsträningar på torsdagar på flera olika kartor med 
avslutning vid Hällsbostugan. 
 

Vi ställde även upp på tiomila med ett lag som gick runt. 
 

Under våren har ungdomarna även spelat ”Laser-Game” i Märsta och varit på en Bio i Kista 
”Star Wars”. 
 

Daniel Lindgren tog Silver vid DM-Sprint i maj. 
 

SOL-Skolan ställdes in på grund av ledarbrist. 
 

Daniel Lindgren blev uttagen till Distriktsmatchen i augusti. 
 

Vid fyra tävlingar under hösten arrangerades UNT-cupen för fjärde året. Sigtuna ställde upp 
med tre lag, eller 19 deltagare. Bästa laget slutade på 27 plats av 67 lag (lagen var jämna). 
 

Under hösten har via haft nybörjarkurs för vuxna och ungdomar från 11 år. Eva och Pelle har 
varit ansvariga för nybörjargruppen. Nybörjarkursen började med en prova på dag vid 
klubbstugan och Pinnbacken samtidigt. Detta för att locka fler deltagare från Märsta området 
och se om det är möjligt att locka äldre ungdomar. Nybörjarkursen kostade lika mycket som 
förra året (250 kr) vilket inkluderade tävlingsdräkt vid första tävlingsstarten. Totalt blev det 
12 ungdomar till nybörjarkursen. 
 

Daniel Lindgren blev uttagen till USM stafett och har även deltagit i läger för detta 
arrangerade av UOF: 
 

Tävlingsresa har under hösten även genomförts gemensamt med UOF:s till Dala-dubbeln. 17 
st ungdomar följde med upp (största deltagande någonsin). Tommy Lindgren, Jonas Lindgren 
och Åsa Berg följde med som ledare. 
 

Löpträning på torsdagar har ersatts av gymnastiken i Sätunahallen med Tommy Lindgren som 
ledare. Deltagandet på gymnastiken har varit något bättre i antalet deltagande ungdomar än 
tidigare löpträning. Totala antalet deltagare har varierat mellan 10 - 15 st deltagare. 
  

Luciatåg med sång och tillhörande kaffe mm har genomförts i Hällsbostugan. 
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8. Utmärkelser och priser. 
 

Dag- o 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 som har den bästa 
sammanlagda poängen oavsett klass (DM och KM) 
 

Ungdomsbucklan   Daniel Lindgren 
Vandringspris som utdelas till den  
som samlat flest poäng under året. 
Flit skall löna sig. 
Ungdomar tom HD18 
 

Träningspriset, ungdom   Daniel Lindgren 
Vandringspris till den ungdom     
t o m 14 år som har tränat flest gånger 
 
 

Ottos Tennfat   Anders Sellgren 
Delas ut till den medlem i klass HD18 
och äldre som under årets O-Ringen  
hade den bästa slutplaceringen samman- 
lagt  i tävlingsklass. 
 

Ottos Silverfat   Delas ej ut i år 
Delas ut till den medlem i klass HD 10  (Ingen ungdom med slutresultat i  
t o m HD16 som under årets O-Ringen  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 på Sverigelistan. 
 

Ottos Pokal    Daniel Lindgren 
Utdelas till den ungdom (HD 10 – 16), som 
den 1 december varje år, enligt Sigtuna OK:s 
ungdomsledares bedömning har den bästa  
rankingen. 
 
Koskällan    Gunnar Bergh 
Utdelas till klubbmedlem som vid Blotet 
Av Tinget anses ha utmärkt sig särskilt under  
Året. Utdelades första gången 1935. 
 

Softs tävlingsmärken för ungdom 
Brons Emma Kügler 
Järn Malin Andersson, Linus Andersson, Philip Bergkvist, Frida Bergman, 
 Zea Dumas-Peterson, Agnes Fjäll, Anton Gyllenhammar, Malin Johnson,  
 Evelina Karlsson, Julia Kronvall, Emma Kügler, Oscar Lindén, Jenny Siden, 
 Cecilia Ward, Helena Ward 
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9. Klubbstugan.   (Bengt) 
 
Livet i stugan har präglats av att vi fortsatt njuta av den från förra året uppsnyggade stugan, 
där ytterligare detaljer har lagts till och förfinats. Tänker bl.a. på den fina skohyllan, bara vi 
nu kommer på att använda den. 
 

Systemet med av mej utsedda stugvärdar har fungerat bra. Nästan alla har mangrant ställt upp, 
om än ibland efter byte av dag, vilket också var tänkt att fungera på det viset. Fortfarande så 
finns det plats för fler att bistå med sina tjänster. Dessutom så är det ingen som lagt in 
önskemål om tidpunkt för sitt värdskap. Gör det, så blir det mindre byten. Som stugvärd är det 
viktigt att anmäla vad som fattas, är trasigt eller bör ändras, så att vi får en så väl fungerande 
stuga som möjligt.  
 

Stugpärmen med kalender för uthyrning och stugvärdar, checklista, kontrakt m.m. har 
fungerat bra för dom som läst och använt sig av den. Den som inte tycker den är bra är 
välkommen med förslag till förbättring. 
 

Uttern är tillbaka i sitt gamla jag och spåren efter honom märks bl.a. att han städat upp efter 
oss på kontoret, i förråden och utför stugan. Klippt och ansat gräsmattan har han också gjort 
hela sommaren. Uttern är en klippa för Sigtuna OK, glöm inte att tala om det för honom.  
 

Under hösten samlades vi till en städdag, med stort antal deltagande. Kanske blev vi så många 
p.g.a. att vi använde oss av skallgångskedjans larmlista. Fick vi testa den och många fick 
förmånen att träffas till arbetsdagen, med efterföljande god lunch tillagad av Uttern. Vi 
utförde städning både ute och utförde smärre reparationer, monterade fönsterlås, som 
möjliggör att tre av dom igenspikade fönstren nu kan användas som nödutgång om det skulle 
behövas. 
 

Känn dig välkommen till stugan som gäst och med dina bidrag, så får vi den stuga som du vill 
ha. 
 
 

10.   Slutord. 
Styrelsen ser det som en av de absolut viktigaste uppgifterna inför 2006, att den organiserade 
ungdomssatsningen som under 2005 diskuterats fram, nu sjösätts genom bemanning och att 
man börjar arbeta i enlighet med de beslut som tagits.  
 

Klubbens ekonomi är stabil, men vi måste arbeta med att öka intäkterna för att framtiden skall 
kännas betryggande. 
 

Styrelsen vill slutligen tacka alla som var och en på sitt sätt ställer upp för klubben, ingen 
nämnd och därmed ingen glömd. 

  
 

Sigtuna 2005-12-31 
 
 
 
Lars-Göran Sörqvist       Gunnar Bergh         Hans Selander        Eva Elnerud 
 
 
 
Bengt-Olov Törnqvist       Johan Hedin           Roland Bäcklin    Barbro Börjesson 


