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Sigtuna OK 
Årsberättelse för verksamhetsåret 2007. 

 

1. Styrelse 
Styrelsen har under 2007 bestått av:__________________________________________ 
Ordförande Gunnar Bergh 
Kassör  Hans Selander 
Ledamöter Åke Gatelid 
  Eva Elnerud (sekr) 
  Karin Hedin 
  Roland Bäcklin 
  Jonas Lindgren 
Suppleant Pelle Holm 

 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret genomfört 10 styrelsemöten, ett vårmöte och ett 
höstmöte. 
 
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. 
 
Gemensamt Stafett-DM för Uppland och Stockholm genomfördes i september på Hällsbokartan.  
 
Vi har fortsatt samarbetet med Civilförsvarsföreningen och Brukshundsklubben och deltagit i 
eftersök av försvunna personer. 
 
Klubbens styrelse har i huvudsak arbetat med löpande frågor. Ungdomsverksamheten har varit 
prioriterad. Ungdomarna är klubbens framtid. 
 
OrienteringsRingen i Uppland (ORU) är genomförandeansvariga för 10-Mila 2008. Sigtuna OK har 
3 personer med i planeringsarbetet. S-E Mosén som sitter i ORU styrelse, R Bäcklin som är TC 
ansvarig och B-O Törnqvist som deltagit i framtagning av banor. Klubben har deltagit i ett möte där 
vi ställt oss positiva till att delta men inte preciserat vilka uppgifter som vi ska ta på oss. Tävlingen 
kommer att genomföras på kartorna Rosersberg Norr och Söder. En överenskommelse om ersättning 
för karträttigheterna fastställdes under våren. Pengarna betalas ut efter tävlingen. Leif Berg har 
genomfört nyritning och revidering av kartorna på uppdrag av ORU.  
 
Frida Lindgren är ny Kärrlekenredaktör sedan sommarnumret. 
  

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 Samuelson, Sture Gedda, Per Almlöf, Per Forssman och 

Roger Uddmäre ingått. 
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2. Uppföljning av mål 

 
Prioriterat tävlingsdeltagande. 

• Ökat deltagande i tävlingar Uppfyllt (+40%) 
• DM Uppland Uppfyllt, flera DM-segrar 
• 25-manna Uppfyllt 
• 10-mila Uppfyllt. 

Vi startade med 5 lag (2 ungdoms-, 1 dam- och 2 veteranlag ). 
• Nå ett högre ungdomsdeltagande på Uppfyllt 

träningar och tävlingar 
 
Träningsarrangemang. 

• Samarbeta med närliggande klubbar. Ej uppfyllt 
• Få större deltagande av ungdomar på tisdagar. Uppfyllt  
• Organiserad 10-milaträning Ej uppfyllt  
• Inomhusträning Genomförd under 

vintersäsongen 
• Genomföra ett familjeläger. Ej uppfyllt  

 
Egna tävlingsarrangemang. 

• Stafett-DM 2007-09-09 Uppfyllt 
• Distriktstävling, Skid OL. Ej uppfyllt 
• Lokal tävling i PreO Ej uppfyllt  
• Erbjuda andra klubbar arrangemang. Uppfyllt    

 
Utbildning. 

• Deltagande i UOF Banläggarkurs. Ej uppfyllt  
• Deltagande i UOF tävlingsledarkonferens. Ej uppfyllt 
• Deltagande i UOF tävligsledarutbildning Ej uppfyllt 
• Deltagande i UOF utbildning i OCAD Uppfyllt (2 st) 
• Intern utbildning Klubben on-line. Uppfyllt för styrelsen  
• Intern nybörjarutbildning i OCAD Uppfyllt (2 st)  
• Nybörjarkurs/fortsättningskurs för   

ungdomar och vuxna. Uppfyllt  
 
Organisation. 

• Fortsätta ungdomssatsningen genom att utarbeta en utvecklingsplan för ungdomar  
 Uppfyllt 
 
Hällsbostugan. 

• Projekt ”Stugans renovering” fortsätter . Uppfyllt 
 

Spårskötsel. 
• Nydragning av Valstaspåret. Pågår  

 
Kartor.   

• Revidera Rosersberg Norra (Dessutom nyritat Södra) Uppfyllt av Leif Berg 
• Revidera Rävstakartan Ej uppfyllt 
• Få bidrag av kommunen för en nyproducerad karta eftersom flera områden försvunnit pga 

etablering av bostadsområden Ej uppfyllt 
• Producera ny fritidskarta/kulturkarta över Sigtuna. En skrift är producerad 
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Övriga arrangemang. 
• KM (Orientering, Terräng, Skidor). Uppfyllt   
• Naturpasset. Uppfyllt   
• Grötkavle, Nattugglan, SPAT Uppfyllda   
• Blot, Uppfyllt 
• Klubbfest (Vår eller höst?). Uppfyllt 
• Skidans dag. Ej uppfyllt 

  
• Fortsatt samarbete med skolor. Uppfyllt   
• Fortsatt deltagande i utbildningar och övningar i  

”Eftersök av försvunnen person”. Uppfyllt  
 

 
3. Ekonomi 

 
Klubbens intäkter under 2007 har varit något lägre än föregående år främst beroende på att vi i år 
inte fått något anskaffningsbidrag från kommunen motsvarande fjolårets bidrag för ombyggnad av 
herrbastun och ny skoter. Årets beloppsmässigt största anskaffningar har legat på komplettering av 
SportIdentutrustning och vi är på detta område nu tämligen välförsedda.  
 
Årets stora arrangemang var stafett-DM tillsammans med Skogsluffarnas OK som för vår del gav ett 
överskott på drygt sjuttiotusen kronor. Inkomsterna från Bingolotto har även i år tagit ett kliv 
neråt men bidrar ändå med drygt tjugotusen kronor.  
 
I övrigt finns inga anmärkningsvärda förändringar jämfört med förra året. Vi har fått ett rejält 
överskott som ger fortsatt betryggande ekonomi och inte föranleder förslag till ändring av 
medlemsavgiften. 
 
 

4. IT  
 
Laserskrivaren som inköptes 2004 används fortfarande flitigt för kartutskrift. Styrelsen har beslutat 
att ersätta skrivaren vid ett lämpligt tillfälle.  
Vår hemsida kommer i januari att ersättas av den nya Klubben Online programvaran. Det återstår att 
revidera material som flyttas från den gamla sidan till den nya. Utbildning ska också genomföras av 
redaktörer så att hemsidan blir en aktuell och intressant.  
15 nya SportIdent enheter har inköpts och 4 stycken gamla har moderniserats. Vi har dessutom köpt 
en ny skrivare. Vi gör dessa investeringar för att underlätta genomförandet av tävlingar och 
träningar. 
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5. Orienteringsverksamheten 

Träningsverksamhet 
Vi har genomfört årets säsong med arrangerade träningar på tisdagar o söndagar då det inte har 
kolliderat med annat program. Torsdagarna mestadels enskild träning från klubbstugan. Under 
hösten har det dock funnits möjlighet till gemensam löpträning med ungdomarna dessa kvällar. 
Inomhusträningen var fr.o.m. hösten förlagd till onsdagskvällar i Tingvallaskolans gymnastiksal. 
Per ”Uttern” Forssman har som vanligt bidragit med två populära arrangemang. I mars Nattugglan 
med tre deltävlingar och Grötkavlen Annandag Jul. ”Spattet”  (vår kortdistansträning) genomfördes 
med en deltävling i maj och en i augusti. 

Tävlingsverksamhet 
Klubbens medlemmar har under året deltagit i diverse tävlingar runt om i landet. I årets 10-milakavle 
i Eskilstuna deltog vi med 1 damlag, 2 ungdomslag och 2 veteranlag. Damerna kom på 327:e plats, 
ungdomarna på platserna 249 och 334 och veteranerna på platserna 78 och 101. 
Vid årets 5-dagarsorientering stod Dagny Gustavsson som slutsegrare i D65. Dagny blev även 
Svealandsmästare i samma klass. 
Årets 25-manna gick vid Friluftsstaden Riksten i Botkyrka k:n. Tyvärr blev vi diskade liksom ett 
stort antal andra lag. Ett par kontroller på slutet ställde till det för många. 
Klubben tog hem fyra DM-tecken. Dagny Gustavsson 3 och Anders Sellgren 1. 
Egna arrangemang 
Vi arrangerade DM-stafett för Uppland och Stockholm i Hällsbo, Sigtuna. Tävlingsledare Roger 
Uddmäre. Banläggare B-O Törnqvist.  
Vi har arrangerat Klubbmästerskap åt ett flertal klubbar. 
Flera träningsarrangemang har ordnats under året för andra klubbar bl.a. till klubbar som 
förberedelse inför kommande 10-mila i Rosersberg. 
Vid ett flertal tillfällen har vi hjälpt till att ordna orientering och terränglöpning åt skolorna i 
kommunen.   
Kommunens skolor har vidare utnyttjat vår klubbstuga och de kartor vi tar fram för olika 
arrangemang. 

Klubbmästerskap 
Långdistans KM gick i Viksjö, Jakobsberg. 
Medeldistans KM  i Knivsta. 
Natt KM i Ängsjö, Stäket. 
Terräng KM vid klubbstugan i slutet av maj. 
 

2007 års KLUBBMÄSTARE 
 
Långdistans 
H12              Emil Gyllenhammar                                 D12               Jenny Sidén 
H14              Anton Gyllenhammar   
H21 Tommy Lindgren  D21 Åsa Berg 
H40               Niklas Hultgren  D40 Eva Lundin 
H50 Gunnar Bergh  D50 Ingegerd Lusensky 
H60 Leif Berg                                                  D60               Margareta Haraldsson 
H65 Åke Gatelid 
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Medeldistans 
H10 Svante Lindgren 
H12               Emil Gyllenhammar                                D12               Linnéa Holm 
HD14            Anton Gyllenhammar   
H21 Tommy Lindgren  D21              Åsa Berg  
H50 Keith Samuelson                                      D50              Eva Elnerud  
H60 Leif Berg                                                  D60              Dagny Gustavsson 
H65 Åke Gatelid 
  
Natt 
H14               Emil Gyllenhammar 
H21  Tommy Lindgren 
H40               Roger Uddmäre  
H50 Per-Åke Holm                       D50               Agneta Sörqvist 
H60               Leif Berg                                                 D60               Margareta Haraldsson 
H65               Jan Olof Malm                                        D65               Dagny Gustavsson  
 
Terränglöpning 
HD12  Emil Gyllenhammar 
H14               Anton Gyllenhammar   
H 21 Svante Carlsson  D21 Karin Hedin 
H 60 Åke Gatelid                           
   

2007 års DISTRIKTSMÄSTARE 
 
DM Natt 
D65 Dagny Gustavsson 
 
DM Långdistans 
D65               Dagny Gustavsson 
 
DM Medeldistans 
D 65 Dagny Gustavsson  H 60  Anders Sellgren 
 
 

6. Skidverksamheten 
 
Verksamhetsåret 2007, för skidor, omfattar tiden nov-06  t.o.m. okt-07. 

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 för skidorientering  i Upplands Skidförbund 
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Träningsverksamhet och spår 
Efter föregående års fina vinter infann sig  återigen en vinter med många blidvädersdagar och lite 
snö. Elljusspåret och Ragvaldsbospåret var dock tidvis åkbara. 

Tävlingsverksamhet och egna arrangemang 
I skidorientering kunde endast några enstaka träningsarrangemang genomföras i Uppland. 
DM kunde ej genomföras. I Dalarna kunde Svealandsmästerskapen samt Ungdoms- och 
Veteranmästerskapen genomföras under fina förhållanden med deltagande från Sigtuna OK. 
Förberedelser gjordes för KM i skidorientering på ett begränsat spårsystem i Hällsboskogen. 
Tävlingen fick tyvärr ställas i p g a blidväder. KM i längd kunde ej genomföras på utsedda dagar i 
februari (isiga spår). Det bör övervägas att genomföra KM i januari kommande år. 

Snöskotern 
Inför säsongen 2007-2008 har ny (begagnad) snöskoter inköpts som ersättning för den gamla som 
sålts. Materielbidrag erhölls därvid från Sigtuna kommun. 

Resultat 

Svealandsmästerskap - SkidO 
Genomfördes i Nås/Dalarna 10-11 feb. Gott om snö. Klart och kallt ca 10 grader.  

Kort:  
H 65  3:a Sten von Heijne 
D 65  2:a Eva von Heijne 
Lång:  
D 65  2:a Eva von Heijne 

Veteran – RM SkidO 
Genomfördes i Säter/Dalarna 17-18 feb. Gott om snö. Mulet och någon minusgrad 

Kort:  
H 65  4:a Sten von Heijne 
D 65  3:a Eva von Heijne 
Lång:  
D 60  2:a Eva von Heijne 
 
 

7. Ungdomsverksamheten 
 

 
Ansvar 
Ansvariga för ungdomsverksamheten har under året varit Åsa och Marita Berg, Tommy och Karin 
Lindgren, Jonas Lindgren, Eva Elnerud, Jens Kronvall och Pelle Holm. 
Tommy, Åsa, Eva och Daniel Lindgren har under året lagt träningsbanorna.  
De har haft stor hjälp och stöd av de andra tränarna under året. 
 
Aktiviteter. 
I januari-februari hade vi under fem tisdagskvällar en studiecirkel i orienteringsteknik. 15 ungdomar 
och 7 vuxna deltog. Kursledare var Tommy, Åsa och Agneta Sörqvist. 
Vi ordnade vinterkul med bad i februari. 
Till Blekinge (Hallandsresan) åkte Tommy med Frida, Emil, Daniel och Erik. 
Upptaktslägret genomfördes trots ihållande regn på söndagen. 
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På Rånäskaveln var 3 lag med. 
Under året har ungdomsträningar genomförts på Hällsbo, Pinbacken, Viby, Arlanda och Rävsta. 
På tiomila i Eskilstuna var 2 ungdomslag med, det blev en 249:e plats och en 334:e plats. 
I Stockholm City Cup deltog sammanlagt 9 ungdomar. 
 
UOF läger 8 deltog. 
 
I år deltog vi även på sommarverksamheten i Rävsta. Åsa höll i trådarna. 
 
På O-ringen i Mjölby var 10 ungdomar med och bästa placeringen lyckades Daniel med på tredje 
etappen med mindre än 2 minuter efter segraren och slutade som 3:a. 
 
SOL-skolan kunde i år genomföras med Frida Lindgren, Anton Gyllenhammar, Zea Dumas-
Peterson, Björn Säfsten och Daniel Lindgren som ledare. 
 
Till distriksmatchen var 7 ungdomar uttagna( den största medverkan någonsin från Sigtuna OK).  
Daniel var bäst i Uppland båda dagarna. 
Ungdomarna ställde även upp i UNT-cupen med 4 lag. 
Det bästa laget Sigtuna Girls var inte långt ifrån att vara med i den avslutande jaktstarten. 
 
Under hösten har vi haft nybörjarkurs med ett 15-tal nya ungdomar. 
Under hösten har vi haft mellan 30 och 40 ungdomar på träningarna, ett stort antal ungdomar har 
börjat tävla mer regelbundet vilket även syns på deltagandet i stafettarrangemangen. 
På Österåkerkavlen deltog 3 lag. 
Till USM har i år Daniel och Frida varit uttagna. 
På Skol SM deltog Daniel. 
På 25-manna var 8 ungdomar med i år. 
Daniel på 2:a sträckan, Emil G, Erik L, Zea D och Linda sprang 4:e, Frida och Agnes på 6:e och till 
slut Emil L på 23:e. 
 
Tävlingsresan till Daladubbeln har även detta år genomförts med Åsa, Tommy och Stefan Nordström 
som ledare. 
Ett 20-tal ungdomar följde med i år. 
 
Vi har fortsatt med vinterträning, under våren på torsdagar i Sätunahallen, under hösten på onsdagar i 
Tingvalla skolan. 
Vi har dessutom haft gemensam löpträning för ungdomarna under hösten/vintern. 
 
Luciafirande har som vanligt genomförts i Hällsbostugan. 
Uvecklingsplanen har delats ut till alla ungdomar, vi har påbörjat den och ska fortsätta under 
kommande säsonger. 
 
Ytterligare framgångar 
Tierpssprinten Daniel 1:a 
Rodhen natt Daniel och Albin Ridefelt från OK Linné 1:a  
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DM-resultat. 
Medel DM 3 deltog Svante 4:a, Daniel 4:a 
Natt DM 4 deltog 
Lång-DM  18 deltog 
Sprint-DM 10 deltog Erik Lindgren 3:a 
Stafett-DM   H12 3:a 
  D12 4:a 
 

8. Utmärkelser och priser 
 
Dag- o Nattbucklan   Dagny Gustavsson                     
Priset gäller för bästa sammanlagda 
placering i Dag-KM och Natt-KM i  
klass H21 
 
Karl-Erik Blomqvists vandringspris  Tommy Lindgren                    
(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   Björn Säfsten 
Vandringspris till den ungdom     
t o m 14 år som har tränat flest gånger 
 
Ottos Silverfat   Daniel Lindgren 
Delas ut till den medlem i klass HD 10   
t o m HD16 som under årets O-Ringen 
hade den bästa slutplaceringen samman- 
lagt i tävlingsklass 
 
Koskällan    Roger Uddmäre 
Utdelas till klubbmedlem som vid Blotet 
av Tinget anses ha utmärkt sig särskilt under  
året. Utdelades första gången 1935. 
 
Softs tävlingsmärken för ungdom 
Guld Erik Lindgren 
Silver Agnes Bäfverfeldt, Emil Gyllenhammar 
Brons Agnes Bäfverfeldt, Linda Clément, Emil Gyllenhammar, Svante Lindgren,  

Henrik Nordström 
Järn Emma Bergkvist, Kevin Björk, Linda Clément, Lucas Holgersson Rohdin,  

Linnéa Holm, Jimi Hübinette, Sophia Karlsson Ek, Otto Uddmäre 
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9. Klubbstugan.  
 
Vi lägger ytterligare ett år till vår fina Klubbstuga. Där vi under det gångna året inte gjort några stora 
arbeten, men väl många små, för att hålla stugan i trim. För att vi inte ska känna oss helt färdiga, så 
har en del nya arbeten identifierats och kommer att ligga i det kommande årets planering. (Bl.a. 
värme och ventilation, nya element, ny ytterdörr m.m.). Vilket vi återkommer med resultat om, i 
nästa årsberättelse. 
Uttern, har på sedvanligt sätt gjort en stor insats, med att hålla snyggt i och utanför stugan. Till hans 
hjälp har vi införskaffat en ny gräsklippare. Dock inte en robotstyrd, så Uttern springer tappert efter 
och styr. Vi är dig alla, stort tack skyldig. 
Vi städdagen så hade vi återigen nöjet att hälsa en stor skara arbetsvilliga medlemmar välkomna. 
Dock är det så att de flesta som kommer är dom som vi ringer in. Vi hoppas att våra annonser under 
Klubbnytt och Föreningar nästa gång ska locka flera. Den västra halvan av häcken runt parkeringen 
togs ner och eldades upp. Plan är att ta den östra delen i vår. Stugan och området runt denna 
snyggades upp. Verksamheten avslutades med, att vi åt en god, av Uttern tillagad lunch. 
Till jul så hade vi sedvanligt julpynt och rena dukar från Eva. Någon saknade julgranen i år. 
Listan med stugvärdar har fungerat mycket bra under året. När man tittar på facit, så kan vi notera att 
det skett ett stort antal byten, men trots detta så har endast ett fåtal missar skett. Återigen så påminner 
vi om, att lägg in önskemål om vilken vecka ni kan vara stugvärd, så ska vi försöka att tillgodose era 
önskningar. Proceduren för uthyrning av stugan fungerar också bra. Här påminner vi om, att det är 
mycket viktigt att vi själva lägger in i kalendern, när vi ska ha egna aktiviteter. 
Ett stort tack till er alla medlemmar som medverkar till att vi har en så väl fungerande Klubbstuga. 
 

10.  Stöd till skolorna 
 
Sigtuna OK har lämnat följande stöd till kommunens skolor år 2007. Framtagning av följande nya 
Ol-kartor (särtryck ur Sigtunakartan) har gjorts för SSHL: ”Hällsbostugan” och ”SSHL”. 
Orienteringsdagar har arrangerats (banläggning, utsättning/inplockning av kontroller) för 
Ekillaskolan i Rävsta och Pinbacken samt för S:t Per, Arlandagymnasiet och SSHL vid 
Hällsbostugan. Skolorna har även utnyttjat klubbstugan. Utternkojan (vindskyddet) har utnyttjats 
flitigt av dagis, skolor och andra grupper. 
 
 

11.  Spårverksamhet 
 
Under 2007 har Bo Lindberg, Ulf Larsson och Tage "Spirre" Carlsson genomfört ett flertal 
markförbättringar, inkl sex brobyggen på framförallt Ragvaldsbospåret. Kommunen har hjälpt till att 
slå gräset på Ragvaldsboängarna. Bo Lindberg kommer att träffa kommunen och begära hjälp med 
att rensa diken. Det är i första hand utloppet från kärret N om stugan som är igensatt. Vi önskar 
också att kommunen blockerar infarten till elljusspåret med stenar för att förhindra att bilar kör upp 
på spåret. 
Valstaspåren. (Jan-Olof Malm, Åke Gatelid och Sven-Olov Lööwf) 
Under året har arbetet som utförts omfattat 

• städning 
• grässlåtter under högsommaren i en del hagmarker 
• konsultation  i samband nya dragningar av spåren 
• uppmärkning av nya spår 
• dikning vid elljusspåret minst 300m 
• gallring av träd och buskar ; 
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12.   Slutord. 
 
Det gångna året har genomförts på ett mycket bra sätt av ledare, aktiva och funktionärer. Många bra 
resultat har presterats. Speciellt kul är framgångarna för ungdomarna. Tyvärr var vintern 2006/2007 
inte gynnsam för skidåkning men viss verksamhet genomfördes. Årets vinter har inte börjat bra men 
vi kan fortfarande hoppas på det bästa. 
 
Styrelsen anser att en av de viktigaste uppgifterna inför 2008 är att fortsätta stödja 
ungdomssatsningen.  
 
Klubbens ekonomi är stabil, men vi måste arbeta med att säkra 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 2007-12-31 

 
 
 
Gunnar Bergh Hans Selander Eva Elnerud 
 
 
 
Åke Gatelid Karin Hedin Roland Bäcklin 
 
 
 
Jonas Lindgren Pelle Holm 
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