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Styrelse 
Styrelsen har under 2011 bestått av: 

 
Ordförande  Roland Bäcklin 
Kassör  Hans Selander 
Ledamöter  
  Gunnar Bergh  
  Jonas Lindgren 
  B-O Törnqvist 
  Martyn Passmore 
  Eva Elnerud 
Suppleant  Frida Lindgren 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 genomfört 11 styrelsemöten. 
 
Verksamheten inom föreningen utgörs till största delen av orientering. Därtill kommer 
terränglöpning, precisionsorientering och vid snötillgång även skidor och skidorientering. 
Försöksverksamheten med orienteringsskytte har i princip legat nere under hela året.  
Utöver sedvanlig tränings- och tävlingsverksamhet har vi under året haft många aktiviteter. 

• 14-15 maj åkte vi på klubbresa till Gästrikland med tävlingar i Valbo och Årsunda. 
• 18-19 juni deltog Sigtuna för första gången i Jukkola kavlen 
• 14 augusti genomfördes Slottskampen 2011 i Steningedalen. 
• 5 november arrangerade vi en internationell Pre-O tävling i Rosersberg. 
• 13 november startade vi upp ett visionsprogram inför framtiden. 
• Vi har stått beredda att hjälpa polisen vid eftersök men ingen aktivitet är genomförd.  

 
Klubbens styrelse har under året främst arbetat med aktiviteter som syftat till att skapa 
förutsättningar för vår klubbs utveckling. Dessa är t.ex. anskaffande av en ny kartprinter, 
lasermateriel för utveckling av kartor, avtal för nytt spåravtal samt uppstart av ett visionsarbete kring 
klubbens framtid. Ett steg i den riktningen har också varit att vi under året kunna sammanföra 
teknikträningar för ungdomar och äldre till samma veckodag vilket är nödvändigt för att inte tära på 
våra resurser. Ungdomar och ledare för dessa är prioriterat och ett måste för fortsatt utveckling. 
 

Representation. 
 
Sigtuna Orienteringsklubb har representerats i olika organisationer: 

• Roland Bäcklin och B-O Törnqvist har representerat klubben i UOF 
• Sven-Erik Mosén har under del av året varit ordförande i Upplands Orienteringsförbund. 
• Ingegerd Lusensky är utbildningsansvarig i Upplands Orienteringsförbund 
• Tommy Lindgren har representerat klubben i Upplands Orienteringsförbund 

ungdomskommitté 
• Sten von Heijne har varit kontaktperson för skidorientering i Upplands Skidförbund. 
• Roger Uddmäre och Sture Gedda har deltagit i kommunens skogsgrupp. 
• B-O Törnqvist och Roland Bäcklin har representerat klubben i arrangörskommittén för SM 

2014 
 



 

Uppföljning av mål 
Prioriterat tävlingsdeltagande.  
• Ökat deltagande i tävlingar – ej uppfyllt     
• DM Uppland     
• 25-manna     
• 10MILA  
• Daladubbeln      
• Nå ett högre ungdomsdeltagande på träningar 
 
Träningsarrangemang  
• Samarbeta med närliggande klubbar  
• Genomföra en samordnad resa till tävling för att prova på OL Skytte - ej uppfyllt  
• Vinterträning utomhus     
• Genomföra en familjeaktivitet i samband med Säterbygdens tävling Säterträffen – genomförd men 
till Gästrikland 
   
Egna tävlingsarrangemang  
• KM Skid OL  
• Distriktstävling SkidO  
• Nationell tävling i PreO TempO     
• Erbjuda andra klubbar arrangemang  
• Slottskampen 14 aug   
• Delta i planering av SM Natt 2014  
• Utreda förutsättningarna för att åter arrangera löptävlingar i klubbens regi 
  
Utbildning  
• Deltagande i av UOF arrangerade kurser    
• Delta i tävlingsledarträffar  
• Intern utbildning IdrottOnline/Eventor - ej uppfyllt    
• Intern nybörjarutbildning i OCAD - ej uppfyllt 
• Nybörjarkurs/fortsättningskurs för ungdomar och vuxna 
   
Organisation  
• Samarbete med SISU - ej uppfyllt 
• Samarbete med Idrottslyftet - ej uppfyllt 
 
Hällsbostugan  
• Projekt ”Stugans renovering” – mindre renoveringar detta år 
 
Spårskötsel.  
• Valstaspåret  
• Hällsbospåret     
• Omförhandling av avtal med kommunen  
 

Kartor   
• Ansöka om bidrag från kommunen för en ny karta eftersom flera områden inte kan  
användas längre - ej uppfyllt 
• Producera ny fritidskarta/kulturkarta över Sigtuna - ej uppfyllt  
• Nyproduktion av fler skolkartor med hjälp av bidrag från Idrottslyftet - ej uppfyllt 
 



 

Övriga arrangemang.  
• KM (Orientering, Terräng, Skidor, SkidO)    
• Naturpass, Skidpass, kulturpass och konferenspass – kulturpass ej genomfört 
• Grötkavle, Nattugglan, SPAT och Wintercup     
• Blot     
• Klubbfest    
• Skidans dag - ej genomförd    
• Fortsatt samarbete med skolor  
• Fortsatt deltagande i utbildningar och övningar i ”Eftersök av försvunnen person”  
– ej efterfrågat 
 

Ekonomi  
Klubbens bidrag till tävlingsavgifter har uppgått till ca 53 tkr varav ca 31 tkr för stafetter inklusive 
10Mila och Jukolakavlen, vilket är en ökning jämfört med 2010 trots ett något minskat antal 
individuella starter.  
Årets tävlingsarrangemang har gett ett överskott på ca 32 tkr vilket är hälften av överskottet 2010. 
Detta beror främst på att Slottskampen fick betydligt mindre antal deltagare än året innan. Våra 
arrangemang för skolor, andra klubbar mm har gett ett överskott på ca 17 tkr vilket även det är något 
mindre än 2010. 
Bingolotto har gett intäkter på ca 7 tkr, numera enbart baserat på prenumeranter av lotter och i övrigt 
ingen aktiv lottförsäljning. 
Avtalen om spårskötsel i Hällsbo och Valsta har under året omförhandlats med kommunen som dock 
ej blivit klar med slutligt besked före årsskiftet.  
Till årets resultat får även räknas den besparing på ca 45 tkr som klubben gjort genom 
sponsorsbidrag från Arlanda Hotellby för en högkvalitativ kartskrivare.  
Positivt är också att åtgärderna med ny luftvärmepump gett lägre elkostnader för stugan. 
Sammantaget visar årets bokslut ett underskott som huvudsakligen beror på att ersättningen för 
spårskötsel ej kunnat tas med då avtal med kommunen ännu ej är klart. Vi förväntar oss ersättningen 
retroaktivt och klubbens ekonomi är därmed fortsatt god. 
 

IT  
Klubben har under året införskaffat en ny kartskrivare i A3 format. Skrivaren gör att vi framöver inte 
kommer behöva beställa tryckta A3- eller A4 kartor vilket kommer underlätta hanteringen och 
minska kostnader vid tävlings- och träningsarrangemangen. Finansieringen har Anders Leffler bistått 
med. Stort tack! 
Den nya skrivaren kan tillsammans med specifika användare certifieras årsvis vilket innebär att vi får 
en kvalitetsstämpel på kartutskrifterna vid de arrangemang vi genomför. 

Under årets tävling Slottskampen vid Steninge slott användes för första gången vår husvagn (som vi 
fått i gåva av familjen Törnqvist) som datavagn på TC. Det visar sig att det tänkta konceptet 
fungerade precis som planerat. 
Ett kartarkiv har lagts upp där medlemmar kan ladda upp sina kartor och vägval (GPS) för allmän 
beskådan. Arkivet nås via en länk på hemsidan. Hittills har 26 medlemmar registrerat sig och laddat 
upp 140 kartor. 

Hans har utvecklat en programvara för att förenkla uppläggningen av tävlingar och träningar i OLA. 
Mjukvaran har dessutom säkerhetsfunktioner för säkerhetskopiering av data under tävling. 
Utbildning på programvaran har genomförts under våren. 



 

Vi har också haft utbildning på hanteringen av närvarorapporteringen för bl.a. LOK stöd.  
Frida har startat en Facebook grupp, ”Sigtunaok” som finns tillgänglig för alla våra medlemmar. 

 

Orienteringsverksamheten    

Träningsverksamhet   
Vi har genomfört årets säsong med arrangerade träningar på tisdagar och söndagar då det inte har 
kolliderat med annat program. Torsdagarna mestadels enskild träning från klubbstugan. Under  
hösten på tisdagar har det funnits möjlighet till löpträning tillsammans med IFK Märsta från  
Midgårdsvallen.   
”Nattugglan” (vår nattorientering) genomförde vi i mars med tre deltävlingar och ”Grötkavlen” (vår 
traditionsfyllda budkavle) gick som vanligt Annandag Jul. ”Spattet” (vår kortdistansträning) genom-
fördes med en deltävling i maj och en i augusti.   
Winter-cupen 2010-2011 avslutades med tre etapper i början av året. Finalen gick vid Hällsbostugan  
i slutet av mars. En ny Winter-cup har påbörjats. Två etapper har avverkats, en i november och en i 
december. De tre återstående etapperna genomförs i januari, februari och med final i mars 2012. 
  
Tävlingsverksamhet   
Klubbens medlemmar har under året deltagit i 94 tävlingar med mellan 1 och 37 löpare och  
tillsammans blir det 737 starter över hela landet. Till det kommer alla stafetter klubben deltagit i. 
  
Den ovanligt stränga vintern innebar dock en seg start på tävlingssäsongen med flera inställda 
vårtävlingar vilket återspeglas i att antalet starter minskat från föregående år. När väl 
tävlingssäsongen kom igång har dock deltagandet varit högre än tidigare.  
Årets 10MILA gick i Stockholm med Tullinge och Skarpnäck som arrangörer där vi deltog med 1 
seniorlag och 2 ungdomslag.  Seniorlaget slutade på plats 259. Ungdomarnas förstalag kom på plats 
174 och andralagets placering blev 190.  
25-manna gick söder om Södertälje vid Almnäs. Vi lyckades inte klara oss utan en omstart men får 
ändå vara nöjda med vår insats. En slutlig 215 plats av 360 startande lag är en bra insats.   
Vi har deltagit i 2 annorlunda stafetter som arrangeras av militären, Pampas Night i Karlbergsparken 
och Gardesnatta vid Livgardet Kungsängen. 
  
Vi deltog med två lag i Jukkola kavlen i Finland där flera av våra deltagare fick ta sig an betydligt 
tyngre uppgifter än normalt när vi tävlar. Sträckorna är betydligt längre än vi är vana med. Vår 
målsättning var att få båda lagen i mål och godkända och det lyckades vi med. Lag 1 plats 595, lag 2 
plats 1164 av 1479 startande lag. 
Vi har genomfört två klubbresor under 2011. Den första gick den 14-15 maj till Valbo och Årsundas 
tävlingar i Gästrikland. Den andra gick till Ulriksbergs klubbstuga vid sjön Ursen i södra Dalarna 
den 1-2 oktober och till Lindesnäs där tävlingen Älgdrevet i dagarna två lockade.  
Klubben tog hem 11 DM-titlar. Nio individuella och två i stafett.  
 
Egna arrangemang   
Vi arrangerade Slottskampen vid Steningebadet i Märsta i augusti. En långdistanstävling med  
c:a 600 startande, något färre än i fjol, men det berodde delvis på att vi hade UNT-cupen 2010 och i 
år var det Upplandströjans deltävling som drar lite färre ungdomar. Tävlingsledare var Roland 
Bäcklin och banläggare Lars Olov Andersson. 
 
Vi arrangerade en PREO-sprint vid Rosersbergs slott den 5 november för Elit o A-klass där vi hade 
deltagare från flera länder. Banläggare där var Ulf Rask. 
Vi har arrangerat 2 deltävlingar i Veterantouren, ett arrangemang för alla som är pensionärer eller 
har en ledig torsdagförmiddag. 



 

Vid ett flertal tillfällen har vi hjälpt till att ordna orientering och terränglöpning åt skolor i  
kommunen. Vissa skolor har också utnyttjat vår klubbstuga och de kartor vi tar fram för olika  
arrangemang. 
   
Klubbmästerskap   
Långdistans KM gick vid Görvelnsbadet i Stockholm med Järfälla som arrangör.  
Medeldistans KM vid Skepptuna bygdegård med Rånäs som arrangör.  
Natt KM för klasserna HD17 och äldre i Knivsta vid skidstadion.  
Natt-KM för ungdomsklasserna hölls vid vår klubbstuga.  
Terräng KM avgjordes också i markerna kring vår klubbstuga.  
  
2011 års KLUBBMÄSTARE  
Långdistans  
 
H12 Andreas Johnson 
H14 Isak Olofsson 
H21 Johan Kügler  D40 Eva Elnerud 
H40 Per Edlund   
H55 Peter Landenmark 
H60 Martyn Passmore D60 Birgitta Klang   
H70 Åke Gatelid  
 
Medeldistans  
HD12 Isak Nordström 
H14 Gustaf Berglund  
H16 Lucas Holgersson Rohdin   
H21 Johan Kügler  
H45 Per Edlund  
H50 Roland Bäcklin D60 Agneta Sörqvist 
H65 Bengt-Olov Törnqvist D65 Dagny Gustavsson   
H70 Åke Gatelid  
 
Natt  
H12 Andreas Johnson  
H14 Gustaf Berglund 
H21 Emil Gyllenhammar 
H55 Jan Olof Malm   
D60 Margareta Haraldsson  
   
Terränglöpning  
H10 Jakob Nordström 
HD12 Andreas Johnson  
H21 Per Edlund   
 
2011 års DISTRIKTSMÄSTARE 
 
DM Sprint 
D10 Anna Nordström    
H16 Emil Gyllenhammar  
D65 Dagny Gustavsson  
 



 

DM Medel 
D35 Åsa Berg 
H65 Anders Sellgren 
H70 Åke Gatelid 
 
DM Långdistans   
H65 Anders Sellgren  
H70 Åke Gatelid  
 
DM Natt    
H70 Åke Gatelid  
 
DM Stafett 
H16 Lucas Holgersson Rohdin 
 Gustaf Berglund / Erik Lindgren 
 Emil Gyllenhammar    
H200 Åke Gatelid  
 Lars Olov Andersson 
 Anders Sellgren 
    

Skidverksamheten 
Verksamhetsåret 2011, för skidor, omfattar tiden nov-10 t.o.m. okt-11. 

Ledning 
Följande har haft huvudansvar för skidverksamheten: 
• Sten von Heijne (grenledare) 
• Eva von Heijne (anmälare) 
• Bo Lindberg (skoter- och spåransvarig) 
• Johan Hedin och Roland Bäcklin (skoterförare) 
 
Representation 
Sten von Heijne har varit kontaktperson och grenledare för skidorientering i Upplands Skidförbund t 
o m 30 juni, därefter i Upplands Orienteringsförbund. 1 juli överfördes nämligen skidorienteringen 
från Svenska Skidförbundet till Svenska Orienteringsförbundet. 
 
Träningsverksamhet och spår 
Vi fick uppleva ännu en fantastisk vinter. Sigtuna OK kunde därmed, även denna säsong, erbjuda 
välpreparerade skidspår nästan oavbrutet under 3 och ½ månad. Klubbens samtliga spår preparerades 
(Elljusspåret, Ragvaldsbospåret samt Skogspårens 5 och 7 km-slinga). För att åstadkomma detta har 
Bosse m fl. sammanlagt kört ca 70 mil med snöskotern. Parkeringsplatsen utanför stugan var under 
helgerna fullparkerad av skidåkande kommuninnevånares bilar. Första träningsarrangemang i SkidO 
genomfördes redan 5 dec i Hällsbo. 
 
Naturpasset skidor 
Efter ett 24-årigt långt uppehåll kunde Sigtuna OK, tack vare de fina förutsättningarna, åter arrangera 
Naturpass på skidor. I arrangemanget som omfattade 30 kontroller användes följande områden: 
Sigtuna/Hällsboskogen, Märsta/Pinbacken och Märsta/Steninge. Ett omfattande spårnät hade körts 
upp med skoter och skidor. Spårnätet redovisades med grönt påtryck på naturpasskartorna. 
 



 

Tävlingsarrangemang 
Den tidiga vintern och rikligt med snö gjorde att Sigtuna OK kunde arrangera en distriktstävling i 
skidorientering i Hällboskogen 19 december, vilket är ovanligt tidigt för våra breddgrader. 
 
Klubbmästerskap 
Öppet KM i längd genomfördes på elljusspåret tisdag 15 februari, med 19 deltagare varav 1 
deltagare från annan klubb. Söndag 20 februari genomfördes Öppet KM i SkidO i Hällsboskogen 
med 33 startande varav 6 från andra klubbar, ett glädjande högt deltagande.  
 
 
Längd Klubbmästare SkidO-kort Klubbmästare 
D 15 Sofia Berglund D 35 Gunnel Rask 
H 12 Andreas Johnson D 60 Agneta Sörqvist 
H15-16 Emil Gyllenhammar H 16 Emil Gyllenhammar 
H 39-49 Per Edlund  H 35 Tommy Lindgren  
H 50-59 Per-Åke Holm H 45 Ulf Rask 
H 60-69 B-O Törnqvist H 55 Per-Åke Holm 
H 70 Joakim Tiefensee H 65 Jan-Erik Holm 
   H 70 Åke Gatelid 
 
Anm: det krävs minst två startande för att klubbmästare skall kunna koras 
 

SkidO distriktsmästerskap (Gimo) 

Medeldistans    

H 65 brons Leif Berg D 65 guld Dagny Gustavsson 
H 55 brons Per-Åke Holm   
 

SkidO ungdoms-SM (Sundsvall)  

USM-sprint  Kort (i samband med USM) 

H 13 silver Gustav Berglund D 12   2.a Sofia Berglund 
Gustav Berglund deltog även i Upplands distriktslag som kom 6.a i USM-stafetten  

 
Svealandsmästerkapen (Leksand) 
SvM lång    
H 70 silver Sten von Heijne   
 



 

Vasaloppet 
I de olika arrangemangen 2011 var deltagandet från Sigtuna OK rekordstort (?) med 30 anmälda 
varav 26 fullföljde. Bästa placeringar i Vasaloppet Matti Nylund, i Öppet spår Jens-Sjöberg-Madsen, 
i Halvvasan Annika Liljebo, i Tjejvasan Gunnel Rask och i Kortvasan Malin Stertman. Samtliga 
resultat (fullföljande) redovisas nedan. 
 

Lopp Startnr Namn Klubb Plac. Tid 

HalvVasan 2660 Liljebo Annika  Sigtuna OK   03:59:20  

KortVasan 1409 Bo Bergholtz  Sigtuna OK   02:57:44  

KortVasan 1408 John Bergholtz  Sigtuna OK   02:44:23  

Öppet spår 14612 Daniel Bergvin  Sigtuna OK   08:38:42  

Vasaloppet 9159 David Blecko  Sigtuna OK  5914  07:21:38  

Vasaloppet 11018 Lars Blecko  Sigtuna OK  11325  10:06:56  

Vasaloppet 4034 Jan Fryk  Sigtuna OK  2820  06:04:33  

Vasaloppet 17583 Caroline Hillström  Sigtuna OK  1283  11:00:24  

KortVasan 5348 Caroline Hillström  Sigtuna OK   04:09:58  

HalvVasan 3793 Erik Hillström  Sigtuna OK   04:51:56  

KortVasan 5350 Erik Hillström  Sigtuna OK   04:22:36  

KortVasan 5352 Göran Hillström  Sigtuna OK   04:14:19  

KortVasan 5351 Marie Hillström  Sigtuna OK   04:12:38  

Vasaloppet 17582 Therese Hillström  Sigtuna OK  839  09:23:17  

KortVasan 5349 Therese Hillström  Sigtuna OK   03:59:24  

Öppet spår 14112 Daniel Hybertsen  Sigtuna OK   09:49:08  

UngdomsVasan 404 Alexander Höglund  Sigtuna OK  103  00:27:33  

UngdomsVasan 4 Isak Höglund  Sigtuna OK  101  00:23:51  

Vasaloppet 5446 Matti Nylund  Sigtuna OK  2299  05:51:39  

TjejVasan 2173 Gunnel Rask  Sigtuna OK  278  02:05:48  

Öppet spår 12774 Marianne Sellgren  Sigtuna OK   11:45:47  

Öppet spår 11585 Jens Sjöberg-Madsen  Sigtuna OK   07:54:33  

Vasaloppet 10429 Erik Skånsberg  Sigtuna OK  12297  11:27:58  

KortVasan 6252 Malin Stertman  Sigtuna OK   02:42:21  

KortVasan 6253 Mats Stertman  Sigtuna OK   02:45:06  

Vasaloppet 15063 Fredric Wismar  Sigtuna OK  7138  07:52:27  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Ungdomsverksamheten  
Säsongen började med ett upptaktsläger i Hällsbostugan. Där tränade och umgicks ungdomarna.  
 
Träningarna drog sedan igång och alla ungdomar samlades igen för att träna. Precis som förra året så 
hade vi en nybörjarkurs, dock inte så många deltagare. 
 
Ungdomarna ställde upp med två lag i årets 10MILA. I första laget sprang Malin, Ida, Emil och Erik 
L. I andra laget sprang Svante, Sofia, Gustaf och Lucas. Första laget slutade på 174:e plats och andra 
laget på 190:e plats. Emil sprang även första sträckan i herrlaget.  
 
På O-ringen deltog också några ungdomar. Emil, Lucas, Gustaf, Svante och Sofia var på plats.  
 
Höstsäsongen inleddes med Distriktsmatchen där Emil, Erik, Lucas, Malin Gustaf och Isak O var 
uttagna. Tyvärr fick Emil och Isak förhinder och kunde därför inte delta. 
 
UNT – Cupen gick av stapeln även i år och Sigtuna ställde upp med tre lag. Första laget togs sig till 
final och sprang till sig en åttonde plats. I laget sprang Emil, Erik L, Lucas, Gustaf, Isak, Ida och 
Anna. De andra lagen sprang också på bra och slutade på 15:e och 27:e plats.  
 
Malin, Emil, Erik L och Lucas var med och sprang USM i Bohuslän.  
 
Emil, Erik L, Lucas, Malin, Gustaf, Erik S, Isak N, David och Anna var med i klubbens 25-manna 
lag.  
 
I oktober var det åter dags för den populära resan upp till Dalarna, Daladubbeln. 17 ungdomar från 
Sigtuna följde med upp.  
 
Vi har haft många fina prestationer under året och många medaljer har tagits hem. Bland annat vann 
Emil, Erik L, Lucas och Gustaf DM-stafetten i H16. H12 laget med Isak N, Erik S, David och 
Andreas kom trea och kammade hem bronset.  
 
Vi tackar även av Tommy Lindgren som varit ungdomsledare i många år. Vi ser framemot ett nytt år 
med nya framgångar.  
 

OL-Skytte 
Under 2011 har ingen av våra medlemmar deltagit i OL-skytte. 
 

Terränglöpning 
Terräng KM är genomfört vid Hällsbostugan, i övrigt har intresset för terränglöpning varit klent. Vi 
har dock kontaktats av några intresserade och inför 2012 har en eventuell terrängserie diskuterats. 
 
 
 
 
 
 



 

PREO 
2011 blev historiskt för Sigtuna OK vad gäller precisionsorientering, pre-O. På O-Ringen fick 
klubben sin första segrare i denna disciplin, då Ulf Rask vann A-klassen. Det resulterade i ett ”wild 
card” till SM-tävlingarna under hösten. Där slutade Ulf på elfte plats i dagtävlingen och nionde plats 
i tempotävlingen. 
Första lördagen i november arrangerades en tempO-tävling i terrängen vid Rosersbergs slott. 58 
deltagare från Sverige, Norge, Finland och Italien kom till start. 
 
 

Stöd till skolorna 
Sigtuna OK har på sedvanligt sätt lämnat stöd till kommunens skolor år 2011. 8 stycken skolor i 
kommunen utnyttjar nu Sigtuna OK för att genomföra sin orienteringsutbildning. I stödet ingår även 
framtagning av kartor (särtryck). Under året har två skolor även fått utnyttja Sportident. Utnyttjande 
av Sportident kräver dock funktionärsmedverkan från klubben.  
 
Orienteringsdagar har arrangerats (banläggning, utsättning/inplockning av kontroller) enligt följande: 
 

• Rävstaskogen: Ekillaskolan  
 

• Hällsboskogen: S: t Olof, SSHL, Arlandagymnasiet, Märsta Praktiska Gymnasium, 
Gymnasiesärskolan, Steningeskolan (två tillfällen) och Väringaskolan. 

 
Fyra av arrangemangen genomfördes i maj, tre i september och två i oktober. För Steningeskolan och 
Väringaskolan utnyttjades även Sportident vilket blev mycket uppskattat. Under Arlandagymnasiets 
orienteringsdag deltog en grupp elever från en gästande skola från Nederländerna. Dessa erhöll en 
föreläsning på engelska om orienteringens grunder av Martyn Passmore innan det var dags för 
praktiska övningar längs elljusspåret. 
 
Ur Hällsbokartan har särtryck tagits fram för Gymnasiesärskolan, Steningeskolan och 
Väringaskolan. För Valstaskolan har ett särtryck ur Rävstabladet över skolan och dess närområde 
tagits fram. 
 
Skolorna har även utnyttjat klubbstugan. Utternkojan (vindskyddet) har som vanligt utnyttjats flitigt 
av dagis, skolor och andra grupper. 
 

Utmärkelser och priser  
 
Ungdomsbucklan   Lucas Holgersson Rohdin 
Vandringspris som utdelas till den  

som samlat flest poäng under året. 

Flit skall löna sig. 

Ungdomar tom HD18 

 
Träningspriset, ungdom   Andreas Johnson 
Vandringspris till den ungdom     

t o m 14 år som har tränat flest gånger 

 
 



 

Ottos Silverfat   Gustaf Berglund 
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    Mikael Johnson 
Utdelas till klubbmedlem som vid Blotet 

av Tinget anses ha utmärkt sig särskilt under  
året. Utdelades första gången 1935. 

 

Klubbstugan.  
Det gångna året har för stugans del varit ett mellanår, utan större projekt, då vi kunnat njuta av att vi 
har stugan och att den fungerar. 
 
Många ska ändå tackas för att vi hjälps åt att hålla stugan i trim. Martyn har stått för en del av 
finputsen. Fixat så att de nya elementen fungerar som komplement till vår värmepump. Han har satt 
upp nya stolpar vid infarten till parkeringen. Hjälpt till med vissa kompletterande arbeten till vår IT-
utrustning.  
 
Alla som medverkat som stugvärdar ska ha ett stort tack. Det har fungerat mycket bra. För att 
systemet med stugvärdar ska fungera ännu bättre i fortsättningen så behöver vi flera namn. 
Uthyrningen av stugan har varit blygsam och fungerat bra. Det har påpekats att vi måste vara 
noggranna när vi fyller i Ansvarsförbindelsen, så fortsatt hantering av den blir lättare. 
 
Ett joursystem med medlemmar såg till att gräsmattan blev klippt under sommaren. 
 
Snart har alla vi som använder nycklar också lärt oss att handha kodlåset. Även om det har 
förekommit vissa hårda ord ibland över kombinationen.  
 
Med rena juldukar, tvättade av Eva och annat pynt blev stugan fin till jul. En ståtlig gran fixades av 
B-O, som dessutom fick tillräckligt med vatten denna jul, så att den hade de flesta barren kvar när 
den kastades ut.  
 
Som vanligt är det alla vi medlemmar, som med tacksamhet har en mindre grupp att tacka för att 
stugan fortsatt är i gott skick. 
 
 

Spårverksamhet 

Elljuspåret 
Vi har bytt en trumma längst väster ut på spåret. Vi har grusat spåret från elledningen till parkeringen 
på Billbyvägen och på höjden vid Hällsboskolan. 
 
Terrängspåren 
Milspåret har vi kortat av till 8 km för att lättare kunna underhålla spåret. Så nu går spåret bara på 
södra delen av Sigtuna skogen. 
 



 

Skidspåren 
Vi har röjt upp ett spår från Skogstorpsvägen öster ut efter åkerkanten och upp till Burmavägen.  
Vi har även röjt spåren och lagat några broar. 
 
Valstaspåren 
Tillsyn och städning har utförts enligt skötselbeskrivning. 
 
Ska kompletteras 
 
Vi som håller spåren igång i Valsta är Sven-Olov Lööw, Åke Gatelid och J-O Malm.  

 

  Slutord 
 
Klubben är i ett vägskäl just nu. Återväxten behöver bli bättre för att trygga klubbens framtid. Det 
under hösten påbörjade visionsarbetet kan visa sig vara det viktigaste vi har gjort under senare år. 
Efter initiativ av Ulf Rask så har också en stor kampanj kring Naturpasset avsedd att sjösättas under 
2012 startats upp under året i syfte att öka intresset för orientering och vår klubbs verksamhet. 
 
Familjeaktiviteten med klubbresa över en helg blev även detta år en lyckad aktivitet. Tanken var att 
åka till Säter och Säterbygdens tävling men då denna blev flyttad och dessutom bara en 
endagstävling styrdes kosan istället till Gästrikland och Valbo samt Årsunda. Vi som var med fick en 
trevlig helg med både bra tävlingar, trevligt boende samt oväntat besök (röd bil med slangar). 
 
Klubbens ekonomi är fortsatt god, främst beroende på att vi har en tradition att arrangera tävlingar 
som kan bidra till klubbkassan på ett effektivt sätt. Här kan vi också nämna att en ny kartskrivare 
sponsrats av Anders Leffler (Arlanda Hotellby) och att familjen Törnqvist bidragit med en 
sekretariatsvagn för våra tävlingar. Klubbens avtal med kommunen kring vår spårskötsel sades under 
året upp för omförhandling vilken genomförts med förväntat gott utfall för vår räkning. 
 
Tack vare att många ställer upp och hjälper till med allt som ska göras så flyter det mesta på på ett 
föredömligt sätt.  
 
Styrelsen vill tacka alla för insatserna det gångna året, några är nämnda på andra ställen i denna 
årsberättelse och alla övriga som bidragit ska veta att insatserna uppskattas – vi gör detta för vår egen 
och allas gemensamma trevnad. 
 
 
Sigtuna 2012-01-29 

 
 
Roland Bäcklin  Hans Selander B-O Törnqvist 
 
 
Gunnar Bergh Jonas Lindgren Eva Elnerud 
 
 
 
Martyn Passmore Frida Lindgren (suppleant) 


