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Styrelse 
Styrelsen har under 2012 bestått av: 

 
Ordförande  Roland Bäcklin 
Kassör  Hans Selander 
Ledamöter  
  Gunnar Bergh  
  Jonas Lindgren 
  Bengt-Olov Törnqvist 
  Martyn Passmore 
  Ulf K. Rask 
Suppleant  Frida Lindgren 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 genomfört 14 styrelsemöten. 
 
Verksamheten inom föreningen utgörs till största delen av orientering. Därtill kommer 
terränglöpning, precisionsorientering och vid snötillgång även skidor och skidorientering.  
Utöver sedvanlig tränings- och tävlingsverksamhet har vi under året haft många aktiviteter. 

• 5-6 maj deltog vi med ett ungdomslag och ett seniorlag på 10MILA 
• 17-20 maj åkte vi på klubbresa till Dalarna och EM i Orientering 
• 31 maj arrangerade vi DM Sprint i Valsta 
• 8 juni var vi delarrangörer av SM MtbO Sprint i Pinbacken 
• 18-19 juni deltog Sigtuna för andra gången i Jukkola kavlen 
• 8 september arrangerade vi DM Medel på Lövstaholmskartan 
• 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. Ett stort bakslag i detta arbete är det faktum att vår 
klubbstuga, Hällsbostugan, totalförstördes i en anlagd brand den 7 juli vilket upptaget merparten av 
styrelsens tid efter detta datum. Utförligare information om denna enskilda händelse återfinns på 
annan plats i denna årsberättelse. 
 

Representation. 
 
Sigtuna Orienteringsklubb har representerats i olika organisationer: 

• Roland Bäcklin, Sten von Heijne och Ulf K Rask har representerat klubben i UOF 
• 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 
• Roland Bäcklin, Åke Gatelid och B-O Törnqvist har representerat klubben i förarbetet till 

Nordic Orienteering Tour 2013 
 



 

Uppföljning av mål 
Prioriterat tävlingsdeltagande 
• Ökat deltagande i tävlingar – ej uppfyllt     
• DM Uppland - uppfyllt 
• 25-manna - uppfyllt 
• 10MILA - uppfyllt 
• Daladubbeln - uppfyllt 
• Nå ett högre ungdomsdeltagande på träningar 
 
Träningsarrangemang  
• Samarbeta med närliggande klubbar - genomfört  
• Vinterträning utomhus - genomfört 
• Genomföra en familjeaktivitet i samband med EM i orientering – genomförd 
   
Egna tävlingsarrangemang  
• KM Skid OL – ej genomförd pga snöbrist 
• Distriktstävling SkidO – ej genomförd pga snöbrist 
• Nationell tävling i PreO TempO – ej genomförd    
• Erbjuda andra klubbar arrangemang - uppfyllt 
• DM Sprint - genomförd 
• DM Medel - genomförd 
• SM MtbO Sprint - genomförd 
• Delta i planering av SM Natt 2014 - uppfyllt  
 
Utbildning  
• Deltagande i av UOF arrangerade kurser - uppfyllt 
• Delta i tävlingsledarträffar – ej aktuellt 
• Intern utbildning IdrottOnline/Eventor - ej uppfyllt    
• Intern nybörjarutbildning i OCAD - ej uppfyllt 
• Nybörjarkurs/fortsättningskurs för ungdomar och vuxna - genomförd 
   
Organisation  
• Samarbete med SISU - uppfyllt 
• Samarbete med Idrottslyftet - uppfyllt 
 
Hällsbostugan  
• Projekt ”Stugans renovering” – se text på annan sida 
 
Spårskötsel  
• Valstaspåret - genomfört 
• Hällsbospåret - genomfört 
• Omförhandling av avtal med kommunen - genomfört 
 

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) – Skidor och SkidO ej genomfört pga snöbrist     
• Naturpass, Skidpass, kulturpass och konferenspass – kulturpass ej genomfört 
• Grötkavle, Nattugglan, SPAT och Wintercup - genomförda 
• Blot - genomfört 
• Klubbfest – ej uppfyllt pga avsaknad av stuga 
• Skidans dag - ej genomförd    
• Fortsatt samarbete med skolor - genomfört 
• Fortsatt deltagande i utbildningar och övningar i ”Eftersök av försvunnen person”  
– ej efterfrågat 
 

Ekonomi  
En avgörande händelse under 2012 för klubbens ekonomi var totalförstörelsen av Hällsbostugan 
genom brand i juli. Årsbokslutet visar visserligen ett ovanligt stort överskott men tar ej hänsyn till 
den kapitalförlust som uppstått genom branden. 
Klubbens nettokostnader för deltagande i tävlingar har uppgått till ca 35 tkr varav ca 16 tkr för 
stafetter och ca 12 tkr för ungdomarnas individuella anmälningsavgifter och bilersättning för skjuts 
av ungdomar. Resterande del, ca 7 tkr, är kostnader för vuxnas anmälningsavgifter till 
mästerskapstävlingar som klubben helt stått för. Antalet individuella starter var 633, ca 60 färre än 
2011. 
Utöver Naturpasset, skolverksamhet och nybörjarkurs, har klubben varit engagerad i ett tiotal 
tävlingsarrangemang varav DM sprint och DM medel varit de största. Andra mindre arrangemang 
har varit UOF vintercup, Luffarligan, SM MtbO sprint och Veterantouren. Sammanlagt har 
arrangemangen gett ett bra överskott på ca 79 tkr. 
Bingolotto som intäktskälla får numera anses som avsomnad med en dryg tusenlapp i intäkter. 
Under året har avtalet med kommunen om skötsel av spåren i Hällsbo och Valsta blivit klart med en 
sammanlagd ersättning på 88 tkr årligen. Under året har även ersättningen för 2011 enligt det 
tidigare avtalet utbetalats. 
Beträffande Hällsbostugan så har underskottet för den löpande driften naturligtvis minskat eftersom 
större delen av kostnader för el, vatten, avlopp och telekommunikation bortfallit efter branden. 
Gåvor från enskilda för återuppbyggandet av klubbstugan har under året uppgått till ca 20 tkr. 
Sammantaget visar årets bokslut ett överskott som i huvudsak beror på ersättningen för spårskötsel 
från föregående år, minskade driftkostnader för Hällsbostugan, försäkringsersättningen för lösöret 
efter branden och gåvor för återbyggnaden av klubbstugan. Klubbens ekonomi i form av eget kapital 
är i nuläget god men avgörs långsiktigt av hur vi kan hantera kostnaderna för återuppbyggnaden av 
Hällsbostugan utöver vad som täcks av den försäkringsersättning som är framförhandlad med 
försäkringsbolaget. 
 

IT  
Vi har under våren utnyttjat våra datasystem och vår husvagn till att genomföra tävlingarna DM 
sprint, DM medel och 2 etapper av Veterantouren. Hans har utvecklat sin applikation för att hantera 
tävlingarna i tävlingssystemet OLA. 
Vi blev av med en hel del datautrustningen klubben hade vid branden. Det vi är mest drabbade av är 
framförallt den nya A3 kartskrivaren. I övrigt försvann också en server, trådlösa  routrar etc. Till 
detta förlorade vi även 20 tränings GPS enheter samt sportidentenheter. Som tur var fanns det mesta 
av den övriga tävlingsrelaterade datautrustningen hemma hos Hans vid branden. Nya 
sportidentenheter är nu införskaffade för att kunna säkerställa träningar och tävlingar framöver. 
 



 

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. Vår 
klubbstuga Hällsbostugan brann ner i 7 juli så fr.o.m. augusti har vi tränat från Hällsboskolans 
Gymnastiksal   
"Nattugglan" (vår nattorientering) genomförde vi i mars med tre deltävlingar och "Grötkavlen" (vår 
traditionsfyllda budkavle) gick som vanligt Annandag Jul. ”Spattet” (vår kortdistansträning) 
genomfördes med en deltävling i maj vid Eneby.   
Wintercupen 2011-2012 avslutades med tre etapper i början av året. Finalen gick vid Hällsbostugan  
i slutet av mars. En ny Wintercup 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 2013. 
  
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. 
  
Årets 10MILA arrengerades vid P4 Kvarn norr om Borensberg i Östergötland där vi deltog med ett 
seniorlag och ett ungdomslag. Vi var tvungna att låna in 3 löpare från andra klubbar i seniorkavlen 
för att få fullt lag och kom på plats 226. Ungdomslaget som bestod av Lucas Holgersson-Rohdin, 
Anna Nordström, Malin Johnson och Gustaf Berglund kom på plats 209.  
25-manna gick i Tumba söder om Stockholm. Vi lyckades inte klara oss utan en omstart men får 
ändå vara nöjda med vår insats. En slutlig 285 plats av 367 startande lag är en bra insats.   
Vi har deltagit i Pampas Night som arrangeras av militären i Karlbergsparken. En annorlunda 
nattorientering där man bara får ha ficklampa som lyse. 
  
Vi deltog i Jukkolakavlen i Finland som i år gick utanför Helsingfors. Där fick flera av våra 
deltagare ta sig an betydligt tyngre uppgifter än normalt när vi tävlar. Sträckorna är betydligt längre 
än vi är vana med. Vår placering blev 1038 av 1682 lag. 
Vi har genomfört 2 st klubbresor under 2012. Den första gick den 17-19 maj till Falun där EM i 
orientering gick och vi var åskådare, men även fick springa tävlingar i dagarna två. Den andra gick 
till Fredriksberg där vi bodde hos Maria Olsson och Claes Berglund i deras nyrustade gamla kapell. 
Vi deltog i två deltävlingar i Älgdrevet som gick vid Örskogen söder om Vansbro. 
 
Egna arrangemang   
Sprint DM genomförde vi den 31 maj i Valsta med TC och mål vid Arlandagymnasiet. Dit kom det 
300 startande från Uppland. Tävlingsledare var Roland Bäcklin, banläggare Ulf K Rask. 
 
Vi arrangerade DM för Uppland i Medeldistans vid Eneby (mellan Sigtuna och Märsta) på 
Lövstaholmsbladet den 8 september. 700 startande i ett arrangemang som alla var nöjda med. 
Tävlingsledare var Gunnar Bergh (Roland Bäcklin) och banläggare Bengt-Olov Törnqvist. 
 
PREO-sprint var planerad i början av november vid Rosersbergs slott men blev inställd. 
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. Vi har även arrangerat Klubbmästerskap åt andra klubbar. 
 
 
 



 

Klubbmästerskap   
Långdistans KM gick vid Steningebadet i Märsta tillsammans med Väsby OK o Enebybergs IF. 
Banläggare från Väsby OK.  
Natt KM för klasserna HD16 och äldre i Tilskogen Sigtuna. 
Natt-KM för ungdomsklasserna hölls vid vår klubbstuga.  
Terräng KM avgjordes i markerna kring vår klubbstuga.  
  
2012 års KLUBBMÄSTARE  
Långdistans  
 
H12 Andreas Johnson D12 Ida Häggblom 
H14  Erik Starkman D40  Eva Elnerud 
H21 Johan Kügler    
H45 Ulf K Rask 
H50 Per Olof Olofsson 
H55 Peter Landenmark 
H70 Åke Gatelid  
 
Natt  
H12-14 Gustaf Berglund D21 Anette Hedlund 
D12-14 Sofia Berglund D60 Agneta Sörqvist 
H16 Lucas Holgersson-Rohdin 
H40 Per Edlund 
H55 Per Åke Holm 
H70 Åke Gatelid 
 
Terränglöpning 
Ungdom Andreas Johnson 
Seniorer Svante Carlsson 
 
2012 års DISTRIKTSMÄSTARE 
Klubben tog hem 6 DM-titlar. Fem individuella och en i stafett. 
 
DM Medel 
D12 Anna Nordström 
H14 Gustaf Berglund 
 
DM Långdistans   
H65 Anders Sellgren  
D70 Dagny Gustavsson 
 
DM Natt  
D12 Anna Nordström   
    
DM Stafett 
D200 Eva von Heijne 
 Ingegerd Lusensky 
 Dagny Gustavsson 
 
 
    



 

Skidverksamheten 
Verksamhetsåret 2012, omfattar tiden nov 2011 t.o.m. okt 2012. Skidorienteringen ingår sedan 2011 
som gren i Svenska Orienteringsförbundet  
 
Huvudansvariga 
- Sten von Heijne (grenledare) 
- Eva von Heijne (anmälare) 
- Bo Lindberg (skoter- och spåransvarig) 
- Roland Bäcklin, Claes Berglund och Johan Hedin ( skoterförare och spårdragare) 
 
Representation 
Sten von Heijne har ingått i Upplands Orienteringsförbund, som styrelsemedlem och grenledare för 
skidorientering (SkidO) 
 
Träningsverksamhet och spår 
Vintern kom sent och blev snöfattig. Endast ett antal manuellt dragna skidspår kunde därför 
åstadkommas. Några kortare sträckor kunde packas med skotern. Skotern kördes enbart ca 8 mil att 
jämföra med fjolårets ca 70 mil. Några organiserade träningar har ej genomförts. 
 
Tävlingsarrangemang 
Sigtuna OK var utsedd av UOF som arrangör för DM i SkidO/medeldistans. Snöbristen gjorde att 
tävlingen fick ställas in (22/1 och reservdatum 5/2). 
 
Klubbmästerskap 
Vare sig KM i längdskidor eller SkidO kunde genomföras. 
 
Övriga tävlingar 
De flesta SkidO-tävlingar, även mästerskapstävlingar  fick  p.g.a. snöbristen ställas in. 
 
Vasaloppet 
I de olika arrangemangen 2012 var 27 deltagare anmälda från SiOK. 21 startade och fullföljde. 
Resultaten återfinns på Vasaloppets hemsida. 
 

Ungdomsverksamheten  
Ansvariga 
Ansvariga för Ungdomsverksamheten har under året varit Stefan Nordström, P-O Olofsson, Jonas 
Lindgren, Frida Lindgren, Malin Johnson, Åsa Berg, Roger Uddmäre, Carina Andersson och Mikael 
Johnson.  
Stefan Nordström har tillsammans med Ulf K.Rask och B-O Törnqvist planerat årets träningar  
 
Deltagarstatistik 
Vi har under året haft 48 ledarledda träningar. På dessa träningar har det i genomsnitt varit 10 
ungdomar som deltagit per tillfälle.  
 
Aktiviteter 
Vi har anordnat ett träningsläger under våren för ungdomarna där det erbjöds träning och 
sammarbetsövningar.  
Under året har vi haft nybörjarkurs för familjer. Nytt för i år har varit att nybörjarkursen varit på 
våren och att den fortsatt på hösten.  



 

I juni var det dags för det årliga O-lägret som i år hölls i Gimo. Det var 12 Sigtuna löpare som var på 
plats.  
Klubben åkte med ett lag till Jukkola i Finland och en ungdom, Lucas Holgersson-Rohdin, deltog i 
laget.  
I augusti drog UNT-Cupen i gång. Sigtuna ställde upp med två lag, varav ett fullt. Sigtuna Hunters 
tog sig åter igen till final och slutade på en tredje plats.  
På årets USM så deltog Malin Johnson och Lucas Holgersson-Rohdin från Sigtuna OK. 
På 25-Manna var det 6 ungdomar med och sprang.  
I oktober åkte sju ungdomar upp till Falun och sprang Dala-dubbeln. 
 
Tävlingar 
Många fina prestationer har vi sett i år. På DM-Sprinten som avgjordes vid Midgårdsvallen i Märsta 
kom Anna Nordström på en andra plats i klassen D12. Ida Häggholm tog tredje platsen i samma 
klass. Andreas kom trea i klassen H12 och Anni Häggholm kom tvåa i D10. 
Sigtuna OK ställde upp med ett ungdomslag på årets 10-Mila. Laget med Lucas Holgersson-Rohdin, 
Anna Nordström, Malin Johnson och Gustaf Berglund kom på 209:e plats.  
På Distriktsmatchen, som i år hölls i Uppland, deltog Gustaf Berglund, Henrik Nordström, Lucas 
Holgersson-Rohdin, Isak Nordström, Malin Johnson och Sofia Berglund. Första dagen då det var 
långdistans så tog Gustaf Berglund en fin tredje plats i H14.  
Anna Nordström tog silverplaketten när hon kom tvåa på DM-Natt i klassen D12.  
På DM-Medel som arrangerades av Sigtuna OK tog sig några ungdomar upp på prispallen. Anna 
Nordström kom etta i klassen D12. Andreas Johnson kom trea i H12 klassen medans Henrik 
Nordström kom fyra i H16, bara dryga minuten upp till pallplats.  
 
Övrigt 
Vi tackar P-O Olofsson, Frida Lindgren och Malin Johnson för deras fina insatser som 
ungdomsledare då de valt att sluta. 

MOUNTAINBIKEORIENTERING (MTBO) 
Sten von Heijne har ingått i Upplands Orienteringsförbund som styrelsemedlem och grenledare för 
MTBO 
 
Sigtuna OK var medarrangör för SM i MTBO/sprintdistans 8 juni med Sten von Heijne som 
biträdande tävlingsledare. Vi bidrog i övrigt med ett 20-tal funktionärer.  Pinbacken /industriområdet 
var tävlingsområde. Pinbacksbladet hade inför tävlingen reviderats till MTBO-standard genom 
Järfälla OKs försorg. Kartan ägs nu av Sigtuna OK. 
 

Terränglöpning 
Terräng KM är genomfört vid Hällsbostugan, i övrigt har intresset för terränglöpning varit klent. 
 
 

PREO 
Vi skulle ha arrangerat en TempO-tävling första lördagen i november, men tog beslutet att vi inte 
hade resurser att genomföra tävlingen och beslutade att ställa in tävlingen. 
Resultatmässigt blev det en framskjuten plats på SM, då Ulf K Rask blev åtta på nattävlingen. I dag-
SM blev det en tolfteplats för Ulf. 
 
 



 

Stöd till skolorna 
Sigtuna OK har på sedvanligt sätt lämnat stöd till kommunens skolor 2012.  
Orienteringsdagar har arrangerats med banläggning, utsättning och inplockning av kontroller. Vid 
behov har även revidering och framtagning av nya kartor (särtryck skett).  
 
Under Arlandagymnasiets orienteringsdag deltog även i år en grupp elever från en gästande skola 
från Nederländerna. Dessa erhöll en uppskattad föreläsning på engelska av Martyn Passmore om 
orienteringens grunder. Därefter genomfördes praktiska övningar med karta längs elljusspåret. 
 
Skolorna kunde även under vårterminen utnyttja Hällbostugan för sekretariat, omklädnad och dusch. 
Utterkojan har som vanligt utnyttjats flitigt av förskolorna, övriga skolor, pensionärer, andra grupper 
och kommuninnevånare. 

Utmärkelser och priser  
 
Ungdomsbucklan   Anna Nordström 
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   Anna Nordström   
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. 

 

SOFT:s Tävlingsmärke för ungdom 
 
JÄRN: Elin Fornander, Anni Häggholm, Gustav Kügler, Jakob Nordström, Teodor Uddmäre 
BRONS: Anni Häggholm 
SILVER: Ida Häggholm, Anna Nordström 
GULD: Anna Nordström 
ELIT: Sofia Berglund 
MÄSTAR: Lucas Holgersson-Rohdin 
 
SOFT:s Tävlingsmärke 
BRONS: Elias Lallo 
 



 

Klubbstugan  
Hällsbostugan försvann den 7 juli i en brand som troligtvis var anlagd. Efter den första chocken har 
vi fokuserat på att ersätta stugan med en ny byggnad. Styrelsen påbörjade direkt efter händelsen ett 
omfattande arbete med att få fram fakta på vad som saknades och underlag för diskussion med vårt 
försäkringsbolag Folksam. Vi insåg ganska snart att vi varit underförsäkrade för de inventarier som 
förvarades i stugan medans själva stugan hade en så kallad fullvärdesförsäkring. Man kan också 
vända på det och säga att vi förvarade lite för mycket saker i stugan i förhållande till försäkringens 
omfattning. Vår nya skrivare och skotern är tilläggsförsäkrade och sammanfattningsvis så ersatte 
Folksam oss med i stort sett 3 basbelopp för våra inventarier vilket kanske var hälften av värdet av 
det som blev förstört. Att det mesta av våra historiska saker försvann är oersättligt och kan 
naturligtvis inte värderas. Att Koskällan klarade sig lite svedd gav dock lite plåster på såren.  
 
Styrelsen utsåg tidigt en förhandlingsgrupp bestående av Hans Selander, Johan Hedin och Roland 
Bäcklin som med hjälp av ett omfattande underlag fick till en tillfredsställande överenskommelse 
med Folksam. Ersättningsbeloppet ger oss goda möjligheter att resa stomme och anskaffa det 
nödvändigaste. Här ska också särskilt nämnas Bo Lindberg, Ulf Larsson och Bengt-Olov Törnqvist 
som bidrog med underlag kring den gamla stugans konstruktion samt Hans Selander som gjorde ett 
stort arbete med att följa upp våra inventarier och de kostnader som vi lagt på stugan under senare år. 
 
Ett antal informationsmöten genomfördes under hösten med klubbens medlemmar som både syftade 
till att berätta hur läget var men också utformades som arbetsmöten där idéer och önskemål om 
funktionalitet i en ny klubbstuga togs fram. Några första grunder kunde också presenteras på ett av 
dessa möten där Mikael Johnson presenterade skisser baserad på den information som inhämtas. 
Vidare har kontakter med Sigtuna kommun tagits för att klara ut frågor som arrende och bygglov. 
Dessa frågor var inte avklarade vid årets slut. 
 
Även om ersättningsnivån från Folksam var tillfredsställande kommer det att behövas mer medel för 
att återställa klubbstugan. En insamling har därför påbörjats och till årets slut hade c:a 20 TKr 
samlats in. Aktiviteter för att öka på det liksom kontakter med sponsorer och kommun förväntas ge 
mer resurser. 
Glädjande nog som kom också en hel del spontana bidrag som t.ex. ett erbjudande att hämta möbler 
och inredning hos ett företag i Bredden vilket vi nyttjade och har därmed en hel del saker lagrade i 
Josefinskolans ladugård samt hemma hos några klubbmedlemmar. 
 
Som en akut åtgärd för att skydda våra tillgångar beslutade också styrelsen att anförskaffa en 
stålcontainer för att i första hand kunna förvara skotern på ett säkert sätt. Som bidragande orsak till 
detta var det faktum att ytterligare en anlagd brand, denna gång i vårt virkesförråd, följde några 
veckor efter det att stugan brann ner. 
 
 

Spårverksamhet 

Elljuspåret 
Har fått ny sand då vi kört ut sopsand med en lånad hjullastare som vi använde i 9 timmar. Totala 
arbetsinsatsen på elljusspåret var 40 timmar. 
 
Terrängspåren 
Milspåret har vi dragit om och kortat ner till 8 km för att lättare kunna underhålla spåret. På 5 och 8 
km spåren har vi rensat spåren från nedfallna träd och lagat en del broar. En arbetsinsats på c:a 30 
timmar har lagts på detta. 
 



 

Skidspåren 
I stort sett blev inget gjort under vintern och våren, detta kan exemplifieras med att skotern inte gått 
mer än 8 mil, på grund av den snöfattiga vintern. Under senare delen på året kom en del snö och 
denna orsakade en mängd trädfällen som inneburit mycket arbete. 
 
Valstaspåren 
Tillsyn och städning har utförts enligt skötselbeskrivning. 
Dessutom har dikning och komplettering av grus/sand utförts. Spåren har i stort sett varit intakta 
under året. Ny väg till Flottsviks båthamn har medfört en tillfällig spårdragning. 
Sigtuna kommun har nu också utfärdat ett parkeringstillstånd i terrängen så att vårt underhåll blir 
lättare att utföra. 
 

Slutord 
2012 blev ett år som gick i motgångens tecken. Hällsbostugans brand och Stens olycka la mycket 
sordin på stämningen i klubben. Men i motgång föds styrka och vi är därför övertygade om att vi 
kommer att kunna se tillbaka på det som hänt och se det som ett start för en ny tid i klubbens 
historia.  
Höstens engagemang kring Hällsbostugans återuppbyggnad vittnar om att det finns mycken kraft att 
ta till när det behövs vilket känns mycket tillfredsställande, mest eftersom vi kommer att behöva 
mycket av den varan den närmaste tiden. 
Vi kan också se tillbaka på några positiva saker som hänt under året. Att vi kan arrangera tävlingar 
har åter bevisats då vi har tre större arrangemang bakom oss med positiva omdömen. 
I övrigt får nog 2012 beskrivas som ett mellanår när det gäller framgångar på tävlingsarenan. Dock 
ska noteras att vi hade framgång när det gäller att hämta hem värdefulla arrengemang till klubben då 
vi på kort notis fick möjlighet att vara med och arrangera SM sprint i MtbO och det faktum att vi 
under 2013 fått förtroendet att arrangera en TV-direktsänd världscup i Sigtuna. 
 
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. 
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