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Styrelse 
Styrelsen har under 2013 bestått av: 

 
Ordförande  Roland Bäcklin 
Kassör  Hans Selander 
Ledamöter  Malin Johnson  
  Jonas Lindgren 
  Bengt-Olov Törnqvist 
  Martyn Passmore 
  Ulf K. Rask 
Suppleant  Frida Lindgren (del av året) 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 genomfört 9 protokollförda styrelsemöten samt 2 
möten där protokoll inte förts. 
 
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. 

• 4-5 maj deltog vi med ett ungdomslag, ett damlag och ett seniorlag på 10MILA 
• 4 juni arrangerade vi Världscupssprint i Sigtuna (NORT) 
• 15-16 juni deltog Sigtuna för tredje gången i Jukola kavlen 
• 3-5 september arrangerade vi SM i fälttävlan och orientering för Polis och Brand 
• 18-20 oktober åkte vi på klubbresa till Gotland och Helg utan Älg 
• 19-20 oktober deltog klubben i Daladubbeln 
• Två PreO tävlingar har genomförts 
• 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. I huvudsak innebär detta att återställandet av 
Hällsbostugan har varit i fokus hela året. En stor händelse var också vårt arrangemang av en 
världscup i sprintorientering som ägde rum i Sigtuna stad. Utförligare information om detta 
återfinns på annan plats i denna årsberättelse. 
 

Representation 
 
Sigtuna Orienteringsklubb har representerats i olika organisationer: 

• Roland Bäcklin och Ulf K Rask har representerat klubben i UOF 
• 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 
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Uppföljning av mål 
Prioriterat tävlingsdeltagande 
• Ökat deltagande i tävlingar – uppfyllt     
• DM Uppland - uppfyllt 
• 25-manna - uppfyllt 
• 10MILA – uppfyllt 
• Jukola - uppfyllt 
• Daladubbeln - uppfyllt 
• Nå ett högre ungdomsdeltagande på tävlingar - uppfyllt 
 
Träningsarrangemang  
• Samarbeta med närliggande klubbar - genomfört  
• Vinterträning utomhus - genomfört 
• Genomföra en familjeaktivitet i samband med Helg utan Älg – genomförd 
   
Egna tävlingsarrangemang  
• KM Skid OL – ej genomförd pga snöbrist 
• DM Medel SkidO – genomförd 
• Nationell tävling i PreO TempO – genomförd 
• Nationell tävling i PreO Medel - genomförd 
• Erbjuda andra klubbar arrangemang - uppfyllt 
• SM Fälttävlan Polis och Brand - 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 - uppfyllt 
• Fortsättningskurs för ungdomar och vuxna – ingen specifik kurs men viss utbildning 
genomförd löpande under året i samband med ordinarie träningar 
   
Organisation  
• Samarbete med SISU - uppfyllt 
• Samarbete med Idrottslyftet - uppfyllt 
 
Hällsbostugan  
• Projekt ”Stugans återuppbyggnad” – se text på annan sida 
 
Spårskötsel  
• Valstaspåret - genomfört 
• Hällsbospåret - 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 - delvis uppfyllt 
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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 

 
Nedan visas årets ekonomiska utfall fördelat på klubbens verksamheter. Återuppbyggnaden 
av klubbstugan har påbörjats under året. Kostnaderna för denna har ej påverkat resultatet då 
de i sin helhet ersatts av del av den försäkringsersättning klubben erhåller från Folksam för 
den nerbrunna klubbstugan. 
 
Projekt 2013 2012 
 Utfall Utfall 
DELTAGANDE I TÄVLINGAR 
OL, SkidO, PreO, skidlöpning och terränglöpning. 
Klubbens del av anmälningsavgifter och bilersättning för 
skjuts av ungdomar. Olycksfallsförsäkring.  -28 250  -35 398 
 
RESOR/LÄGER FÖR TÄVLING OCH TRÄNING 
Klubbresa, ungdomsläger och gemensamma resor till tävlingar. 
Ungdomsverksamhet: utfall 15 578, budget 18 000 
Övrig verksamhet : utfall 10 471, budget 15 500  -26 049 -28 813 
 
KARTOR OCH BASMATERIEL 
Grundkartor, kartor för träning och orienteringsarrangemang 
basmateriel, IT och datavagn.  -13 845  -61 981 
 
ORIENTERINGSARRANGEMANG 
Naturpass, skolor, nybörjarkurs, arrangemang för andra 
klubbar, tävlingsarrangemang.  67 596  78 937 
 
MOTIONS- och SKIDSPÅR 
Hällsbo- och Valstaspåren. Skidspår i Sigtuna.  84 711  142 092 
 
HÄLLSBOSTUGAN 
Klubbstuga, förråd och tomt (återuppbyggnad ingår ej).  -34 179  -47 507 
 
MEDLEMSSSERVICE 
Medlemsinfo samt försäljning av OL-kläder och OL-utrustning.  11 432  3 160 
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ÖVRIGT 
LOK-stöd, medlemsavgifter, förbundsavgifter, utbildning, räntor. 
Gåvor till nya Hällsbostugan. 
Försäkringsersättning för lösöre efter brand (2012).  88 244  181 916 
 
TOTALT RESULTAT  149 660  232 406 
 
Klubbens nettokostnader för deltagande i tävlingar är mindre än föregående år trots att antalet 
individuella starter ökat något. 
Kostnaderna för kartor och basmateriel omfattade föregående år ett avsevärt belopp för 
ersättning av den SportIdent-utrustning som förstördes då klubbstugan brann, vilket helt 
förklarar skillnaden mot innevarande år. 
 
Trots att vi deltagarmässigt inte haft några riktigt stora arrangemang under året är 
nettointäkterna för våra arrangemang endast något lägre än föregående år. De arrangemang 
som mest bidragit till resultatet är NORT, Polis-SM, PreO medel och de många mindre 
arrangemang för andra klubbar som vi genomfört. 
 
Kostnaderna för Hällsbostugan utgörs mest av fasta kostnader för arrende, el, VA, renhållning 
och försäkring eftersom inga löpande kostnader uppkommit. 
 
Av årets överskott utgörs ca 26 tkr av gåvor för återbyggnaden av klubbstugan. I övrigt beror 
överskottet i huvudsak på bibehållna medlemsavgifter och bidrag samt inkomsterna av 
arrangemang i kombination med låga driftkostnader för klubbstugan. 
 
Klubbens ekonomi i form av eget kapital är i nuläget god men avgörs långsiktigt av hur vi kan 
hantera de resterande kostnaderna för återuppbyggnad och utrustning av Hällsbostugan under 
2014 utöver vad som täcks av den försäkringsersättning som vi får från försäkringsbolaget. 
 

IT  

Insamling av ny datorutrustning till nya klubbstugan har kontinuerligt pågått under hela året. 

Lokala tävlingar och träningar har genomförts med den av Hans byggda boxen där både dator, 
avläsningsenheter och skrivare finns inbyggd. I övrigt har bara sträcktidsskrivaren använts. 
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Orienteringsverksamheten    

Träningsverksamhet 
Vi har genomfört årets säsong med arrangerade träningar på tisdagar och söndagar då det inte 
har kolliderat med annat program. Träningarna har mestadels utgått från Hällsboskolan. På 
torsdagarna har det mestadels varit enskild träning 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 Brandstationen och en vid S:t 
Pers ruin i augusti. Drygt 40 startande som springer flera banor varje gång. 

Winter-cupen 2012-2013 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 2014. 

2013 års säsong avslutades med "Nyårsraketen" på nyårsafton, en ny aktivitet som kanske får 
leva vidare. 

Tävlingsverksamhet 
Klubbens medlemmar har under året deltagit i 116 tävlingar med mellan 1 och 35 löpare och 
tillsammans blir det 783 starter över hela landet. Till det kommer alla stafetter klubben 
deltagit i. 

Årets 10MILA gick vid Upplands Bro där vi deltog med 1 herrseniorlag, 1 damlag och 1 
ungdomslag. Herrlaget kom på plats 254, damlaget 255 och ungdomslaget kom på plats 203. 

25-manna gick i Brunna i Upplands Bro. Vi lyckades inte klara oss utan omstart, men vi 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 Jukola kavlen i Finland som i år gick utanför Jämsä. Där får 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 970 av 1682 lag. 

Vi har genomfört en klubbresa till Gotland och var med i tävlingen Helg utan Älg där f.d. 
Sigtuna OK medlemmen Keith Samuelsson var banläggare. 

Egna arrangemang 
I Juni arrangerade vi en Etapp i World Cup Sprintorientering (Knock-Out Sprint) där hela 
världseliten deltog. Start och mål på torget och med direktsändning 1 timme i SVT. Ett 
arrangemang där vi fick mycket beröm för fina tävlingar. 

Vi arrangerade Polis&Brand SM i fältävlan och orientering tre dagar i september. Fältävlan i 
Rosersberg, Lång distans Eneby o Kortdistans Pinbacken. Tävingsledare var Roland Bäcklin 
och banläggare B-O Törnqvist 
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Under året arrangerade vi två precisionsorienteringar. I juni DM i tempO, som avgjordes vid 
Hällsboskolan samt en nationell elittävling i november med start och mål vid S:t Persskolan. 

Banläggare vid båda tävlingarna var Ulf Rask med Roland Bäcklin som tävlingsledare. 

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 åt skolor i kommunen. Vissa 
skolor har också utnyttjat och de kartor vi tar fram för olika arrangemang. Vi har även 
arrangerat Klubbmästerskap åt andra klubbar. 

Klubbmästerskap 
Långdistans KM gick vid Stenevi IP i Långhundra tillsammans med Väsby OK och 
Enebybergs IF. Banläggare från L-100. 

Natt-KM gick i år vid Hällsbostugan. 

2013 års KLUBBMÄSTARE 

Långdistans 
H10 Jakob Nordström D10 Malin Edman 
HD12 Gustav Kügler 
H14 Andreas Johnson D14 Ida Häggholm 
H18 Erik Lindgren 
H21 Per Edlund D35 Marie Lyckebäck/Åsa Berg 
H55 Per Åke Holm 
H65 Jan Erik Holm D65 Dagny Gustavsson 
H70 Jan Olof Malm 

Natt 
H10 Jakob Nordström  D10 Alicia Bohman 
HD12 Annie Häggholm 
H14 Andreas Johnsson  D14 Ida Häggholm 
H16 Svante Lindgren 
H21 Per Edlund 
H55 Per Åke Holm D65 Birgitta Klang 
H70 Jan Olof Malm 

2013 års DISTRIKTSMÄSTARE 

Sigtuna OK tog hem totalt 9 DM-titlar. 

DM Sprint 
H16 Gustav Berglund 
D65 Agneta Sörqvist 
D70 Dagny Gustavsson 
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DM Medel 
D12 Anna Nordström 
D70 Dagny Gustavsson 

DM Långdistans 
D12 Anna Nordström 
D70 Dagny Gustavsson 

DM Natt 
H70 Åke Gatelid 
D70 Dagny Gustavsson 

Winter Cupen  Andreas Johnson 

Grötkaveln Ulf Rask 
Martyn Passmore 

    

Skidverksamheten 
Verksamhetsåret 2013, omfattar tiden nov 2012 t.o.m. okt 2013. 
 
Huvudansvariga 
- Claes Berglund (grenledare) 
- Eva von Heijne (anmälare) 
- Bo Lindberg (skoter- och spåransvarig) 
- Roland Bäcklin, Claes Berglund och Johan Hedin ( skoterförare och spårdragare) 
 
Träningsverksamhet och spår 
Vintern kom sent och blev relativt snöfattig. Några kortare sträckor kunde packas och spårras 
med skotern. Ett påbörjat samarbete med Sigtuna Golfklubb resulterade i en ny och mer 
officiell spårdragning nere på golfbanan som kunde nyttjas under någon vecka. Några 
organiserade träningar har ej genomförts. 
 
Klubbmästerskap 
Vare sig KM i längdskidor eller SkidO kunde genomföras. 
 
Övriga tävlingar 
Klubben lyckades genomföra DM SkidO med start på Ragvaldsboängarna i februari 
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Vasaloppet 
Anmälningar till de olika arrangemangen fördelade sig enligt nedan: 
 

Lopp Anmälda Fullföljde 

Vasalopp 13 12 

Halv Vasan 2 1 

Öppet spår 6 3 

Tjej Vasan 1 1 

Tjej Vasan (Tävling & motion) 3 3 

Tjej Vasan (Motion) 2 2 

Kort Vasan 4 3 

Totalt 31 25 

 
Tiderna återfinns på Vasaloppets hemsida. Herrarna ingick i klasserna H19-20 till H55 och 
damerna i klasserna D17-20 till D60. 
 
Framtida skidspår 
Under året har en arbetsgrupp bestående av Claes Berglund, Johan Hedin, B-O Törnqvist och 
Bo Lindberg arbetat med alternativa spårdragningar. Ett utkast till dessa finns nu framme och 
fortsatta diskussioner kommer att ske under 2014 med framförallt Sigtuna kommun, NCC och 
övriga berörda markägare. Detta är föranlett av ny detaljplan över Skyttegatan samt det 
faktum att spåren är så smala på många ställen att snön inte faller ner där den ska samt att 
mycket skräp hamnar i spåren då träden står så nära. 
 

Ungdomsverksamheten		
Ansvariga 
Ansvariga för Ungdomsverksamheten har under året varit Stefan Nordström. Till sin hjälp 
under de vanliga orienteringsträningarna har han haft Jonas Lindgren, Åsa Berg, Roger 
Uddmäre och Carina Andersson. Under hösten har en ny orienteringsgrupp bildats som heter 
100% orienterare och för denna grupp har Ulf K.Rask haft huvudansvaret och Stefan 
Nordström, Maria Olsson, Claes Berglund, Per Edlund och Johan Kügler delat ansvaret som 
ledare. 
 
Stefan Nordström har tillsammans med Ulf K.Rask, Tommy Lindgren och B-O Törnqvist 
planerat årets träningar. 
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Deltagarstatistik 
Vi har under året haft 74 ledarledda träningar. På dessa träningar har det i genomsnitt varit 10 
ungdomar som deltagit per tillfälle. 
 
Aktiviteter 
Första helgen i juni var det dags för det årliga OL-lägret som i år hölls i Länna. Det var elva 
Sigtuna löpare som var på plats. 
Klubben åkte med ett lag till Jukkola i Finland och två ungdomar, Lucas Holgersson-Rohdin 
och Erik Lindgren, deltog i laget. 
I augusti drog UNT-Cupen i gång. Sigtuna ställde upp med tre lag. Sigtuna sluga skärm-
slukare tog sig till final och slutade på en sjätte plats. 
På 25-Manna var det 8 ungdomar med och sprang. 
I oktober åkte 10 ungdomar upp till Falun och sprang Dala-dubbeln. 
 
Tävlingar 
Många fina prestationer har vi sett i år. 
På DM-Sprinten som hölls i Uppsala med OLGY som arrangör kom Gustaf Berglund på en 
första plats i klassen H16, Lucas Holgersson-Rohdin på en andra plats i H18, Malin Johnson 
kom trea i D18 och Jakob Nordström kom även han på en tredje plats i U1. Anna Nordström 
och Sofia Berglund kom båda två på en fjärde plats i sina klasser D12 och D14. 
 
Sigtuna OK ställde upp med ett ungdomslag på årets 10MILA. Laget med Andreas Johnson, 
Anna Nordström, Henrik Nordström och Gustaf Berglund kom på 199:e plats. Även Lucas 
Holgersson-Rohdin och Erik Lindgren var med och sprang i Herrlaget under tävlingen. 
 
Till O-ringen uppe i Boden åkte några tappra ungdomar och efter de fem etapperna hade vi 
några fina platser. Gustaf Berglund som bästa ungdom på en 30:de plats i klassen H15, men 
inte långt efter kom Anna Nordström på en 32:a plats i D12. Även Sofia Berglund var med 
och slutade på en 61:a plats i klassen D14. 
 
Till Distriktsmatchen vid Lugnet i Falun åkte Sofia Berglund, Andreas Johnson och Gustaf 
Berglund. Första dagen på långdistansen slutade ungdomarna på sjätte, åttonde och nionde 
plats i respektive klass. Andra dagen var det dags för sprint och där kom Andreas Johnson på 
en fjärde plats i H13, Gustaf Berglund sjua i H15 och Sofia Berglund tjugosexa i klassen D14. 
 
DM natt var Anna Nordström bästa ungdomen från Sigtuna OK och kom lika som förra året 
på en andra plats i klassen D12. DM lång var det 16 ungdomar som deltog och Anna 
Nordström dominerade även denna tävling och gick hem med en guldmedalj. I DM stafetten 
ställde Sigtuna OK upp med tre ungdomslag, som alla hamnade topp 5. Ett lag i klassen H17-
20 med Gustaf Berglund, Emil Gyllenhammar och Lucas Holgersson-Rohdin på en tredje 
plats. På en fjärde plats kom ett lag i klassen H13-14 bestående av Andreas Johnson, Gustav 
Kügler och Erik Starkman. Det tredje Sigtuna laget på en femte plats i klassen D13-14 med 
löparna Anna Nordström, Anni Häggholm, Amanda Wieland, Vigdis Regius-Nygaard och Ida 
Häggholm. 
 
Tredje helgen i September var det dags för Ungdoms SM i Skåne. Dit åkte Gustaf Berglund 
ensam som ungdom från Sigtuna OK, men med sig hade han Malin Johnson som under året 
varit Ung ledare för 15-16 åringar i Uppland. Under helgen var Gustaf med och sprang två 
individuella tävlingar, sprint och långdistans. Han var även med i ett stafettlag med tre andra 
ungdomar från Uppland. Sprinttävlingen slutade på en nittonde plats och långdistans var på 
väg att gå riktigt bra. Gustaf hade en bra tid ute i skogen och när han kom in på upploppet låg 
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han på en tredje plats. Tänk om det hade gått hela vägen. Tyvärr missade Gustaf elfte 
kontrollen ute på banan och blev därmed ej godkänd. 
 
Övrigt 
Under hösten har en ny orienteringsgrupp för ungdomarna startats. Gruppen heter 100% 
orienterare och är till för de ungdomarna som vill satsa lite extra på orienteringen. I denna 
grupp har de möjlighet att få träna på lite högra svårighetsgrad och få mer personlig feedback 
från sin tilldelade mentor. 
 

Terränglöpning	
10 medlemmar från klubben sprang årets Sigtunaloppet. I övrigt har klubbmedlemmar deltagit 
i flera terräng- och motionslopp men då detta helt sker på egen hand har det inte redovisats 
här. 
 

PREO	
Under året arrangerades två tävlingar. I juni öppet DM i tempO, med 21 deltagare, vid 
Hällsboskolan. Trots att det var ett distriktsmästerskap var det landslagslöpare från andra 
distrikt som kom för att förbereda sig inför stundande VM månaden senare. 
 
Martin Fredholm, OK Linné, vann. 
 
Första lördagen i november arrangerades en elittävling med start och mål vid S:t Persskolan. 
Samma helg avgjordes elitseriefinalen, vilket gjorde att de flesta av Sveriges bästa preO-
utövare var med i startfältet liksom de bästa norrmännen. 
 
Segern i elitklassen gick till Lennart Wahlgren, Rehns BK. 
 
Vid båda tävlingarna var Roland Bäcklin tävlingsledare och Ulf Rask banläggare. 
 

Stöd	till	skolorna	
2013 har vi lämnat stöd till nedanstående skolor. 
Ekillaskolan genomförde innan sommarlovet skolorientering i Björnkälla där vi satte ut och 
tog in kontroller. 
S:t Olof köpte nya sprintkartor och genomförde orientering själva. 
SSHL beställde en reviderad karta över närområdet och köpte nya kartor över både 
närområdet och Hällsbo. Vi hjälpte också till med utsättning och inhämtning av kontroller 
samt sportidenttävling vid deras examinationstävling i Hällsboskogen. 
Väringaskolan köpte kartor över Hällsbo och fick hjälp med sportident. 
Josefinaskolan har fått hjälp med kartor över skolan och i närområdet. 
 
Ett stort tack till alla klubbmedlemmar som hjälpt till i samband med aktiviteterna. 
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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”   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    Bengt Boström 
Utdelas till klubbmedlem som vid Blotet 

av Tinget anses ha utmärkt sig särskilt under  

året. Utdelades första gången 1935. 

 
NCC:s ungdomsstipendium  Stefan Nordström 
 
SOFT:s Tävlingsmärke för ungdom 
JÄRN: Alicia Bohman, Malin Edman, Gustav Lyckebäck, Wilmer Nahnfeldt,  

Vigdis Regius-Nygaard, Amanda Wieland, Axel Wieland 
 
BRONS: Gustav Kügler, Amanda Wieland 
 
SILVER: Gustav Kügler          
 
MÄSTAR: Gustaf Berglund 
 
SOFT:s Tävlingsmärke 
BRONS: Lucas Holgersson Rohdin, Malin Johnson 
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Klubbstugan		
Mycket stort fokus har ägnats åt att återställa 
Hällsbostugan under året.  
De arbetsgrupper som bildades efter workshoppen 
den 17 november 2012 kom tidigt under året in med 
de detaljerade underlag som behövdes för den 
fortsatta planeringen. 
Sammantaget hade arbetsgrupperna presenterat bra 
idéer kring hur en ny klubbstuga skulle gestaltas.  
Baserat på underlaget från detta möte gjorde Mikael 
Johnson en principskiss över hur stugan skulle se ut. 
Styrelsen hade sedan ett styrelsemöte där man diskuterade inkomna förslag och ideér och 
Roland fick i uppdrag att sätta samman en mindre arbetsgrupp som skulle utgöra 
projektledning. Byggkommittén kom att bestå av Roland Bäcklin, Hans Selander, Mikael 
Johnson, Martyn Passmore och Bengt-Olov Törnqvist. Dessa har genomfört ett stort antal 
möten under året. 
 
Som en gåva från familjer Selander engagerades Hans son Urban som är arkitekt med egen 
arkitektbyrå inne i Stockholm. Urban utgick från de ritningar som Mikael Johnson ritade 
tidigare och ett omarbetat förslag till utseende och ritningar för den nya klubbstugan togs fram 
(se illustration här ovan). 
 
Vi hade under våren löpande kontakt med kommunen via Komfast kring arrendefrågan som 
var den första punkten på vår åtgärdslista innan vi kunde gå vidare med planeringen. I slutet 
av mars hade Hans och Roland ett möte med kommunalrådet Lars Bryntesson. Mötet ägde 
rum uppe vid Hällsbostugan där vi fick möjlighet att visa och berätta för Lars hur vi tänkt oss 
gestaltning och placering av den nya stugan. 
Orsaken till de fördröjningar som vi drabbades av i denna fas grundade sig i det faktum att 
den gamla stugan stod på flera fastigheter och att detaljplanen för området inte tillät 
byggnation. 
 
Lars fick med sig nya ritningar och en bild av hur vi ville att stugan ska se ut. Han lovade att 
ta upp frågan om arrende på KS AU den 8 april och förhoppningsvis så kan vi gå vidare med 
bygglov och fortsatt planering efter det. 
 
I stort återstod vid det här tillfället bara att bestämma definitivt var stugan ska stå i framtiden. 
Vi hade funderingar på att flytta fram stugan c:a 2 meter för att få lite avstånd till Sveaskogs 
mark på baksidan av stugan vilket också senare gjordes då vi behövde plats för en 
utrymningstrappa på baksidan. 
Över sommaren fortsatte så arbetet med att få allting klart. Arrendet beviljades kort efter vårt 
möte med Lars och vi tecknade ett nytt 20-årigt arrende avseende marken som stugan stog på. 
Detaljerade ritningar för den nya stugan togs fram och en anbudsförfrågan gick ut under 
försommaren där svaren droppade in fram till mitten av augusti. 
Vi kontrakterade Anna-Karin Oleshack som är lokalt förankrad som byggkontrollant och 
fortsatte att uppvakta kommunen med begäran om finansiell hjälp. 
 
Av de offertsvar vi fick in framgick att det skulle bli svårt att få till en lösning med en 
leverantör till ett vettigt pris. Byggkommittén beslutade därför att dela entreprenaden i två 
delar, en avseende rivningen av den gamla plattan med byggande av en ny samt själva 
byggnaden i sig. 
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Vi hade ett bygglovsmöte med stadsbyggnadskontoret i början av oktober vilket resulterade i 
ett interimistiskt bygglov som erhölls den 14 oktober för gjutning av markplattan. Rivningen 
kunde dock påbörjas några dagar tidigare. 
 
Under oktober påbörjades också arbete med att skapa förutsättningar för att komma igång. 
Några klubbmedlemmar, förstärkta av frivilliga från allmänheten, gjorde en del markarbeten 
för att underlätta byggstarten. Bland annat genom att såga ner en del av häcken runt 
parkeringsplatsen och framgrävning av elanslutningar. 
 
På agendan stog nu att ta ställning till vilken leverantör vi skulle inleda förhandlingar med när 
det gällde rivning och bygge av markplattan samt när detta var klart välja leverantör och 
inleda förhandlingar kring stombygget.  
 
Byggkommittén hade flera möten där detta diskuterades och en del referenser hämtades också 
in. Valet föll till slut på att engagera JMA Entreprenad från Ekolsund som entreprenör för 
rivning och ny markplatta samt WWL Houses från Riga i Lettland avseende stombyggnaden. 
Vi fick med dessa båda partner en ekonomi kring Hällsbostugan som passade vår möjliga 
finansiering samtidigt som våra krav och önskemål kunde uppnås. 
Utöver dessa båda huvudleverantörer tecknade vi också avtal med Effektiv Energi i Sigtuna 
för en bergvärmelösning och med Swegon avseende ventilation i den nya stugan. 

 
Den 9 oktober startade rivningen av den gamla 
plattan. På några dagar hade hela den gamla 
plattan knackats sönder och körs bort. 
 
Den 11 oktober mäts den nya plattans placering 
ut av kommunens tjänstemän från 
Stadsbyggnadskontoret. 
 
 
 

 
Nytt markskåp för elmätare och ledningar 
in till det nya huset installerades av Per 
Edlund och Mikael Johnson. Vattenfall 
skarvar ingående ledning, sätter in 
elmätare och slår på strömmen några 
dagar senare. 
 

Nya avloppsstammar läggs ner i 
marken och ansluts till kommunens VA-
nät. 

 
Den 24 oktober hade vi 
hunnit så längt att 
plattans kantelement 
var på plats och mark-
isoleringen började 
läggas ut. Totalt lades 
c:a 30 cm isolering 
under betongen. 
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Den 2 november var all isolering på plats. På 
bilden ser vi också alla fästskenor för de 
golvvärmerör som sedan lades på plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Den 13 november var plattan nästan färdig för gjutning. Bilder från vänster: 
 
1) 250 kvm platta med armeringsnät. En dryg km blå golvvärmerör har lagts ut under nätet.  
2) Städrummet med fördelare för blå golvvärmerör och vatten/avloppsrör för utslagsback. Hitom 
städrummet kommer trappan till övervåningen att gå. 
 
3) Teknikrummet med rör för inkommande vatten, rör från borrhål för bergvärme, kall- och varvattenrör 
ut i huset, fördelare för golvvärmerör och gula rör för elkabel. 
 
4) De långa rören till radiatorerna på övervåningen sticker upp i en snurra. 
 
5) Kall- och varmvattenrören till de fyra duscharna i dam- och herrduschrummet ses sticka upp ur 
plattans mitt. 
 
6) Det bruna röret längst fram skall förlängas upp genom yttertaket för avluftning av avlopssystemet. 
De gula rören för elkabel kommer från teknikrummet och går till en undercentral i städrummet. 
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Den 18 november borras två stycken 150 meter djupa 
hål för vår bergvärmelösning. Borrarna gör 45 meter i 
timmen i berg och innan dagen är slut är man färdig 
med borrningen. 
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Strax efter lunchtid den 22 november 
är man färdig med gjutning och 
avjämning av plattan. 
 
 

 
För att inte några misstag ska begås markerade Hans 
alla golvvärmerör tydligt på plattan på de 96 ställen 
där golvvärmerören passerar under kommande 
innerväggarna. Detta för att förhindra att de som 
fäster innerväggarna i plattan råkar sätta en skruv genom något rör. 
 

 
 
Den 6 december förs sammanlagt 600 m kollektorrör ner i de båda borrhålen för bergvärme 
och fylls med 600 liter vätska. På vänstra bilden ansluts rören som leder in till huset med 
svetsfogar. Sedan markerades rörens läge i marken med gröna band och gropen fylldes igen. 
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Kl 7:08 på morgonen den 17 december lyftes 
den första modulen på plats. Vi hade 
engagerat en kranbil från Märsta Förenade 
som hjälper till med lyften av alla delar till 
stombygget. 

 
 
 
B-O övervakade så väggen vid herrarnas 
omklädningsrum och bastu kom på rätt plats. 
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Här är ytterväggen till damernas omklädningsrum på väg mot västra gaveln innan felet 
upptäcks och den omdirigeras till rätt plats. Sedan en blick över omklädnings- och duschdelen 
av huset utan innerväggar. Nertill vänster kikar vi in genom ingångarna till herr-och 
damavdelningarna från entréhallen. Utifrån ser vi husets sydvästra hörn och anar de två stora 
hörnfönstren. 
 

 
 
Onsdag 18 december. Övervåningens pusselbitar lyfts på plats. Under dagen hinner man 
också med golv på övervåningen och lyfta upp vårt nya ventilationsaggregat från Swegon så 
vi slipper kånka det uppför trappan (250 kg). 
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Den 19 oktober så har det mesta 
av skalet lyfts på plats. Taket 
hinner man precis att få på innan 
regn börjar falla över 
byggplatsen. Vädret var under 
veckan mycket fördelaktigt för 
bygget, flera plusgrader och i 
stort sett uppehåll hela tiden. 
 
Innan veckan är slut hade bygget 
vädersäkrats och uppvärmning 
och avtorkning av huset kunde 
påbörjas. WWL Houses lämnade 
bygget i detta skick för att ta jul- 
och nyårsledigt. Fortsättning 
följde under 2014! 

 
Byggkommittén kom under framförallt hösten 2013 att lägga väldigt många timmar på 
planering och genomförande av stugbygget. Många hundra, om inte tusen, epostmeddelanden 
utväxlades med framförallt WWL Houses kring detaljer i bygget. Ekonomiskt hade vi hittills 
lyckats hålla kostnaderna på en förväntad nivå och inför slutförandet av bygget under 2014 
såg det totalt sett mycket bra ut. En förutsättning för detta är att det kan läggas avsevärda 
mängder ideellt arbete i slutförandet! 
 
 

Spårverksamhet	
Elljuspåret 
Här har vi på våren röjt sly i och bredvid spåret med en tidsåtgång av 18 tim. Under hösten 
har Bo L och Ulf L slagit sly och gräs med en tidsåtgång av 22 tim. 
Även här föll det många träd p.g.a. den tunga snön och det har sågats av många stora och små 
träd som legat över spår och ledningen. 
 
Terrängspåren 
Ulf L och Ove G har byggt nya spångar vid 1 km och 2 km. Spåret har dragits om vid 
transformatorstationen så att det gör en sväng norr ut och ansluter till det gamla spåret vid 1 
km skylten. 
 
Skidspåren 
På Ragvaldsbospåret har Ulf L, Ove G och Pär N har röjt en ny slinga från Svartkärret till 
Burmavägen för att komma undan från en del rötter m.m. Ulf L och Bo L har slagit gräs och 
sly runt Hällsbokärret och längs Burmavägen. Runt kärret har man också hunnit med att såga 
ner en hel del grenar som stört skidåkarna. 
Under vintern sågades c:a 100 träd och buskar upp som legat över spåren på grund av den 
mycket tunga snön som föll under vintern. Med det kan man konstatera att det varit en 
arbetssam vinter för att hålla spåren öppna. 
 
Valstaspåren 
Tillsyn och städning har utförts enligt skötselbeskrivning. 
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Slutord	
Under 2013 har många positiva saker hänt. Vi anordnade en sprinttävling i Sigtuna Stad som 
rönte stor uppskattning från tävlande och deltagande ledare. PR-mässigt hade det kunnat ge 
mer men vi har stärkt våra aktier hos kommunen och lokala företagare som en seriös förening 
som klarar av svåra och komplicerade arrangemang. Här ska en särskild eloge skickas till Åke 
Gatelid och B-O Törnqvist som la ner mycket jobb på att få till en bra karta och banläggning. 
 
Hällsbostugans återuppbyggnad har av förklariga skäl tagit oerhört mycket kraft och tid som i 
slutet av året blev mer konkret. Nu står byggnaden till stora delar på plats och under våren 
2014 återstår nu bara det roliga (men omfattande!) arbetet med att få till allt inomhus. 
 
Att vi ser allt fler barn i verksamheten är också glädjande, här ska speciellt nämnas den 
aktivitet som vi kan se på gymnastikträningarna där det ibland är i det närmaste fullt i salen. 
 
Tävlingsmässigt har vi framförallt haft några ungdomar som haft framgångar, att antalet 
starter har ökat är också positivt. 
 
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 2014-01-09 

 
 
Roland Bäcklin  Hans Selander B-O Törnqvist 
 
 
 
Malin Johnson Jonas Lindgren Ulf K. Rask 
 
 
 
Martyn Passmore Frida Lindgren (suppleant) 


