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Styrelse	
Styrelsen har under 2016 bestått av: 

 
Ordförande  Roland Bäcklin 
Kassör  Hans Selander 
Ledamöter  Marie Lyckebäck  
  Jonas Lindgren 
  Bengt-Olov Törnqvist 
  Martyn Passmore 
  Ulf K. Rask 
Suppleant  Carina Andersson 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 genomfört 10 protokollförda 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. 

 19 mars invigdes nya Hällsbostugan 
 14 maj deltog vi med ett ungdomslag på 10MILA 
 10 juni arrangerade vi Slottsprinten på Wenngarns slott 
 18-19 juni deltog Sigtuna för femte gången i Jukola kavlen 
 8 oktober hade Sigtuna ett lag med i 25-manna 
 15-16 oktober deltog klubben i Daladubbeln 

 
Klubbens styrelse har under året främst arbetat med aktiviteter som syftat till att skapa 
förutsättningar för vår klubbs utveckling. Hällsbostugan har i stort sett byggts klar även om 
det återstår en del detaljer. Ett nytt skidspår har också sett dagens ljus och skidträningen i 
klubben har fått ny fart. 
 

Representation	
 
Sigtuna Orienteringsklubb har representerats i olika organisationer: 

 Roland Bäcklin och Maria Olsson har representerat klubben i UOF 
 Roger Uddmäre, Bo Lindberg och Sture Gedda har deltagit i kommunens skogsgrupp. 
 Martyn Passmore och Roland Bäcklin har representerat klubben i arrangörskommittén 

för O-ringen 2020 
 
MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET 2016  
 
Prioriterat tävlingsdeltagande 
Bibehållet deltagande i tävlingar - uppfyllt 
DM Uppland - Uppfyllt 
25-manna - Uppfyllt 
10MILA – Delvis uppfyllt 
Jukola - Uppfyllt 
Daladubbeln - Uppfyllt 
Nå ett högre ungdomsdeltagande på träningar och tävlingar - Uppfyllt  
 



 

 
 

Träningsarrangemang 
Samarbeta med närliggande klubbar - Uppfyllt 
Vinterträning inom- och utomhus - Uppfyllt 
Genomföra en klubbdag – Delvis uppfyllt, ersatt med invigning av klubbstuga 
 
Egna tävlingsarrangemang 
Slottssprinten - Uppfyllt 
Erbjuda andra klubbar arrangemang - Uppfyllt  
 
Utbildning 
Deltagande i av UOF arrangerade kurser – Ej aktuellt 
Deltagande i skidutbildning - Genomfört 
Delta i tävlingsledarträffar – Ej genomfört 
Nybörjarkurs/fortsättningskurs för ungdomar och vuxna om behov uppstår – Delvis uppfyllt  
 
Hällsbostugan 
Projekt ”Nya Hällsbostugan”  - Uppfyllt 
 
Spårskötsel 
Valstaspåret - Uppfyllt 
Hällsbospåret - Uppfyllt 
 
Kartor 
Nyproduktion av fler skolkartor – Uppfyllt  
 
Övriga arrangemang 
KM (Orientering, Terräng, Skidor, SkidO) – Delvis uppfyllt 
Naturpass - Uppfyllt 
Grötkavle, Nattugglan, SPAT, Nyårsraketen och Wintercup - Uppfyllt 
Sigtuna Trail - Uppfyllt 
Blot - Uppfyllt 
Fortsatt samarbete med skolor - Uppfyllt 
 

Ekonomi	
 
Nedan visas det ekonomiska utfallet för år 2016 fördelat på klubbens verksamheter. 

 
Projekt 2016 Utfall 2015 Utfall 

DELTAGANDE I TÄVLINGAR OL 
SkidO, PreO, skidlöpning och terränglöpning. Klubbens del av 
anmälningsavgifter och bilersättning för skjuts av ungdomar. 
Olycksfallsförsäkring. 

-23 473 -35 878 

RESOR/LÄGER FÖR TÄVLING OCH TRÄNING 
Klubbresa, ungdomsläger och gemensamma resor till tävlingar. 
Ungdomsverksamhet: 12 030 kr Övrig verksamhet : 8 286 kr 

-20 316 -27 176 

KARTOR OCH BASMATERIEL 
Grundkartor, kartor för träning och orienteringsarrangemang, 
basmateriel, IT och datavagn. 

-11 438 -14 492 

ORIENTERINGSARRANGEMANG 
Naturpass, skolor, nybörjarkurs, arrangemang för andra klubbar, 
tävlingsarrangemang. 

102 105 98 507 



 

 
 

 
MOTIONS- och SKIDSPÅR 
Hällsbo- och Valstapåren. Skidspår i Sigtuna. Skoterkostnader. 

82 541 84 929 

HÄLLSBOSTUGAN (återuppbyggnad ingår ej) 
Drift av stugan, förråd och tomt. Inköp av inventarier. Servering och 
uthyrning. 

-105 134 -58 850 

MEDLEMSSERVICE 
Medlemsinfo, klubbsammankomster och försäljning av OL-kläder och 
OL-utrustning 

-18 197 3 304 

ÖVRIGT 
Medlems- och förbundsavgifter, bidrag, räntor och administrations-
kostnader. 

131 213 75 051 

ÅTERUPPBYGGNAD AV HÄLLSBOSTUGAN 
De största posterna avser elinstallation och färdigställande av 
mötesrummet och datarummet. 

-137 875 -378 013 

Årets resultat exkl. Avskrivning -574 -252 618 
Avskrivning för Hällsbostugan -200 000 0 

   
Klubbens nettokostnader för deltagande i tävlingar är betydligt lägre än föregående år 
beroende på att vi deltagit i färre tävlingar och att vi inte haft några kostnader för SM-starter. 

Kostnaderna för kartor och basmateriel utgörs i huvudsak av toner- och papperskostnader. 

Årets större egna arrangemang har gett följande överskott: Naturpasset ca 7 tkr, 
Skolverksamheten ca 10 tkr,  utdelning för 10-Mila ca 8 tkr, funktionärsersättning för 
Stockholm Marathon ca 6 tkr, mindre arrangemang för andra klubbar ca 7 tkr, Slottssprinten 
Wenngarn ca 62 tkr. 

Kostnaderna för klubbstugan utgörs av fasta kostnader för arrende, el, VA, renhållning och 
försäkring. Under året har en del kostsamma inventarier köpts in, bl.a. högtalare, hjärtstartare, 
bår och första-hjälpen-station och gardiner. Vi hade även ett inbrottsförsök med krossade 
glasrutor som kostade oss ca 9 tkr. Glädjande är att elkostnaden pga att stugan är så väl 
isolerad minskat till nästan hälften jämfört med elkostnaden för den gamla stugan. 

I kostnaderna för medlemsservice ingår de klubbsammankomster vi hade vid stugans 
invigning i mars och tackträffen för sponsorer och klubbmedlemmar som gjort stora ideella 
insatser under återuppbyggnaden av stugan. 

Medlemsantalet var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Vid årets slut var antalet 
betalande medlemmar 208. 

Vi har av kommunen fått två bidrag som vi inte kunnat utnyttja under året, dels för 
Stolpjaktsprojektet med 25 tkr, dels för inköp av spårmaskin med 43 tkr.  

Återuppbyggnaden av klubbstugan får anses avslutad under året även om vissa 
kompletteringar återstår. Den totala kostnaden, exklusive allt ideellt arbete, för 
återuppbyggnaden under de fyra år den pågått är  4 281 137 kr. Utöver 
försäkringsersättningen har klubben härav betalat 571 137 kr, varav 74 461 kr erhållits som 
gåvor och sponsorsbidrag. Inklusive värdet av det ideella arbetet har klubbstugans värde 
uppskattas till 5 400 000 kr. Med tillämpning av försiktighetsprincipen har det bokförda 
värdet satts till två tredjedelar av detta belopp, 3 600 000 kr. Avskrivning med 200 000 kr per 
år har befunnits lämplig då stugan härmed blir helt avskriven år 2033 då arrendetiden för 
tomten enligt nu gällande avtal upphör. 

Klubbens ekonomi i form av eget kapital är trots årets underskott fortfarande god. 
 

IT		



 

 
 

Vi har under året fått tag på ytterligare datautrustning. De datorer vi nu förfogar över är helt 
och hållet bärbara vilket är idealiskt för tävlingar i fält. Vi har en i stort sett komplett 
utrustning av datorer för de flesta typer av tävlingar. 

Mycket fokusering har lagts på att få IT och AV system i stugan att börja komma igång. 
Parabollänk för internet är installerad samt ett antal WiFi anslutningspunkter. Det fysiska 
datanätet är till största delen klart. Projektor och ljud är installerad i storstugan. Det återstår 
att få i ordning datarummet där vi planerar att kunna köra OCAD och göra kartutskrifter. 

Hemsidan fungerar som central informationsplattform och kompletteras även av utskick om 
tävlingar och träningar för aktiva och intresserade medlemmar. 

 
 

Orienteringsverksamheten				
Träningsverksamhet 
Vi har genomfört årets säsong med arrangerade träningar på tisdagar och söndagar då det inte 
har kolliderat med annat program. På torsdagarna gemensam löpträning från stugan. 
Träningarna har mestadels utgått från Hällsbostugan som nu är klar att använda. På tisdagar 
och torsdagar, under sen höst och tidig vår, gemensam löpträning från Hällsbostugan. På 
tisdagar samma tid gymnastik/styrketräning i 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 Råbergshallen Rosersberg och 
en etapp i Sigtuna vid Hällsbostugan i september. Drygt 40 startande som springer flera banor 
varje gång. 

Wintercupen 2015-2016 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 2017. 

Tävlingsverksamhet 
Klubbens medlemmar har under året deltagit i 97 olika tävlingar och tillsammans blir det 552 
starter i individuella tävlingar, varav 151 är av ungdomar upp till 16 år över hela landet. Till 
det kommer alla stafetter klubben deltagit i. 

Vi har deltagit i Pampas Night som arrangeras av militären i Karlbergsparken. En annorlunda 
nattorienering där man bara får ha ficklampa som lyse. Vi fick den här gången en av de bästa 
placeringar vi haft, då vi slutade fyra bland 15 lag. 

Jukola 
Jukola avgjordes i år strax utanför Villmanstrand i östra Finland. I herrlaget sprang Ulf Rask, 
Fredrik Sörqvist, Tommy Lindgren, Andreas Johnson, Anders Brinkman (Vandrarringen), 
Stefan Nordström och Lucas H Rohdin. Tyvärr fick vi inget resultat då det blev en miss på en 
av kontrollerna. Men vi kommer igen nästa år.  
I damtävlingen sprang Anna Nordström och Gunnel Rask i ett kombinationslag med Sheffield 
University Orienteering från England. Det blev plats 391 av drygt 1200 lag. 

Klubbresa 
Tyvärr blev det ingen klubbresa under 2016 men vi återkommer med det ett kommande år. 



 

 
 

10MILA 
10MILA avgjordes i Falun. Det här året hade vi löpare i fyra olika lag. Ett ungdomslag med 
Andreas Johnsson, Gustav Kügler och Anna Nordström (kombinationslag med OK Rohden) 
hamnade på plats 202 av 394 lag samt att tre löpare fanns med i tre olika lag i 10MILA-
kavlen. 

25-manna 
I år mäktade vi bara med att få ihop ett lag till 25-manna efter att i några år även haft ett 
andralag ihop med Älvsjö-Örby. Vi lyckades inte i heller i år klara oss utan omstart men det 
blir bara att ladda om till nästa år. Vi var väldigt nära i år, endast 14 min. Ifrån, så nästa år 
måste det lyckas. Det blev till slut plats 206 som vi ändå måste vara nöjda med då många i 
laget gjorde starka insatser. Några sträckor gick bra och några sträckor gick nästan bra.  

Egna arrangemang 
Slottssprinten, en ny tävling som vi tror mycket på, avgjordes vid Wenngarns slott där start 
och mål var förlagt i slottsparken nedanför slottet. På förmiddagen sprang alla sina ordinarie 
klasser i en ren sprinttävling där de längre banorna hade kartbyte för att få ut rätt längd på 
banorna. Runt slottet var det samtidigt en hundutställning för c:a 500 hundar och framför 
slottet hade Rolls Royce klubben en träff med sina bilar så det var liv och rörelse hela tiden. 

Efter c:a 2 timmars paus då alla deltagare kunde gå runt i slottsområdet och äta sin lunch gick 
starten för den 2-manna stafett som avgjordes på eftermiddagen. 
Det här var ett nytt grepp som vi kommer att jobba vidare på och det blev väl mottaget av c:a 
500 startande .  
 
Vi arrangerade Upplands Skogskarlars årliga match mot Gästriklands Skogskarlar där 80st 
löpare gjorde upp i skogarna norr Hällsbostugan. Efter målgång o tvagning åt alla en 
gemensam måltid och därefter var det prisutdelning. Uppland vann matchen i år.  

Vi har arrangerat 2 deltävlingar i Veterantouren, ett arrangemang för alla som är pensionärer 
eller har en ledig torsdag förmiddag. 

Vid ett flertal tillfällen har vi hjälpt till att ordna orientering och kartor åt skolor i kommunen. 
Gunnar Bergh är den som har kontakten med skolorna och har skött det på ett förtjänstfullt 
sätt. Vissa skolor har också utnyttjat de kartor vi tar fram för olika arrangemang.  
 
Vi har även arrangerat klubbmästerskap åt andra klubbar. 

Leif Berg vår eminente kartritare har slutfört ritandet av en ny karta över 
Hälgestabodarna/Skråmsta,  ett område som inte tidigare varit karterat och det är nödvändigt 
med nya områden då vi ser att vår idrottsplats (skogen) blir mindre och mindre. 

  



 

 
 

Klubbmästerskap 
Långdistans KM gick i Skepptuna. Banläggare från Rånäs OK. 

Natt-KM  Rävsta med TC vid Steningehöjdens gymnastiksal. Banläggare L-O Andersson. 

2016 års KLUBBMÄSTARE 

Långdistans 
HD10 Alva Strömland  
H12 Jakob Nordström 
D12 Malin Edman 
HD14 Gustav Kügler  
H40 Per Edlund D40 Marie Lyckebäck 

H55 Lars Landström D60 Eva Elnerud 
H70 B-O Törnqvist  
   

Natt 
H12 Jakob Nordström D10 Emelie Wilhelm  
H14 Teodor Uddmäre  D12 Malin Edman 
H16 Andreas Johnson D14 Johanna Blomberg  
H50 Per Edlund  
H55 Rein Lallo  
H60 Per Åke Holm 
 
2016 års DISTRIKTSMÄSTARE 

Sigtuna OK tog hem totalt 7 DM-titlar. 

DM Natt 
D60 Marianne Sellgren 
 
DM Medel L-100  
H70 Anders Sellgren 
D70 Dagny Gustavsson 
D75 Eva v Heijne 
 
DM Lång 
D70 Dagny Gustavsson 
D75 Eva v Heijne 
 
DM Stafett 
D180 
 
DM-bucklan Jan-Olof Malm  

Winter-Cupen  Ulf Rask  

Grötkaveln  Per Edlund/Gun-Inger Sahlberg  
  

  



 

 
 

Skidverksamheten	
Verksamhetsåret 2016, omfattar tiden nov 2015 t.o.m. okt 2016. 
 
Huvudansvariga 

 Vakant (grenledare) 
 Eva von Heijne (anmälare) 
 Bo Lindberg (skoter- och spåransvarig) 
 Roland Bäcklin, Claes Berglund och Johan Hedin (skoterförare och spårdragare) 

 
Träningsverksamhet 
Skidskola för ungdomar har hållit 20 träningstillfälle vid Hällsbostugan där markträning har 
dominerad. Skidträning för vuxna har bedrivits enskilt av medlemmar. 
 
Spår 
På grund av snöbrist kunde varken Hällsbo eller Valsta elljusspår prepareras under vintern 
2015/2016. BONAVA har rensat stubbar och större sten från det nya skidspåret. Material från 
utdikning har använts för att jämna till spårbädden och gräs har såtts. Mindre stenar har 
rensats från spårbädden genom medlemmars insats vid en arbetsdag. En stor del av  
Burmavägen har röjts från växtlighet efter sommaren för att underlätta preparering för 
skatespår. Snöskotern ska på service inför vintern.  
Kommunen har beviljat bidrag till anskaffning av en pistmaskin till det nya spåret. 
 

Klubbmästerskap 
KM i Skidor kunde inte genomföras p.g.a. snöbrist 
 
Övriga arrangemang 
SkidO och Skidans Dag kunde inte genomföras p.g.a. snöbristen. 
 
Vasaloppet 
Antalet anmälda har minskat med nästan 30 % jämfört med 2015 troligen i brist på lämpligt 
underlag för träning. Anmälningar till de olika arrangemangen fördelade sig enligt nedan: 
 

Lopp     Anmälda Fullföljde 
Vasalopp   4 4 
Öppet spår   5 4 
Tjejvasan tävling  1 1 
Tjejvasan Motion  1 1 
Totalt   11 10 
 
Tider återfinns på Vasaloppets hemsida www.vasaloppet.se  

  



 

 
 

Ungdomsverksamheten		
Ansvarig och sammankallande för ungdomsverksamheten har under året varit Stefan 
Nordström. Till sin hjälp har han under året haft hjälp av ytterligare ledare; Roger Uddmäre, 
Marie Lyckebäck, Tomas Wieland, Josefin Wilhelm, Maria Olsson och Carina Andersson. 
Dessutom har ett flertal föräldrar varit behjälpliga under tisdagsträningarna för att skugga de 
allra yngsta deltagarna. 
 
Under hela året har en liten grupp, kallad 100% orienterare, tränat och för denna grupp har 
Stefan Nordström haft huvudansvaret och Maria Olsson, Claes Berglund, Per Edlund och 
Johan Kügler har stöttat som ledare vid dessa träningar. 
 
För barn och ungdomar med föräldrar har vi organiserat en skidskola/skidträning med start i 
november 2016. Sammankallande för dessa träningar är Per-Magnus Karlsson och till sin 
hjälp har han Marie Lyckebäck och John Strömland samt några föräldrar. Skidskolan omfattar 
20 träningstillfällen fördelade på lördagar och tisdagar under perioden november-februari. 
Stefan Nordström har tillsammans med Ulf K. Rask, Tommy Lindgren och B-O Törnqvist 
planerat årets orienteringsträningar. 
 
Aktiviteter och tävlingar 
Vi startade upp 2016 med att arrangera ett fredagsmys för ungdomarna i klubben. Vi 
samlades i klubbstugan och tränade lite lätt innan vi åt middag tillsammans och tittade på 
film. 
I år har vi fokuserat på att få med oss våra nyare medlemmar ut på tävlingarna i Uppland. Ett 
mål som vi tycker att vi lyckats bra med då hela 30 ungdomar har tävlat vid något tillfälle 
under året. Det har genererat 151 starter i ungdomsklasserna. Av dem som tävlat flitigast får 
vi nämna Anna Nordström med hela 17 starter under året. 
 
Distriktslägret i slutet på maj arrangerades i år av Rånäs OK och hölls i Rimbo. Det var 17 
ungdomar som deltog och Marie Lyckebäck, Anders Fornander och Mikael Edman deltog 
som ledare från klubben. Till O-ringen i Sälen åkte några tappra ungdomar; Gustav Kügler, 
Teodor Uddmäre, Gustav Lyckebäck, Jakob Nordström, Maja Lyckebäck och syskonen 
Edlund. Gustav Lyckebäck hamnade i totalen på en 95:e plats av 201 löpare i klassen H12 
Teodor utmanade sig själv med en H13-bana och Jakobs prestationer i klassen H11 ledde till 
en sammanlagd 67:e placering. Hans bästa dag var på den första etappen då han kom på plats 
26. Maja sprang inte alla dagar utan startade i U1-klassen tre av de fem dagarna, så tävlade 
även systrarna Edlund som sprang tillsammans under några av dagarna. 
 
I augusti drog Upplandscupen i gång. Sigtuna OK ställde i år upp med fyra lag! Det var lag 
med såväl rutinerade ungdomar som nybörjare. Flera av lagen drabbades av sjukdomar och 
var vid flera av deltävlingarna mycket decimerade vilket gjorde att resultaten inte fick stå i 
fokus utan istället blev fokus på att introducera flera nybörjare till tävlingsformen. 
Sigtunas snirkelsnorklare tog sig till final och där klättrade de! Från en delad 19:e plats på 
startlinjen till en elfte plats totalt! I laget sprang Andreas Johnson, Elin Fornander, Malin 
Edman, Gustav Kügler, Gustav Lyckebäck och Jakob Nordström samt Anna Nordström. 
 
DM-tävlingarna lockade tyvärr inte några mängder av våra unga orienterare i klubben. Vid 
mästerskapen så har Gustav Kügler varit den som placerat sig allra bäst resultatmässigt om vi 
räknar ihop samtliga DM-tävlingar. 



 

 
 

 
I september var det dags för Ungdoms-SM i Karlstad. På den resan var det Anna Nordström 
och Andreas Johnson representerade Sigtuna OK. 
 
På årets 25-mannastafett var det 7 ungdomar som var med och bidrog till klubbens lag. Det 
var Lovisa Bolander, Gustav Lyckebäck, Jakob Nordström och Elias Strömland som sprang 
ungdomssträckan med bravur! Gustav Kügler, Anna Nordström och Andreas Johnsson fick 
bidra på några av de längre sträckorna. 
 
Natt-KM ägde rum den 18 oktober för ungdomarna med start vid Steningehöjdens idrottshall. 
Det var härligt att se så många lysen i skogen! Flera av ungdomarna deltog utom tävlan då de 
sprang i mörkret för allra första gången. 
 
I mitten av oktober var det dags för säsongsavslutningen i och med den traditionsrika 
tävlingshelgen Dala-Dubbeln. I år var det 17 ungdomar med Johan Kügler och Marie 
Lyckebäck som ledare som tillsammans med föräldrar åkte upp med UOF-bussen till Falun. 
En rolig och inspirerande resa med tuffa banor och hårt motstånd. Samtliga patruller korsade 
mållinjen med ett leende på läpparna trots trötthet och vissa svårigheter på vägen. 
 
Uppland League, en poängserie som ungdomar mellan 13-16 år har möjlighet att tävla i under 
hela säsongen, hade final i slutet på oktober vid OK Enens tävling - då det för övrigt ges 
dubbla poäng för de som deltar. Andreas Johnson kom på en sammanlagd 3:e plats av 25 
löpare i H16. Anna Nordström som inte kunde springa finalen kom ändå på en sammanlagd 
10:e plats av 25 deltagare i D16. Nämnas ska också Gustav Kügler som kom på en 15:e plats i 
H14. 
 
Ungdomsbucklan och Träningspriset är två priser som man kan vinna om man är den mest 
tävlings- och träningsflitige ungdomen i klubben. I år var det Andreas Johnson respektive 
Gustav Lyckebäck och Elias Strömland (lika många poäng) som tog hem de priserna. 
 

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

PREO	

Klubben har inte haft någon Pre-O verksamhet 2016 

Stöd	till	skolorna	

Stödet till skolorna i Sigtuna kommun har varit något mer omfattande 2016 än tidigare år. Det 

kan bero på att Marie Lyckebäck genomförde en inspirationsdag för kommunens idrottslärare. 

Även efterfrågan på skolgårdskartor har ökat. 



 

 
 

Under året har stöd givits i form av framtagning av banor, skolgårdskartor, utskrift av kartor, 

framtagning av rättningsmallar samt utsättning och intagning av kontroller. Vid två tillfällen 

har SportIdent använts. Alla tjänster utförs mot betalning motsvarande ett självkostnadspris. 

Under första halvåret 2016 hjälpte vi följande skolor: S:ta Gertrud, Centralskolan, Märsta 

Praktiska, Ekilla, S:t Per och Odensala. 

Andra halvåret: S:t Per, Sätuna, Ekilla, Väringa, SSHL, S:t Olof och Centralskolan. 

Stödet till skolorna är väldigt efterfrågat men det kräver mycket arbete. Klubben kommer att 

arbeta med att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet under vintern. 

Stort tack till Leif Berg och Martyn Passmore som hjälpt Gunnar Bergh med detta under året. 

Utmärkelser	och	priser	
 
Ungdomsbucklan   Andreas Johnson 
Vandringspris som utdelas till den  
som samlat flest poäng under året. 
Flit skall löna sig. 
Ungdomar tom HD18 
 
Träningspriset, ungdom   Gustav Lyckebäck och Elias Strömland 
Vandringspris till den ungdom     
t o m 14 år som har tränat flest gånger 
 
 
”Ottos Silverfat”   Jakob 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    Roland Bäcklin 
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: Theodor Almesjö, Lovisa Bolander, Roman von der Heide, Greta Kolterud, William 
Leijonspjuth, Maja Lyckebäck, Elise Magnusson, Joel Nylund, Emil Nylund, Erik 
Resare, Elias Strömland, Alva Strömland, Felix Wilhelm, Emelie Wilhelm. 
 
BRONS: Johanna Blomberg, Lovisa Bolander, Elina Hedenius, William Leijonspjuth, Elise 
Magnusson, Emelie Wilhelm. 
 



 

 
 

SILVER: Jakob Nordström 
 
GULD: Gustav Kügler 
 
MÄSTAR: Andreas Johnson 
 
SOFT:s Tävlingsmärke 
BRONS: Svante Lindgren 
 

Klubbstugan		
Byggkommittén med Roland Bäcklin, Hans Selander, Mikael Johnson, Martyn Passmore, 
Marie Lyckebäck och Bengt-Olov Törnqvist har även detta år genomfört ett antal möten. 
 
Om klubbstugan har skrivits mycket i tidigare årsberättelser. Vi nöjer oss därför med att 
gratulera oss själv till att tillstånd för användande av stugan meddelades tidigt på året av 
kommunens byggnadsförvaltning efter genomförd slutbesiktning. 
19 mars avhölls också en välbesökt och lyckad invigningsfest. 
 
Under hösten har också en avtackningsmiddag ägt rum för sponsorer och några medlemmar 
som betytt mycket för stugans utformning och förverkligande. 
 
Det så kallade sticket på stugans baksida har under hösten flyttats till ny plats bredvid 
förrådet. Containern som i huvudsak används som förvaring åt snöskotern och diverse 
tävlingsmateriel har också fått nya plats bakom förrådet. 
 
Några kompletteringar återstår men stugan är nu bokförd som klar och som visats på annan 
sida i denna årsberättelse har den nu också upptagits som en tillgång i vår balansräkning. 
  
Och tillgång är verkligen vad vi hoppas att stugan ska bli, avsaknaden av en klubblokal har 
varit tydlig i vår verksamhet de senaste åren och styrelsen hoppas nu att vi får en rejäl nystart 
på klubbarbetet i och med den nya klubbstugan. 
 

Spårverksamhet	
 
På elljusspåren i Hällsbo och Valsta har vi slagit gräs och sly.   
Något skidspår har inte gjorts på grund av snöbrist. 
 
Det förslag till nytt elljusspår som vi tog fram förra året har glädjande nog kunnat 
förverkligas. Med det nya spåret kan vi erbjuda en bra skidanläggning när väl snön kommer.   
Samtal med Bonava (NCC) och Sigtuna kommun om fortsatt utveckling av spåret fortgår, 
konstsnö och belysning är inkluderade i dessa samtal. 
 

Slutord	
2016 kan läggas till handlingarna som ett år med lyckade tävlingsarrangemang som bidragit 
till en fortsatt stabil ekonomi och en slutbesiktad klubbstuga. 
 



 

 
 

Slottsprinten i juni månad var kanske det arrangemang som märktes mest och här har vi 
kanske sett starten på en ny tradition som kan komma att bli långlivad. Med konceptet 
individuell tävling kombinerat med en mer lustbetonad stafettdel på rätt tidpunkt under året 
kan vi ha hittat en ny nisch som kan bli lyckosam för klubbens ekonomiska framtid. 
 
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 2017-01-19 

 
 
Roland Bäcklin  Hans Selander B-O Törnqvist 
 
 
 
Marie Lyckebäck Jonas Lindgren Ulf K. Rask 
 
 
 
Martyn Passmore Carina Andersson (suppleant) 


