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Styrelse 
Styrelsen har under 2017 bestått av: 

 

Ordförande  Gunnar Bergh 

Kassör  Hans Selander 

Ledamöter  Marie Lyckebäck  

  Jonas Lindgren 

  Johan Hedin 

  Martyn Passmore 

  Ulf K. Rask 

Suppleant  Carina Andersson 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 genomfört 10 protokollförda styrelsemöten. 

 

Verksamheten inom föreningen utgörs till största delen av orientering. Därtill kommer 

terränglöpning och vid snötillgång även skidor och skidorientering. Klubben saknar ledare för 

att bedriva precisionsorientering. 

 

Utöver sedvanlig tränings- och tävlingsverksamhet har vi under året haft många aktiviteter. 

• 10 juni arrangerade vi Slottssprinten i Sigtuna stad 

• 9 september genomfördes DM sprint vid ängarna N Björnkälla. 

• 7 oktober hade Sigtuna ett lag med i 25-manna 

• 14-15 oktober deltog klubben i Daladubbeln 

• 11 november hade vi en höstfest 

• 16 nov genomförde vi ett höstmöte 

 

Klubbens styrelse har under året främst arbetat med aktiviteter som syftat till att skapa 

förutsättningar för vår klubbs utveckling.  

 

Representation 
 

Sigtuna Orienteringsklubb har representerats i olika organisationer: 

• Gunnar Bergh och Marie Lyckebäck har representerat klubben i UOF 

• Roger Uddmäre, Bo Lindberg har deltagit i kommunens skogsgrupp. Ett möte är 

genomfört. 

• Martyn Passmore har representerat klubben i arrangörskommittén för O-ringen 2020 
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Måluppfyllnad för verksamhetsåret 2017 
 

Prioriterat tävlingsdeltagande  

Bibehållet deltagande i tävlingar Uppfyllt 

Nå ett högre ungdomsdeltagande på träningar och tävlingar Minskat något 

DM Uppland Få startande 

25 manna Uppfyllt 

10MILA Ej uppfyllt 

Jukola Ej uppfyllt 

Daladubbeln Uppfyllt 

Träningsarrangemang  

Samarbeta med närliggande klubbar Uppfyllt 

Vinterträning inom och utomhus Uppfyllt 

Genomföra en klubbdag  Uppfyllt 

Egna tävlingsarrangemang  

Slottssprinten Uppfyllt 

DM stafett Uppfyllt 

Erbjuda andra klubbar arrangemang Uppfyllt 

Utbildning  

Deltagande i av UOF arrangerade kurser 1 kurs 

Delta i tävlingsledarträffar Ej uppfyllt 

Nybörjarkurs/fortsättningskurs för ungdomar och vuxna om behov 

uppstår 

 

Uppfyllt 

Hällsbostugan  

Komplettera Hällsbostugan Uppfyllt 

Spårskötsel  

Valstaspåret Uppfyllt 

Hällsbospåren, elljus såväl som nya skidspåret Uppfyllt 

Kartor  

Nyproduktion av fler skolkartor Ej uppfyllt 

Överenskommelse med markägare för nya kartan norr om Hällsbo Ej uppfyllt 

Övriga arrangemang  

KM (Orientering, Terräng, Skidor, SkidO) Ej SkidO 

Naturpass Uppfyllt 

Grötkavle, Nattugglan, SPAT, Nyårsraketen och Wintercup Uppfyllt 

Sigtuna Trail Ej uppfyllt 

Blot Ej uppfyllt 

Fortsatt samarbete med skolor  Uppfyllt 

Årsfest/årsavslutning i november Uppfyllt 

Klubbresa till Dalarna september/oktober Uppfyllt 

Intensivkurs för vuxna Uppfyllt 
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Orienteringsverksamhet -gemensam 
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. Många 

av träningarna har utgått från Hällsbostugan, men vi har även använt många av klubbens 

övriga kartor. 

"Nattugglan" (vår nattorientering) genomförde vi i mars med tre deltävlingar och 

"Grötkavlen" (vår traditionsfyllda budkavle) gick som vanligt Annandag Jul. ”Spattet” (vår 

sprintträning) genomfördes med en deltävling i maj vid Aludden Sigtuna. Drygt 40 startande 

som sprang flera slingor). 

Wintercupen 2016-2017 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 2018. 

Tävlingsverksamhet  

Klubbens medlemmar har under året deltagit i 101 tävlingar över hela landet. 

Tillsammans blir det 487 starter i individuella tävlingar, varav 111 är av 

ungdomar upp till 16 år. Till det kommer 5-dagars och stafetter klubben 

deltagit i. 

 

Vi har tidigare år deltagit i stafetterna Pampas Night (som arrangeras av militären i 

Karlbergsparken), Jukola i Finland och 10MILA. Men 2017 kom vi tyvärr inte till start i 

någon av dessa tävlingar. 

 

Klubbresa 

Tyvärr blev det ingen klubbresa under 2017 men vi återkommer med det ett kommande år. 

25-manna 

Årets tävling avgjordes öster om Södertälje. Vi kom till start med ett lag och kämpade mycket 

bra. Det blev till slut plats 232 (bland 292 fullföljande lag och 374 startande lag) som vi ändå 

måste vara nöjda med då många i laget gjorde starka insatser. Några sträckor gick bra och 

några sträckor gick nästan bra.  

Klubbmästerskap 

Långdistans-KM gick vid Arlanda/Nybygget. Banläggare från Väsby OK. 

Natt-KM Hällsboskogen med TC vid Hällsboskolans idrottssal. Banläggare Tommy 

Lindgren. 

2017 års KLUBBMÄSTARE 

Långdistans/medeldistans 

H18 Andreas Johnson 

H14 Gustav Lyckebäck 

D12 Elise Magnusson  

D40 Maria Olsson 

H45 Kenneth Hermansson 

D50 Gunnel Rask 

H60 Per-Åke Holm 

H70 Lars-Olov Andersson 

D75 Dagny Gustavsson 

 



 

S I G T U N A  O R I E N T E R I N G S K L U B B  

 

Natt 

HD10 Erik Resare D12 Elise Magnusson  

HD14 Gustav Lyckebäck  D16 Anni Häggholm 

 

D17-44  Marie Lyckebäck 

H17-44  Andreas Johnson 

H45-59  Per Edlund 

H60  Per-Åke Holm 

 

2017 års DISTRIKTSMÄSTARE 

Sigtuna OK tog hem totalt sex DM-titlar. 

 

DM Sprint D75 Dagny Gustavsson 

DM Natt D65 Marianne Sellgren 

DM Medel D60 Eva Elnerund 

 D75 Dagny Gustavsson 

DM Lång D75 Dagny Gustavsson 

 H70 Anders Sellgren 

DM Stafett Eget arrangemang 

DM-bucklan Per Edlund  

Winter-Cupen  Marie Lyckbäck  

Grötkaveln 2017 Gustav & Marie Lyckebäck 

 

Orienteringsverksamhet-ungdom 
Ansvarig och sammankallande för ungdomsverksamheten har under året varit Stefan 

Nordström. Till sin hjälp har han under året haft ytterligare ledare; Roger Uddmäre, Marie 

Lyckebäck, Maria Olsson och Carina Andersson, Per Edlund och Johan Kügler. Dessutom har 

ett flertal föräldrar varit behjälpliga under tisdagsträningarna för att skugga de allra yngsta 

deltagarna. 

 

Under hela året har en liten grupp, även på torsdagar, tränat och för denna grupp har Stefan 

Nordström haft huvudansvaret och Maria Olsson, Per Edlund, Marie Lyckebäck och Johan 

Kügler har varit med och roterat som ledare vid dessa träningar. 

 

För barn och ungdomar tillsammans med föräldrar har vi organiserat en skidskola/skidträning 

med start i november 2017. 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 söndagar (lördag de helger då Wintercupen går av 

stapeln) och tisdagar under perioden november-februari. 

 

Stefan Nordström har tillsammans med Ulf K. Rask, Tommy Lindgren och B-O Törnqvist 

planerat årets orienteringsträningar. 
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Aktiviteter och tävlingar 

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 31 ungdomar har tävlat vid något tillfälle 

under året. Det har genererat 111 starter i ungdomsklasserna. Av dem som tävlat flitigast får 

vi nämna Gustav Kügler och Gustav Lyckebäck som båda gjort hela 20 tävlingsstarter under 

året. 

 

Distriktslägret i slutet på maj arrangerades i år av Länna OK och hölls i Almunge. Det var 

ungdomar som deltog och Marie Lyckebäck deltog som ledare från klubben.  

Till O-Ringen i Arvika åkte några tappra ungdomar; Gustav Kügler   

Rikslägret, som i år arrangerades på Idre Fjäll, hade åtta ungdomar och tre ledare från 

Sigtuna OK som deltagare. Det var en mycket uppskattad resa med bra träning och roliga 

kringaktiviteter.  

Vid distriktsmatchen, som i år gick av stapeln i Knivsta, hade vi deltagare i pojkklasserna 

H14 och H16 av Gustav Lyckebäck, Jakob Nordström och Gustav Kügler. 

 

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 storskogscykloper tog sig till final och väl där så sprang de jättebra. I laget sprang 

Arvid Runfeldt, Maja Lyckebäck, Erik Resare, Elise Magnusson, Alva Strömland, Gustav 

Kügler. 

 

DM-tävlingarna lockade tyvärr inte några mängder av våra unga orienterare i klubben. Vid 

mästerskapen så har Gustav Lyckebäck varit den som placerat sig allra bäst resultatmässigt 

om vi räknar ihop samtliga DM-tävlingar. Han deltog även i samtliga discipliner under DM-

hösten! 

 

I september var det dags för Ungdoms-SM i Umeå. På den resan var det Gustav Kügler som 

representerade Sigtuna OK. Hans bästa resultat under SM-tävlingarna kom på sprintdistansen 

där han sprang in på en 63:e plats av 108 i klassen H15. 

 

På årets 25-mannastafett var det 7 ungdomar som var med och bidrog till klubbens lag.  

William Leijonspjuth, Jakob Nordström, och Elias Strömland sprang ungdomssträckan 

tillsammans med Anna-Lena Nylund på ett utmärkt sätt trots lite fördröjning vid startområdet. 

Gustav Kügler, Anna Nordström, Andreas Johnsson och Gustav Lyckebäck fick bidra på 

några av de längre sträckorna. 

 

Natt-KM ägde rum den 17 oktober, för ungdomarna, med start vid Hällsboskolans idrottshall. 

Det var härligt att se så många lysen i skogen! Flera av ungdomarna deltog utom tävlan då de 

sprang i mörkret tillsammans med en kamrat eller skugga. 

 

I mitten av oktober var det dags för säsongsavslutningen i och med den traditionsrika 

tävlingshelgen Dala-Dubbeln. I år var det 11 ungdomar med 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. 
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I Uppland League, en poängserie som ungdomar mellan 13-16 år har möjlighet att tävla i 

under hela säsongen, kom Gustav Lyckebäck på en sammanlagd 9:e plats av 39 löpare i H14. 

I den klassen så plockade även Elias Strömland, William Leijonspjuth och Teodor Uddmäre 

hem poäng. I resultatlistan för D14 hittar vi tre tjejer från Sigtuna OK; Malin Edman, Lovisa 

Bolander och Elin Fornander. Nämnas ska också Gustav Kügler som kom på en fin 10:e plats 

i den tuffa H16-klassen. 

 

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 Gustav Lyckebäck som tog hem 

båda de priserna. 

 

Terränglöpning 
Ett klubbmästerskap i terränglöpning anordnades den 21 september 2017 med 14 startande. 

Klubbmästare för året blev: 

Herrar:  Johan Kügler 

Damer:  Alicia Bohman 

Ungdom pojkar:  Gustav Lyckebäck 

Ungdom flickor:  Johanna Sköld 

HD10:  Erik Ellefors 

 

I övrigt har klubbmedlemmar deltagit i flera terräng- och motionslopp men då detta helt sker 

på egen hand redovisats det inte här. 

 

Skidverksamheten 
Verksamhetsåret 2017, omfattar tiden nov 2016 t.o.m. okt 2017. 

 

Huvudansvariga 

• Per-Magnus Karlsson 

• Marie Lyckebäck 

• Bo Lindberg (skoter- och spåransvarig) 

• Claes Berglund och Johan Hedin (skoterförare och spårdragare) 

 

Träningsverksamhet 

Skidskola för ungdomar har hållit 20 träningstillfälle vid Hällsbostugan där barmarksträning 

har dominerat. Under januari och februari har de flesta träningarna kunnat hållas på snö i 

Bålsta på det konstsnöspår som fanns. Vid några tillfällen har vi tränat tillsammans med 

Bålsta SK. Skidträning för vuxna har bedrivits enskilt av medlemmar. 

 

Klubbmästerskap 

KM i Skidor genomfördes den 18 februari på Granåsens konstsnöspår i Bålsta.  

Klubbmästare blev: 

Herr:  Per-Magnus Karlsson 

Dam:  Ann-Sofie Ellefors 

Pojkar:  Gustav Lyckebäck 

Flickor:  Charlotte Ellefors 

Barn:  Erik Ellefors 
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Övriga arrangemang 

SkidO har inte kunnat genomföras p.g.a. snöbrist. Vi har heller inte haft några aktiva utövare i 

denna gren under året. 

 

Vasaloppet 

Antalet anmälda har ökat med nästan 30 % jämfört med 2016. Anmälningar till de 

olika Vasaloppsarrangemangen fördelade sig enligt nedan: 
 

Lopp     Anmälda Fullföljde 

Vasalopp   7 6 

Öppet spår   4 2 

Tjejvasan tävling  1 1 

Kortvasan  1 1 

Nattvasan  1 1 

Totalt   14 11 

 

Tider återfinns på Vasaloppets hemsida www.vasaloppet.se  
 

PREO 

Klubben har inte haft någon Pre-O verksamhet 2017 

Slottssprinten 

Slottssprinten genomfördes den 10 juni med start och mål vid strandpromenaden i Sigtuna.  

På förmiddagen sprang alla i sina ordinarie klasser i en ren sprinttävling där de längre banorna 

hade kartbyte för att få ut rätt längd på banorna. Tävlingsledare var Lars-Göran och Agneta 

Sörqvist och banläggare B-O Törnqvist.  

Efter c:a 1,5 timmars paus då alla deltagare kunde gå runt i Sigtuna och äta sin lunch gick 

starten för den 2-manna stafett som avgjordes på eftermiddagen. 

 

Konceptet med två tävlingar samma dag är uppskattat och vi kommer att jobba vidare på detta 

upplägg. Vi hade 599 anmälda till den individuella sprinten och 159 lag anmälda till 

2-mannastafetten. De flesta deltagarna i 2-mannastafetten hade också deltagit i den 

individuella sprinten. 

DM-stafetten 
 

DM-stafetten genomfördes den 9 sep med TC på ängen N om Björnkälla. Där hade vi 119 lag 

med 3 till 5 deltagare och 92 individuella starter i öppna klasser, sammanlagt 465 anmälda 

löpare. Tävlingsledare var Ulf och Gunnel Rask och banläggare Tommy Lindgren. 

  

http://www.vasaloppet.se/
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O-Ringen Uppland 2020 
Sigtuna OK tillsammans med 7 andra klubbar inom Uppland har bildat ett 

föreningsråd som ska bistå O-Ringen 2020:s ledningsgrupp med lösning av 

eventuella problem som uppstår på vägen. Klubbens representant i 

föreningsrådet har med fullmakt skrivit på avtalet med O-Ringen AB som 

reglerar genomförande av O-Ringen 2020 med centralort vid SLU i Uppsala. 

Avtalet finns i en pärm i Hällsbostugan. 

 

Genom avtalet regleras ersättning som klubbens medlemmar drar in till 

Sigtuna OK genom frivilligt arbete under tävlingen. Därmed är klubben 

garanterad 60:-/timme för nedlagt funktionärsarbete oavsett hur många timmar 

som behövs. Dock finns det ett tak på 75000 timmar och eventuella timmar 

utöver detta ger ingen extra ersättning. Någon ersättning för resor och mat 

utgår inte. 

 

Vinsten efter avgift till O-Ringen ABs utvecklingsfond samt till SOFT delas 

mellan O-Ringen AB och funktionärsföreningar med 70/30%. Vid ett underskott 

delas förlusten med 80/20%. Mellan föreningar delas vinsten/förlusten upp 

enligt ett poängsystem där medverkande vid tävlingarna ge 36%. 

 

Klubben har genom vår ordförande Gunnar en plats i ledningsgruppen med 

ansvar för boende. Detta ger oss lite mera insyn i det fortlöpandet arbete 

och lite förvarning om problem som kan dyka upp. Under O-Ringen 2017 hade 

O-Ringen 2020 ett tält med information om O-Ringen 2020. Martyn och Marianne 

tog ett dagspass att bemanna tältet i Arvika, vilket var bra PR för 

tävlingen då många var nyfikna med särskild fokus på Lunsen. Även vid 

25-manna var tältet på plats men med stundtals bemanning. 

 

Den i ledningsgruppen med ansvar för funktionärs tillsättning har 

efterfrågat en funktionärsansvarig i varje klubb där Martyn tagit på sig 

uppgiften. 

Övriga egna arrangemang 

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. 

Vissa skolor har också utnyttjat de kartor vi tar fram för olika arrangemang.  

 

Vi har även arrangerat klubbmästerskap åt andra klubbar. 
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Ansvarsområde Ekonomi/Bidrag 
 

Nedan visas det ekonomiska utfallet för år 2017 fördelat på klubbens verksamheter. 

 
Projekt 2017 Utfall 2016 Utfall 

DELTAGANDE I TÄVLINGAR OL 

   SkidO, PreO, skidlöpning och terränglöpning. Klubbens del av 

anmälningsavgifter och bilersättning för skjuts av ungdomar. 

Olycksfallsförsäkring. 

-27 204 -23 473 

RESOR/LÄGER FÖR TÄVLING OCH TRÄNING 

   Klubbresa, ungdomsläger och gemensamma resor till tävlingar.  

-27 315 -20 316 

KARTOR OCH BASMATERIEL 

   Grundkartor, kartor för träning och orienteringsarrangemang, 

basmateriel, IT och datavagn. 

-25 764 -11 438 

ORIENTERINGSARRANGEMANG 

   Naturpass, skolor, nybörjarkurs, arrangemang för andra klubbar, 

tävlingsarrangemang. 

123 712 102 105 

MOTIONS- och SKIDSPÅR 

   Hällsbo- och Valstapåren. Skidspår i Sigtuna.. 

63 039 82 541 

HÄLLSBOSTUGAN (återuppbyggnad ingår ej) 

   Drift av stugan, förråd och tomt. Inköp av inventarier. Servering och 

uthyrning. 

-68 095 -105 134 

MEDLEMSSERVICE 

   Medlemsinfo, klubbsammankomster och försäljning av OL-kläder och 

OL-utrustning 

-28 248 -18 197 

ÖVRIGT 

   Medlems- och förbundsavgifter, bidrag, räntor och administrations-

kostnader. 

124 453 131 213 

ÅTERUPPBYGGNAD AV HÄLLSBOSTUGAN -30 732 -137 875 

Årets resultat exkl. avskrivning 103 846 -574 

    

   Avskrivning för Hällsbostugan 

 

-200 000 

 

-200 000 

   Avskrivning för maskiner (snökompaktor) - 9 500 0 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Klubbens nettokostnader för deltagande i tävlingar, resor och läger gäller under året i 

huvudsak för aktiviteter inom ungdomsverksamheten. 

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

Intäkter från kartförsäljning har varit blygsam. 

Årets större egna arrangemang har gett följande överskott: Naturpasset ca 5 tkr, 

Skolverksamheten ca 4 tkr, utdelning för 10-Mila ca 3 tkr, funktionärsersättning för 

Stockholm Marathon ca 6 tkr, mindre arrangemang för andra klubbar ca 16 tkr, Slottssprinten 

Sigtuna ca 58 tkr, DM stafetten ca 34 tkr. 

Årets något lägre överskott för motions- och skidspår beror på inköp en slaghack för 

klippning av gräs på det nya skidspåret. 

Klubben har under året investerat i en snökompaktor för ca 48 tkr, en kostnad som kommer 

att avskrivas på fem år med 9,5 tkr. 

Kostnaderna för klubbstugan utgörs av fasta kostnader för arrende, el, VA, renhållning och 

försäkring. Årets nettokostnader har minskat då vi inte gjort lika kostsamma inventarieinköp 

som under föregående år. Serveringen liksom uthyrningen av stugan har gett ett överskott på 

ca 8 tkr vardera. 
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Medlemsantalet har ökat något jämfört med föregående år. Vid årets slut var antalet 

medlemmar 222. 

Vi har av kommunen fått särskilda bidrag på 40 tkr för inköp av slaghack och snökompaktor 

för underhåll av det nya skidspåret och 4 tkr för inköp av OCAD12. 

Under återuppbyggnaden av klubbstugan redovisas de kompletteringar som gjorts. De större 

kostnader som ingår är för kabel till brandvarningssystemet och komplettering av lås och 

larm. 

Med årets överskott på ca 104 tkr före avskrivningar har klubbens ekonomi stärkts och är med 

hänsyn till det egna kapitalets storlek god. 

 

Ansvarsområde Materiel/IT 
Vi har använt videokonferens med blandade resultat. Problemen med bilden har avhjälpts 

genom att ansluta den dator som man ska köra Skype på till datanätet med en nätverkskabel 

istället för att köra via WiFi. Ljudupptagning med en aktiv mikrofon har fungerat dåligt då 

mikrofonen i laptoppen är i klenaste laget. Ljudåtergivning har förbättrats genom dels 

koppling av hörlursutgång direkt till Sonos högtalarna via kabel och genom fristående 

PC-högtalare när man är i konferensrummet. Återstående problem med bild och ljud har 

härletts till skral bandbredd hos motparten som kör över lokal WiFi. 

 

Datarummet är iordningsställt och kan nu användas för kartutskrifter och banritning i OCAD. 

Hemsidan fungerar som central informationsplattform och kompletteras även av utskick om 

tävlingar och träningar för aktiva och intresserade medlemmar. 

 

En ny inplastningsmaskin för A4 har införskaffats då den gamla var utsliten. 

 

En bunt på minst 1000 sidor A5 100 gram papper har donerats för att minska åtgång på både 

A4 och skrivarfärg. 

 

Under 2017 har vi bytt leverantör av klubbkläder från Trimtex till Sign Sport.  Detta har 

medfört att vi fått en lite uppdaterad design till ett bättre pris. Det är många i klubben, främst 

ungdomar, som har uppdaterat sin garderob med lite nya tävlings- och träningskläder. 

 

Ansvarsområde Kartor 
Ansvaret för att vidmakthålla klubbens kartor har under de senaste åren legat på Leif Berg. 

Nu Gunnar Bergh och Tommy Lindgren börjat, att underledning av Leif, dela på ansvaret.  

Gunnar har uppdaterat Raevsta kartan till DM-stafetten. Det återstår att göra klart Til-delen av 

kartan. 

Tommy kommer att ansvara för Hällsbokartan. 

Kartor som reviderats 2017: 

Hälgestabodarna-2017-11-21 Leif Berg 

Lövstaholm-2017-11-05  Leif Berg 

Nybygget-2016-09-19—5000 Leif Berg 

Pinbacken-17-01-27  Leif Berg 

Rosersberg-2017-04-05  Leif Berg 

Sigtuna-2017-11-01  Leif Berg 
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Tingvalla-Ekilla-Valsta-Sprint-2017-05-01 Leif Berg  

Raevsta-2017-08-20   Gunnar Bergh 

 

Ansvarsområde Hällsbostugan 
Stugan har använts flitigt men förslitningen är ringa. Stugan kräver vård och underhåll precis 

som vilken fastighet som helst. Stuggruppen håller på att upprätta en underhållsplan samt en 

inventarielista. Förbrukningsmaterial såsom disktrasor, diskborstor, m.m. förnyas vid behov.  

   

Låset till entrédörren har tidvis varit ett problem mest beroende på handhavande som lett till 

ett otal falsk larm. Låset är nu uppgraderat och knappsatsen flyttat till vänster sida om dörren. 

Låset och larmet styrs med en personlig bricka samt en personlig kod och de falska larmen 

har upphört.  

   

Stugvärdarna har tidigare behövt assistans att lås upp och larma av samt att låsa och larma. 

Två särskilda brickor för stugvärdar har aktiverats som överlämnas till näst följande värd 

enligt listan.  

   

Problemet med imma i omklädningsutrymmen har delvis avhjälps genom ventiler i 

dörrbladen. Ytterliga åtgärder planeras genom sänkning av inomhus temperaturen i 

omklädningsrummen. Mätning är påbörjad och problemet ska vara avhjälp till våren.  

   

På grund av risk för halka i våtutrymmen ska ett halkbekämpande material anbringas på 

golven.  

   

Användning av audio/visuell utrustningen har visat sig vara problematisk trots utförliga 

instruktioner. Ett nytt försök görs att avhjälpa detta och ska vara klart till årsmötet. Kvalité på 

bilden i storstugan har förbättrats genom montering av en filmduk.   

   

Det kommer att ta några år innan alla småfel är åtgärdade och då bli underhåll enklare. 

 

 

Ansvarsområde Externa åtaganden 
Skolor 

Klubben beslutade att 2017 ändra konceptet för stöd till kommunens skolor. En vecka på 

våren och en på hösten erbjöds orienteringsbanor där klubben ansvarade för kontroller och 

kartor. Skolorna ansvarade för genomförandet av orienteringen. 

Klubben har också hjälpt skolor med att ta fram individuella kartor med banpåtryck samt 

utskrift av kartor. 

Naturpasset  

I år delades naturpasset upp på två kartor: Rosersberg och Billby, Sigtuna. B-O Törnqvist har 

ordnat med kontrollpunkter och har haft några medlemmar till sin hjälp för ut- och insättning  

av skärmar. De utlämningsställen som vi samarbetat med har varit: Drakegården, OK-

macken, Sport & Uteliv i Sigtuna, Järnhuset i Märsta samt Mataffären i Rosersberg. Under 

säsongen har ca 70 kartor lagts ut till våra utdelningsställen och vi har fått 10 stycken 
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fullständiga startkort inskickade till oss. Totalt har vi sålt 50 stycken naturpass under 

säsongen. 

Kommunen 

VI har under året haft olika typer av kontakter med kommunen. Bland annat i samband med 

vår tävling Slottssprinten. Bokning av idrottshallen i Hällsboskolan har gjorts för 

styrkegympan under säsongen 2017/18. 

Anslagstavlan ute/inne 

Hålls uppdaterad på ett adekvat sätt med hjälp av flera av våra medlemmar som håller listor 

och annat uppdaterat. 

Ansvarsområde Information/Utbildning 

Klubbens informationskanaler har främst varit www.sigtunaok.se och annonser i 

Sigtunabygden. Klubben har också en Facebook grupp (sigtuna ok). Vår hemsida som ligger 

på IdrottOnline som tillhandahålls av riksidrottsförbundet ha många svagheter. Martyn 

Passmore har validerat den under året och upptäckt många problem och svagheter. Det 

allvarligaste är kanske att den inte är användarvänlig och svår att använda om man saknar 

utbildning. Detta har medfört att sidan inte har haft den aktualitet som styrelsen vill ha. 

Åtgärder pågår för att höja kvalitén på hemsidan. 

Intensivkurs för vuxna hölls under helgen 31/3-2/4 med nio deltagare varav flera föräldrar till 

nybörjare. Marie Lyckebäck tillsammans med Maria Olsson var kursledare och behjälpliga 

vid de praktiska momenten var också Johan Kügler, Stefan Nordström och Per Edlund. 

Utvärderingarna visade att kursen var mycket uppskattad hos deltagarna. 

Ansvarsområde Spår/Marker 
 

Under 2017 har vi skött spåren i Valsta och Hällsbo enligt avtal med kommunen.  

I juli månad inköptes en slaghack som kan dras med fyrhjuling. Större delen av spårskötseln 

under sommaren på elljus- och skidspåret i Hällsbo kommer att kunna ske m h a denna. 

 

Tyvärr kom det inte nog med snö under vintern 2017 för att vi skulle kunna ha premiär för 

nya längdspåret.  

 

Under sommaren har vi fortsatt rensa sten m.m. i spåret för att skapa förutsättningar för att 

kunna packa snö även vid små mängder natursnö. En kompaktor som vi kan dra med skotern 

köptes in i november och har testats nu i december med gott resultat.  

Material för skyltning av skidspåret har köpts in och skall sättas upp inom kort. 

 

Invigning av det nya skidspåret kommer att ske den 17 februari tillsammans med 

utvecklingsbolaget för Stadsängarna. De har beslutat ge spåret namnet Äppelspåret. 

  

file:///C:/Users/Gunnar/Desktop/ÅB2017/www.sigtunaok.se
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Utmärkelser och priser 
 

Ungdomsbucklan   Gustav Lyckebäck 

Vandringspris som utdelas till den  

som samlat flest poäng under året. 

Flit skall löna sig. 

Ungdomar tom HD18 

 

Träningspriset, ungdom   Gustav Lyckebäck 

Vandringspris till den ungdom     

t o m 14 år som har tränat flest gånger 

 

”Ottos Silverfat”   Delas inte ut då vi inte hade 

Delas ut till den medlem i klass HD 10    någon ungdom som startade 

t o m HD16 som under årets O-Ringen  vid O-ringen i Arvika 2017. 

hade den bästa slutplaceringen samman-  

lagt i tävlingsklass. 

 

Koskällan Delas inte ut då vi inte  

Utdelas till klubbmedlem som vid Blotet  genomfört Blot 2017 

av Tinget anses ha utmärkt sig särskilt under  

året. Utdelades första gången 1935. 

 

 

SOFT:s Tävlingsmärke för ungdom 
JÄRN: Seán Berglund, Per Eriksson, Markus Fornander, Tobias af Geijerstam 

BRONS: Seán Berglund, Per Eriksson, Markus Fornander, Tobias af Geijerstam. 

SILVER: Malin Edman, Elin Fornander, Gustav Lyckebäck, Elias Strömland. 

GULD:  

MÄSTAR:  

 

SOFT:s Tävlingsmärke 

BRONS: Andreas Johnson 
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Slutord (Gunnar) 
2017 kan läggas till handlingarna som ett år med lyckade tävlingsarrangemang som bidragit 

till en fortsatt stabil ekonomi 

 

Slottssprinten i juni månad blev åter en mycket uppskattad tävling och vårt koncept med en 

individuell tävling och en stafett kommer att fortsätta arrangeras. 

DM stafett Uppland i september blev också en lyckad tävling. Tävlingar fördelas mellan 

klubbarna av UOF. Sigtuna OK kommer inte att tilldelas någon de kommande två åren. 

 

Klubben har en utmaning i att engagera fler vuxna i verksamheten. Då kan vi fördela 

arbetsinsatser på fler vilket gör det mycket roligare för alla. Jag uppmanar alla att hjälpa till 

med att inkludera föräldrar till ungdomar och intressera nya vuxna i vår verksamhet. 

 

Styrelsen vill tacka dig för det arbete du gjort för klubben det gångna året. Några är nämnda i 

årsberättelsen men alla som bidragit i verksamheten ska veta att din insats uppskattas – vi gör 

detta för vår egen och allas gemensamma trevnad. 

 

 

Sigtuna 2018-01-18 

 

 

 

Gunnar Bergh  Hans Selander Johan Hedin 

 

 

 

Marie Lyckebäck Jonas Lindgren Ulf K. Rask 

 

 

 

Martyn Passmore Carina Andersson (suppleant) 


