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Förord: 

 

Vid årsmötet 2010 beslutades att Hemsidan ska vara den huvudsak-

liga platsen för information till medlemmarna. Det medför att det 

som hittills skrivits i Kärrleken redan finns dokumenterat där. 

Kärrleken som tidigare utkommit med 4 nummer varje år blir i fort-

sättningen en publikation som utkommer med 1 nummer i februari.  

Syftet med numret är att på ett övergripande sätt, i pappersform, do-

kumentera det föregående verksamhetsåret. På så sätt får vi också en 

kontinuitet i dokumentationen av klubbens verksamhet. 

 

 

 



Året 2009 
Den stora händelsen är tillbyggnaden till 

klubbhuset.  Den 6 juni sattes spaden i 

marken. Många medlemmar har bidragit 

till att genomföra bygget till en låg kost-

nad. Jag vill nämna följande personer 

som bidragit extra mycket. 

B-O Törnqvist  

Bo Lindberg 

Börje Blomqvist 

J-O Malm 

Jan Erik Holm 

L-G Sörqvist 

Margareta Haraldsson 

Mikael Johnsson 

Pelle Holm 

Per Forsman 

Roland Bäcklin 

Sven Olof Lööfv 

Tage ”Spirre” Karlsson 

Ulf Larsson 

Åke Gatelid 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteter 2009 
Vinterträning i skogen och i gymnastiksal 

Träningar – banläggning med in och ut-

sättning av kontroller 

Ungdomsverksamhet 

Bingolottoförsäljning mm 

Ungdomsresa till Halland 

10-Mila 

Tävlande 

Städdagar och underhåll av stugan 

Klubbresa till Närke 

Klubbens stöd till skolor 

Ny klubbdräkt 

Ny flagga 

Sprint-DM 

Tillbyggnad av klubbstugan 

O-Ringen 

Slottskampen 

25-Manna 

Höstfest 

Blot 

Hålla skidspår i Hällsbo 

Skidverksamhet 

Orienteringsskytte 

Styrelseverksamhet 

Utbildningar 

Underhåll av spår i Hällsbo och Valsta





 

 

 
 

Styrelsen har under 2009 bestått av: 
 

 
Ordförande Gunnar Bergh 
Kassör  Hans Selander 
Ledamöter Roland Bäcklin 
  Jonas Lindgren 
  B-O Törnqvist 
  Martyn Passmore 
  Eva Elnerud 
Suppleant Frida Lindgren 
 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2009 genomfört 10 styrelsemöten, ett vårmöte och ett 
höstmöte. 
 
Verksamheten inom föreningen utgörs till största delen av orientering. Därtill kommer ter-
ränglöpning, precisionsorientering och vid snötillgång även skidor och skidorientering. Un-
der 2009 har orienteringsskytte tillkommit. 
Utöver sedvanlig tränings- och tävlingsverksamhet har vi under året haft många aktiviteter. 
Klubben fick en ny kollektion klubbkläder och en ny klubbvimpel 
16-17 maj åkte vi på klubbresa till Närke dubbeln. 
26 maj anordnade vi DM sprint i Märsta. 
Klubbstugan har byggts ut med 20 m2 och en luftvärmepump har installerats. 
13 sep genomfördes Slottskampen 2009 med UNT-cup final vid Steninge Slott. 
Vi har stått beredda att hjälpa polisen vid eftersök men ingen aktivitet är genomförd. 
Klubbens styrelse har i huvudsak arbetat med löpande frågor. Ungdomsverksamheten har 
varit prioriterad. Ungdomarna är klubbens framtid. 
 

 
 
Sigtuna Orienteringsklubb har representerats i olika organisationer: 

Gunnar Bergh har representerat klubben i UOF 

Sven-Erik Mosén är ordförande i Upplands Orienteringsförbund. 

Ingegerd Lusensky är utbildningsansvarig i Upplands Orienteringsförbund 

Tommy Lindgren är representant i Upplands Orienteringsförbund ungdoms kommitté 

Sten von Heijne har varit kontaktperson för skidorientering i Upplands Skidförbund. 

I kommunens skogsgrupp har Roger Uddmäre, Sture Gedda och Uttern ingått. 

 

 
Prioriterat tävlingsdeltagande. 

Ökat deltagande i tävlingar  +4% 
DM Uppland    Genomförda 
25-manna    247:e plats 
10-mila    2 öppna- , 1 ungdoms (161)- och 1 herrlag  (286) 

Styrelse 

Representation. 

Uppföljning av mål 



Nå ett högre ungdomsdeltagande                                                                                                               
på träningar och tävlingar  Uppfyllt 

 

Träningsarrangemang. 

Samarbeta med närliggande klubbar. I begränsad omfattning 
Få större deltagande på träningar.  Uppfyllt 
Vinterträning utomhus   Genomfört 
Inomhusträning    Genomfört 
Genomföra en familjeaktivitet.  Genomfört 

 

Egna tävlingsarrangemang. 

Distriktstävling, Skid OL.   Ej genomfört 
Lokal tävling i PreO    Ej genomfört 
Erbjuda andra klubbar arrangemang. Uppfyllt 

Sprint-DM     Märsta 
Slottskampen     Steninge Slott  

 

Utbildning.   

Deltagande i UOF Banläggarkurs.  Ej genomfört 
Deltagande i UOF ledarkonferens.  5 personer 
Deltagande i UOF tävlingsledarutbildning ej arrangerad 
Delta i tävlingsledarträff   2 personer 
Intern utbildning IdrottOnline.  Genomfört 
Intern nybörjarutbildning i OCAD  Ej genomfört 
Nybörjarkurs/fortsättningskurs för   
ungdomar och vuxna.    Fortsättningskurs genomförd 

 

Organisation. 

Samarbete med SISU    Påbörjat samarbete 
Hällsbostugan. 
Projekt ”Stugans renovering” .  Pågår 
Installera värmesystem   Genomfört 
Utbyggnad av stugan    Genomfört 

Spårskötsel. 
Valstaspåret.     Genomfört 
Hällsbospåret     Genomfört 

 

Kartor.   

Revidera Rävstakartan   Genomfört 
Ansöka om bidrag från kommunen för  
en ny karta  eftersom flera områden inte  
kan användas längre.    Avvaktar lämplig tidpunkt 
Producera ny fritidskarta/kulturkarta  
över Sigtuna.     Blev kulturpass 
Nyproduktion av karta för  
Tingvallaskolan/Ekillaskolan 
och Norrbackaskolan    Ej Norrbacka 

 



Övriga arrangemang. 

KM (Orientering, Terräng, Skidor).   OL och terräng 
Naturpasset och Konferenspass   Genomfört 
Grötkavle, Nattugglan, SPAT,   
Vintercup och Sprintcup    Genomfört 
Blot       Genomfört 
Klubbfest.      Genomfört 
Skidans dag.      Ej genomfört 
Fortsatt samarbete med skolor.   Genomfört 
Fortsatt deltagande i utbildningar och  
övningar i ”Eftersök av försvunnen person”.  Ej efterfrågats  
 

 
Klubbens ekonomi är fortfarande god även om bokföringen för 2009 visar ett stort under-
skott. Detta har uppkommit genom att vi under året gjort ett flertal investeringar i form av 
tillbyggnad till Hällsbostugan, anskaffning av luftvärmepump till stugan och inredning av 
ett datarum i det tidigare lilla kontorsrummet. Klubbens tillgångar var trots detta något 
större vid årets slut än vid slutet av 2007 något som vi till stor del kan tacka klubbmedlem-
marnas insatser i samband med 2008 års 10mila-arrangemang för, vilket gav ett rejält till-
skott i kassan. 
Årets större arrangemang, Sprint-DM och Slottskampen, har tillsammans med övriga ar-
rangemang, bl.a. för skolorna, gett ett överskott på ca sjuttiotusen kronor. 
Spårskötseln i Hällsbo och Valsta har liksom tidigare år givit en betydande inkomst. Avtalen 
om spårskötseln kommer på rekommendation av kommunen att sägas upp under 2010 bl.a. 
för att ersättningsnivån som varit oförändrad i många år skall kunna omförhandlas. 
Överskottet från Bingolotto fortsätter att minska jämfört med föregående år men kommer 
ändå, när det är slutredovisat, att ge en välbehövlig intäkt. 
Elkostnaden för Hällsbostugan är fortsatt hög och förhoppningen är att årets investering i 
en luftvärmepump skall ge en minskad energiåtgång. 
Klubbens kostnader för tävlingsavgifter har, inklusive tävlingsbidraget till vuxna, ökat till ca 
sextiotusen kronor. 
Under året har också inköp av nya klubbkläder för ca etthundrafemtiofem tusen kronor 
gjorts. Försäljning av kläder till klubbmedlemmarna, med rabatt för ungdomar, har gett ca 
etthundratusen kronor och det finns ett kvarvarande lager att försäljas under 2010. 
2009 har således varit bra ekonomiskt och de gjorda investeringarna motsvarar på grund av 
de många ideella insatserna från medlemmar ett betydligt större värde än vad de faktiska 
kostnaderna visar. 

 
Klubben har investerat i senaste versionen av OCAD samt 10 stycken banläggarlicenser. De 
som lägger banor behöver endast banläggarmodulen. 
Hemsida har driftsatts och är nu uppdaterad. Man når den genom www.sigtunaok.se (eller 
bara sigtunaok.se). Renovering och uppbyggnad av datarummet har genomförts av B-O, 
Hans m.fl. Vi har införskaffat och installerat bredband, brandvägg och trådlöst internet. 
Satt upp en stationär arbetsstation och skrivare. Dokumentation och policys för användan-
det jobbar Hans och Jonas på. Server som även skall användas till tävlingar installeras un-
der vintern. 
Tommy har påbörjat installation av larm och låssystem för datarummet och Hällsbostugan. 
 
 

Ekonomi 

IT 

http://www.sigtunaok.se


 
Träningsverksamhet  

Vi har genomfört årets säsong med arrangerade träningar på tisdagar och söndagar då det 
inte har kolliderat med annat program. Torsdagarna har mestadels genomförts som enskild 
träning från klubbstugan. Under hösten har det dock funnits möjlighet till gemensam löp-
träning med ungdomarna dessa kvällar. 
Under vinterhalvåret, januari till mitten av mars samt från slutet av oktober till december, 
har det varit inomhusträning i Orionskolans gymnastiksal på torsdagar. 
Per ”Uttern” Forssman har som vanligt bidragit med två populära arrangemang. I mars 
Nattugglan med tre deltävlingar och Grötkavlen Annandag Jul. ”Spattet” (vår kortdistans-
träning) genomfördes med en deltävling i maj och en i augusti. 
För andra året genomfördes genom ungdomssektionens försorg en Sprint Cup under tre 
torsdagskvällar från slutet av maj. 
Winter-cupen 2008-2009 avslutades med tre etapper i början av året. Finalen gick vid 
Hällsbostugan i slutet av mars. En ny Winter-cup har påbörjats. Två etapper har avverkats i 
november och december. De tre återstående etapperna genomförs i januari, februari och 
med final i mars 2010. 
 

Tävlingsverksamhet  

Klubbens medlemmar har under året deltagit i diverse tävlingar runt om i landet. I årets Tio
-milakavle i Skåne deltog vi med ett ungdomslag, ett herrlag och två lag i öppen klass. Ung-
domarna kom på plats 161 och herrlaget på plats 286. 
Klubben tog hem sex DM-tecken. Fyra individuella och två i stafett. Det mest glädjande var, 
att det var två av våra ungdomar, som knep två av de individuella, nämligen Linda Clément 
D14 och Emil Gyllenhammar H14. Dagny Gustavsson pålitlig som vanligt tog två . 
I stafett vann Sigtuna OK i klasserna H14 och D180. 
Årets 25-manna gick i Haninge. Sigtuna OK slutade på 246:e plats. 

 

Egna arrangemang  

Klubben arrangerade DM i sprintorientering vid Tingvalla/Ekilla i Märsta. 
Vi arrangerade Slottskampen, vid Steninge slott, en medeldistanstävling med UNT cupfinal. 
Tävlingsledare var Sten von Heijne och banläggare Lars Olov Andersson och Tommy Lind-
gren. 
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 oli-
ka arrangemang. 

 

Klubbmästerskap  

Långdistans KM gick i Gottröra Rimbo 
Medeldistans KM vid Stäket i Järfälla 
Natt KM för klasserna HD17 och äldre vid Hammarskog Uppsala 
Natt-KM för ungdomsklasserna hölls vid vår klubbstuga. 
Terräng KM vid vår klubbstuga. 

Orienteringsverksamheten 



2009 års KLUBBMÄSTARE 

Långdistans  
HD10 Andreas Johnsson 
H12 Henrik Nordström 
H14 Erik Lindgren         D14 Linda Clément 
H16 David Smeds 
H21 Daniel Lindgren 
H35 Per Edlund,    D35 Karin Lindgren 
H50 P-O Olofsson 
H60 Åke Gatelid         D60 Marianne Sellgren 
 

Medeldistans  
HD10 Andreas Johnsson 
H12 Svante Lindgren 
H16 Erik Lindgren 
D18 Linda Clément 
H35 Johan Kügler   D35 Karin Lindgren 
H40 Tommy Lindgren 
H50 Per Olof Olofsson  D50 Ingegerd Lusensky 
H65 Bengt-Olov Törnqvist,   D60 Margareta Haraldsson 
H70 Jan Olof Malm 
 
Natt  
H12 Svante Lindgren 
H14 Emil Gyllenhammar 
H35 Stefan Nordström 
H50 Pelle Holm 
H65 Bengt-Olov Törnqvist   D60 Agneta Sörqvist 
H70 Jan Olof Malm 
 

Terränglöpning  
H10 Andreas Johnson 
H12 Gustaf Berglund 
H14 Emil Gyllenhammar   D14 Linda Clément 
H16 David Smeds 
H21 Johan Slagbrand    D21 Agnes Bäfverfeldt 
H40 Per Edlund    D40 Maria Clément 
H50 Roland Bäcklin 
H60 Åke Gatelid 
 

2009 års DISTRIKTSMÄSTARE  
DM Långdistans   D65   Dagny Gustavsson 
DM Medeldistans   D65   Dagny Gustavsson 
     H14   Emil Gyllenhammar 
DM Sprint    D14   Linda Clément 
DM Stafett    H14   Emil Gyllenhammar 
     Lucas Holgersson/Rohdin 
     Erik Lindgren     
     D180 Eva von Heijne 
               Margareta Haraldsson 
               Dagny Gustavsson 
    



 

Verksamhetsåret  2009 för skidor omfattar tiden nov-08 t.o.m. okt-09. 
 
Ledning 
Följande har haft huvudansvar för skidverksamheten: 

Sten von Heijne (grenledare) 
Eva von Heijne (anmälare) 
Bo Lindberg (skoter- och spåransvarig) 
Johan Hedin och Anders Karlén (skoterförare) 

 

Representation 

Sten von Heijne har varit kontaktperson för skidorientering i Upplands Skidförbund 

Träningsverksamhet och spår 

I november kom snö som medgav skidåkning och därmed förhoppningar om en fin vinter. 
Den snön försvann fort och först under senare delen av vintern kom kylan åter men med 
begränsad mängd snö i våra delar av Uppland.  Några skiddagar gick att få ut men spår-
ningen fick ske manuellt. Vasaloppsåkarna kunde träna på spår längs Vikingaloppsbanan 
(snövallarna.). I angränsande distrikt var snötillgången god. 

 
Tävlingsverksamhet  

På grund av den begränsade snötillgången i Uppland fick Säterbygdens tävling utnyttjas för 
DM i långdistans. Sigtuna OK var representerat. Distriktsmästare kunde dock endast koras i 
H 21 eftersom övriga Upplandsdeltagare var ensamma i sina klasser. I början av mars kun-
de Gimo IF skidor utnyttja den då förbättrade snötillgången och med kort varsel arrangera 
DM i medeldistans. 
Klubben var representerad med 9 åkare i Vasaloppets olika arrangemang (se nedan) 
 
Klubbmästerskap: 
Klubbmästerskap i längd eller SkidOL kunde ej genomföras. 

 

Resultat (plac och tid) 

 
 

Skidverksamheten 

Vasaloppet David Blecko Sigtuna OK 10579 09:53:55 

Vasaloppet Lars Blecko Sigtuna OK 10377 09:43:41 
KortVasan Katinka Düring Sigtuna OK   02:28:48 

KortVasan Sofie Düring Sigtuna OK   Brutit loppet 

Öppet spår Jan Fryk Sigtuna OK   06:51:22 

Vasaloppet Daniel Hagstedt Sigtuna OK 9636 09:14:48 

Vasaloppet Fredrik Hagstedt Sigtuna OK 9638 09:14:55 

TjejVasan Anna-Lena Nylund Sigtuna OK   03:14:16 

Vasaloppet Gustav Von Heijne Sigtuna OK 7166 08:02:45 

http://www.vasaloppet.se:9080/vasa/result?oid=590370103&year=2009
http://www.vasaloppet.se:9080/vasa/result?oid=291399075&year=2009


 

Ansvariga 
Tommy och Karin Lindgren, Jonas Lindgren, Eva Elnerud, Frida Lindgren, Stefan Nord-
ström, P-O Olofsson har varit ansvariga ledare för ungdomsverksamheten under året 
Tommy, och Eva har under året lagt träningsbanorna. 
Vi har haft stor hjälp och stöd av föräldrar och andra aktiva i klubben under året. Tack! 

 
Aktiviteter. 
Vi ordnade vinterkul med bad i februari i Valsta med korvgrillning i skogen. 
Under året har ungdomsträningar genomförts på Hällsbo, Pinbacken, Viby, Arlanda, Ro-
sersberg och Rävsta. 
På Rånäskaveln var 3 ungdomslag med. 
På tiomila i Perstorp var två ungdomslag med. 
I Stockholm City Cup ökade vi antalet deltagare och det blev sammanlagt 32 starter bland 
ungdomarna. 
Vårsäsongen avslutades med Sprintcup i slottsparken i Rosersberg. Det blev en mycket upp-
skattad och spännande parkorientering. Både publik och deltagare skrek sig hesa! Massor 
av ungdomar och även en hel del vuxna deltagare. 
UOFs gul/orange distriktslägret genomfördes i Norrtälje i början på juni. 
På O-ringen i Eksjö deltog flera ungdomar. 
SOL-skolan ställdes i år in på grund av för få anmälda. 
 
I år deltog Emil Gyllenhammar och Erik Lindgren i distriktsmatchen som anordnades i 
Storvik. Upplandslaget kom tvåa efter Dalarna men i år var det riktigt jämt. 
Ungdomarna ställde även upp i UNT-cupen med hela 6 lag i år, vilket innebar upp emot 30  
ungdomar. Det bästa laget blev ”Sigtuna älvan” och de kom på 3 plats. Laget bestod av: Erik 
Lindgren, Henrik Nordström, Svante Lindgren, Emil Gyllenhammar, Linda Clément, Isak 
Nordström, Gustav Berglund. 

Ingen nybörjarkurs anordnades i år. 
Under hösten har vi haft mellan 30 och 40 ungdomar på träningarna, ungdomarna tävlar 
regelbundet vilket även syns på resultaten bl.a. i stafettarrangemangen. 
I 25-manna sprang ett 10 tal ungdomar och lyckades jättebra. 
Daladubbeln genomfördes även i år uppe i Falun. Det brukar vara en höjdpunkt för många. 
I år har vinterträningarna utökats med utomhusträning på Midgårdsvallen på tisdagar till-
sammans med IFK Märsta. Inomhusträning på Orionskolan på torsdagarna. 
 
Stafett-DM    H12 3:a 
    H14 1:a 
 

Uppmärksammade tävlingsresultat  
 
Linnéklassikern  H10 Plats 3 Isak Nordström 
Roslagshelg lång  D14 Plats 3 Linda Clement 
Roslagshelg lång  H14 Plats 3 Emil Gyllenhammar 
Roslagshelg lång  H12 Plats 3 Svante Lindgren 
Roslagshelg Medel  H12 Plats 2 Svante Lindgren 
Slottskampen Individuell D12 Plats 1  Justina Björk 
Slottskampen Individuell D10 Plats 13 Sofia Berglund 
L-100 Dubbeln H12 Plats 3 Henrik Nordström 
L-100 Dubbeln H10 Plats 3 Isak Nordström 

Ungdomsverksamheten 

http://www4.idrottonline.se/templates/NewsPage.aspx?id=362314


Uppsala Möte H10 Plats 1 Andreas Johnson 
Majracet  H14 Plats 2 Emil Gyllenhammar 
Majracet  H12 Plats 2 Henrik Nordström 
DM resultat redovisas separat för hela klubben 
 

 

OL-Skytte har tillkommit under 2009. Ingen egen tävling är genomförd men flera medlem-
mar har provat på under året. 

 

 

Terräng KM är genomfört. 

 

Ingen egen tävling genomförd under året 

 

Sigtuna OK har på sedvanligt sätt lämnat stöd till kommunens skolor år 2009. 

Nytt särtryck ur Rävstakartan (”Embarsboda-Björnkälla”) har tagits fram för Valstaskolan. 
Orienteringsdagar har arrangerats (banläggning, utsättning/inplockning av kontroller) för 
Ekillaskolan och Valstaskolan i Rävsta, för Ekillaskolan i Pinbacken samt för S:t Per, Arlan-
dagymnasiet och SSHL vid Hällsbostugan. 
Skolorna har även utnyttjat klubbstugan. Utternkojan (vindskyddet) har som vanligt utnytt

jats flitigt av dagis, skolor och andra grupper. 

 

Tusenkronorspriset    Emil Gyllenhammar 
 
Ungdomsbucklan    Emil Gyllenhammar 
Vandringspris som utdelas till den  
som samlat flest poäng under året. 
Flit skall löna sig. 
Ungdomar tom HD18 
 
Träningspriset, ungdom   Malin Johnson 
Vandringspris till den ungdom     
t o m 14 år som har tränat flest gånger 
 
 
 
Ottos Silverfat     Isak Nordström 
Delas ut till den medlem i klass HD 10   

OL-Skytte 

Terränglöpning 

PREO 

Stöd till skolorna 

Utmärkelser och priser 



t o m HD16 som under årets O-Ringen 
hade den bästa slutplaceringen samman- 
lagt i tävlingsklass 
 
Koskällan      B-O Törnqvist 
Utdelas till klubbmedlem som vid Blotet 
av Tinget anses ha utmärkt sig särskilt under  
året. Utdelades första gången 1935. 
 

 
Softs tävlingsmärken för ungdomar och juniorer 

Ungdomar 

JÄRN:   Sofia Berglund, David Fornander, Ida Häggholm, Axel Johansson, Andreas 
Johnson,  

 Carl Jungwallius, Emma Naglitsch 
BRONS:  Sofia Berglund, Justina Björk, Viktor Bodeäng, David Fornander, Ida Hägg

 holm, Andreas Johnson, Anna Nordström, Johan Sinervo, Jakob Wiklund 
SILVER: Gustaf Berglund, Justina Björk, Svante Lindgren, Isak Olofsson,   
  Johan Sinervo 
GULD:  Gustaf Berglund, Justina Björk, Linda Clément, Svante Lindgren, Henrik  
  Nordström 
ELIT:  Linda Clément, Emil Gyllenhammar, Erik Lindgren 

Juniorer 

BRONS: Frida Lindgren 
SILVER: Agnes Bäfverfeldt 
 

 

Den 6 juni åkte flaggan i topp, för det första spadtaget till vår tillbyggnad av Hällsbostugan. 
Utan tvekan, det som skulle bli årets händelse för Hällsbostugan. Spadtaget, som togs av 
Uffe Larsson, som tillsammans med Bengt-Olov Törnqvist och Bo Lindberg också har varit 
huvudansvariga för arbetet. 
Att bygga ut, hade beslutats av styrelsen tidigare och efter konsultation hos, en av, stadens 
byggmästare, Leif Kjellander, som kunde ge tips på hur man skulle gå till väga, så sattes ar-
betet igång. Förutom grävning av grund, montering av luftvärmepump och läggning av 
golvmattor, har allt arbete utförts av klubbmedlemmar. Många medlemmar är det som 
hjälpt till med tillbyggnaden, men utan tvekan är det dom tre ansvariga som har dragit det 
tyngsta lasset. Vilket vi som inte gjort något, ska vara dom mycket tacksamma för. 
Invändigt i stugan har vi satt in en luft/luft värmepump, vilken till större delen förmår att 
värma upp huvuddelen av stugan. För att ställa i ordning ett IT-rum, har kontoret utrymts 
och byggts om, bl.a. togs fönstret bort för att utnyttjas till den andra utbyggnaden. Bengt-
Olov har rivet den gamla inredningen, byggt upp ny och målat. Hans Selander och Jonas 
Lindgren har monterat in datautrustningen. Nu finns både bredband och trådlöst nätverk. 
I samband med dessa ombyggnader så har Tommy Lindgren bytt lås på ett antal dörrar så 
när det blir klart kommer vi att ha en säkrare låsning av stugan. 
Sammanlagt har mer än 800 timmar helt ideellt lagts ner på stugan och dess utrustning. 
Gräsmattan och omgivningarna i och runt stugan har som vanligt Uttern hjälpt till med. 
Uthyrning av stugan fungerar mycket väl. Ni som ställer upp som stugfogdar, gör att syste-
met fungerar mycket bra, men vi behöver bli fler som hjälps åt med detta. 

Klubbstugan. 



När tillbyggnaden skulle ha varit färdig, så kallades det till städdag. Sedvanligt många kom 
men… Nybyggnaden blev försenad p.g.a. att cementen i grunden fortfarande var fuktig, 
golvmattan kunde ej läggas in, så att det blev städdag mitt i byggbråten. Denna röjdes un-
dan och vi kunde göra en ordentlig städning i och runt stugan, som avslutades med en god 
lunch. 
Julpynt på sedvanligt vis, men detta år utan julgran. Trots det, blev det en vit fin jul. 
Som vanligt är det så att vi, flertalet medlemmar, med tacksamhet har en mindre grupp att 
tacka för att stugan har blivit och är så fin. 
 

 

Hällsbospåret 
Elljusspåret har rensats från sly och gräs. Vi har även dikat och lagt ner en ny trumma un-
der spåret. 
Ragvaldsbospåret har slyrensats och dikats på några ställen och man har lagt ner en väg-
trumma vid avfarten från Burmavägen. 
På övriga spår har vi bara tagit bort några vindfällen. 
Kommunen har bytt belysning på elljusspåret. 
Bosse Lindberg har pratat med Anders Johansson som har lovat att det skall budgetteras 
pengar för dikning av elljusspåret 2010. 
 
Valstaspåren. 
Tillsyn och städning har utförts enligt skötselbeskrivning. 
För att förbättra spårkvaliteten har omfattande röjning och trädfällning ägt rum 
på elljusspåret under senhösten. 
PEABs avverkning för Steningehöjden etapp 3 medförde omläggning och utökning av 5-an 
till 6.5 KM. 
Spåren i anslutning till Steningehöjden har drabbats av tillfälliga avstängningar och 
provisoriska dragningar på grund av VVS arbeten m.m. . Liknande störningar kommer vi 
även i fortsättningen få stå ut med tills hela området är färdigbyggt. 
Vi som håller spåren igång är Sven-Olov Lööw, Åke Gatelid och J-O Malm och det måste 
uppmärksammas att det jobb Lööwen lägger ned är mycket uppskattat och uppmärksam-
mat av alla de Valstabor som motionerar. 

Spårverksamhet 



 

 

 
Det gångna året har genomförts på ett mycket bra sätt av ledare, aktiva och funktionärer. 
Många bra personliga resultat har presterats av både ungdomar och vuxna. Eftersom styrel-
sen prioriterar ungdomsverksamheten är det positivt att den är stabil. 
Förutom OL, PREO, terränglöpning och skidor har grenen OL-skytte tillförts för utvärde-
ring under 2009. 
 
Klubbstugan har fått en rejäl satsning under året. Den är förlängd med 4 m och vi har nu 
möjlighet att dela av rummet med en vikvägg så att man kan genomföra både möte och an-
nan aktivitet samtidigt. Dessutom har en luftvärmepump installerats för bättre komfort och 
lägre uppvärmningskostnad. 
 
Klubbens ekonomi är god. 
 
Tack vare att många ställer upp och hjälper till med allt som ska göras så flyter det mesta på 
ett föredömligt sätt. 
 
Styrelsen vill slutligen tacka alla för insatserna det gångna året 
 
 
 
 
 
Sigtuna  2010-01-31 
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  Slutord. 


