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Skidspår  
Skidspåren prepareras med snösko-
ter så snart snötillgången medger. 
 
Elljusspåret (2,4 km) kommer att 
snöpackas (hela bredden) samt när 
snötillgången medger även dras med 
spårkälke.  Spåren kommer att dras 
på kanterna. Löpare och fotgängare 
uppmanas att utnyttja mittremsan. 
 
Ragvaldsbospåret (6 km) 
Spåret, som blev mycket populärt 
förra säsongen, utgår från Hälls-
bostugan via vägen mot Glädjen 
(Burmavägen) och ner på stigarna  
mot ängarna norr om Ragvaldsbovä-
gen. Spåret snitslas med  gul/röd 
snitsel.  
 
Skogsspåren (5 resp 7 km) utgår 
också från Hällsbostugan och snits-
las med  blå snitsel.  Dessa spår 
kräver normalt mera snö än övriga 
spår för att kunna prepareras med 
skoter. 
 
Spårkartor finns i Hällsbostugan 
och på hemsidan under "Före-
ningsinfo SKIDOR/SPÅR" 
 
Tävlingar 
Under vintern kommer det att finnas 
ett antal möjligheter att tävla i 
längdskidor eller skidorientering. 
Tävlingsprogrammen      kommer att 
redovisas på hemsidan samt  hängas 
upp i stugan. Är man medlem i en  
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idrottsförening som är ansluten till 
svenska skidförbundet har man au-
tomatiskt skidlicens (försäkring mm). 
 
Träningsbanor finns alltid. 
För de som vill åka skidorientering 
men ej tävla finns det vid alla täv-
lingar även träningsbanor (direkt-
anmälan). Vid längdskidtävlingar finns 
oftast motionsklasser. 
 
Egna arrangemang 
Om vi får tillräckligt med kvarlig-
gande snö planerar klubben att även i 
år arrangera en enklare dist-
riktstävling (träningstävling)  i skido-
rientering med klubbstugan som täv-
lingscentrum.  
Barnens Vasalopp skall vi också för-
söka genomföra. 
 
Klubbmästerskap 
Klubbmästerskap i längdskidor 
kommer  att som vanligt genomföras 
på elljusspåret.  Vår ambition är att 
även arrangera klubbmästerskap i 
skidorientering vilket vi till mångas 
glädje lyckades med förra året. 
 
Information 
Upplysningar om olika arrangemang  
och spår enligt ovan kommer att 
återfinnas på Sigtuna OK hemsida 
(klubben online):  
www.svenskidrott.se/a/sigtunaok_ol 
 

/Sten 



Julkalendern 
(Bingolotto) 

 
Julkalendern säljs varje år från oktober fram till jul.  

Genom att köpa eller sälja Julkalendern 
 stöder du Sigtuna OK. 

 
Köp DIN egen kalender på följande ställen:  

 
 Hällsbostugan 

 OK/Q8 
 kiosken på Vallgatan. 

  
Av Eva von Heijne, Börje Blomqvist och Leif Berg kan ni få 

kalendrar för försäljning. 
 

LYCKA TILL MED FÖRSÄLJNINGEN! 
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