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Redaktör: Frida Lindgren 
Telefon: 08-590 361 36  

073-744 24 00 
Adress: Stenstalund  

195 96 Rosersberg 
Mail: fritte_l@hotmail.com  

Ansvarig- 
Utgivare: Gunnar Bergh 
Telefon: 08-592 523 51  

Klubbstugan 
Adress:  Hällsbostugan  

193 32 Sigtuna 
Telefon: 08-592 502 44 
Hemsida: www.sigtunaok.se  

Plusgiro: 69 42 59-3 

Hej!  

Nu är vi inne på ett nytt år och många har nog sagt till sig själva att 
de här året ska jag träna mera. Träningarna den här vintern tycker 
jag har varit väldigt bra och många har vi varit på dem.   

Som ni kanske har märkt så har vi fått ett nytt format på tidningen. 
Så från och med nu så ska bidragen skickas in i A5-format. I förra 
numret (nr 143) så står det hur man ändrar format.  

Hoppas att ni får en god fortsättning!  

//Frida 

Eftersnack efter 
Grötkavlen 

http://www.sigtunaok.se
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Orförande har ordet  

Nu har vi lagt 2008 till handlingarna och planerar för fullt vad som ska 
genomföras under kommande året. Vad gäller skidor så verkar det si och 
så med förutsättningarna. Man får åka norrut för att få bra skidföre. Isarna 
har i alla fall lagt sig och det har varit ett fantastiskt skridskoföre. Jag ser 
fram mot Vikingarännet i februari.  

Förutom den normala verksamheten i klubben så laddar vi upp för flera 
projekt. En tillbyggnad av stugan med 3,5 meter åt väster, luftvärmepump 
och planering av ny OL karta söder om Arlanda. För att genomföra allt 
måste vi skapa projektgrupper som tar ett konkret ansvar för genomföran-
det. Hör gärna av er till mig om ni vill ingå i något projekt.  

En grupp med Tommy Lindgren som sammanhållande har fått i uppdrag 
att fundera på klubbdräkten. En Lättviktsoverall som man kan träna i ska 
tas fram och samtidigt ser vi över om vi ska göra några övriga förändring-
ar. Uppdraget finns att läsa på hemsidan.  

Vi planerar också att göra en klubbresa till Närke 16-17 maj. Planen är att 
åka gemensamt med buss och att ha ett gemensamt boende.  

Jag hoppas att många kommer till årsmötet den 25 januari 13:00 i Hälls-
bostugan. Vi börjar som vanligt med en lätt träningsaktivitet kl:11:00  

God Fortsättning  

Gunnar Bergh 
Ordförande 
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Årets Koskälla fick Eva von Heijne. Hon var på vår egen 
tävling (UNT-CUP finalen) ansvarig för att köpa in korv. 
Men hon köpte in för mycket… Så vi har korv kvar än idag.  

GRATTIS!  
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De 2 första etapperna i Winter-cupen har gått och det har varit ett stort 
antal startande vilket glädjer oss som arrangerar stort. Etapp 1 vid Pin-
backen i nov. 42 startande och Etapp 2 vid Josefinaskolan i dec. 46 
startande.  

Etapp1 hade vi gemensam start så det blev full rusning till de första kon-
trollerna när skogen fylldes med orienterare. Många trötta men glada an-
sikten sågs vid målet efteråt men det jag minns mest är ändå Lindas ilska 
över att springa förbi målstämpeln och när hon vänder sig om så stämplar 
Johan 1 sekund före. 1 sek. är 1 sek. och kan vara avgörande ibland men 
framför allt vilken tävlingsinstinkt dom två har.  

Etapp 2 Rävstabladet med Josefinaskolan som mål och start vid Sigtuna 
camping. Här var det minutstart och då blev det en annan orientering för 
många. Återigen många startande och många fina insatser dr. Dessutom ser 
vi att poängstriden hårdnar till ordentligt så vi alla ser fram mot nästa 
Etapp 18 januari där vi skall samlas vid Orionskolan och J O Malm har 
lovat utslagsgivande orientering.  

Poängställning efter 2 Etapper: 
15 poäng: Linda, Anton, Tommy, Åke o B-O. 
14poäng: Johan Slagbrand,   
13: poäng: Emil Gyllenhammar,  
12 poäng: Agnes 
11 poäng: J O Malm,  
10 poäng: Margareta H.  

Vi garanterar att ingen äro slagen på förhand och jag lovar inget är avgjort 
inför sista Etappen i mars.    

Tävlingsledaren 
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Annandag jul avgjordes som vanligt ”Grötkaveln” i dom djupa skogarna runt 
Hällsbostugan.  

Vid starten kl.10.00 räknade vi in 11 par som skulle ge sig ut och ta itu med de 
problem som brukar dyka upp i skogen. Kartan hade reviderats på julaftonen och 
det gjorde att många inte kände igen sig riktigt och tog god tid på sig innan man 
rusade ut.  

Väl ute i skogen fann de flesta de kontroller som var utsatta och maxtiden (60 
min) klarade alla paren med glans. Först tillbaka var Johan Kügler 30. min ooch 
därefter strömmade alla in en och en.  

Efter dusch och bastu serverades tomtegröten, lika god som vanligt, av ”tomtefar” 
själv  och därefter prisutdelning till de 2 första paren. Familjen Slagbrands första 
grötkavle kommer dom nog att minnas länge, Johan 1:a och pappa Per 2:a. Inte 
dåligt av dom.   

Grötkaveln 2008 
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Sigtuna OKs årliga Blot & Ting för skogskarlar o huldror hölls i dec. 
månads sjätte dag i Hällsboskogens utmarker. Blotet inleddes som van-
ligt av att ceremonimästaren (Cobran) hälsade alla deltagare välkomna. 
Därefter vidtogs utspisning där skaffaren (Uttern) hade tillagat rotmos  o 
fläsklägg som föll alla i smaken och när alla magar var fyllda vidtog 
tinget där bl.a. annat ”koskällan” skall finna sin nya ägare ett år framåt. 
Kandidaterna var många, men tinget ansåg att den som gjort sig mest 
förtjänt av denna åtråvärda belöning att få inneha en inteckning i skällan 
var Eva von Heijne. Vi äter fortfarande av den varmkorv som inköptes i 
sept. till Slottskampen.  

Efter avslutat ting fortsatte blotet med för kvällen uppskattade leker som 
lekledaren (Remmen) hade knutit ihop och där alla kom på första plats. 
Kvällen avslutades i Hällsbostugan med kaffe och tillbehör.  

Rådet

 
Blot & Ting 
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SIOK Profilen: Pelle Holm 
Per-Åke Gustav Holm som vi brukar kalla ”Pelle” eller av några få ”Stören”, flyt-
tade till Sigtuna 2001 och bor på Hällsbovägen nära klubbstugan med sin familj 
Eva och Linnéa. Han arbetar vid Arlanda som besättningschaufför.  

”Pelle” prövade på orientering i skolan som då var av karaktären punktorienter-
ing, men det fastnade han inte 
för. Det var inte förrän dottern 
Linnéa började med SOL-skolan 
hösten 2002 som han började 
med orientering. 
Han gick då på nybörjarkursen 
för vuxna som Börje och Sten 
var ledare för. 
- Första tävlingen var Uppsala 
möte. Det var en direktbana Ö4. 
Jag sprang fort men fel. Eva som 
gick kom samtidigt till kontrol-
lerna.  

Fler tävlingar har det blivit och  familjen har även varit vid tre O-ringen. Småland 
två gånger och Hälsingland. Tältet har varit bostaden tidigare men i år ska man 
ligga i husvagn.  

”Pelle” tycker det bästa med orienteringen är gemenskapen och att man håller 
igång. Några av de bättre minnena är vårt eget 10-mila och bevakningen av kon-
trollerna (speciellt på långa natten). Även 25-manna i höstas var det kul att följa 
med på och bevaka hur klubben sprang.  

10 Snabba!  
Gröt - Fil   
Mjölk - Vatten  
Träning - Tävling

  

Borta - Hemma

  

Dator - TV  
Sommar - Vinter  
Volvo - SAAB  
Skida - Springa

  

O-Ringen

 

- 25-manna  
Dag-ol

 

- Natt-ol  

/Tommy 
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Här nere har jul avklarats, och det innebär att på julda-
gen springer man "Race around the world". Dagen till 
ära hade vi -22 och 10 knop vind, mkt facilt väder för o 
vara här alltså. Jag klädde mig efter vädret o var rätt 
varm när jag sprang (helt sjukt hur man vänjer sig vid 
dessa temperaturer). Hur som helst hade jag en tredje-
plats från i fjol o försöka försvara men det fanns mycket 
duktigt folk på stationen iår. Starten gick, direkt utkris-
talliserades en grupp på 5 pers där jag var en av delta-
garna. Jag höll mig i gruppen men hade tappat en meter 
eller två efter första varvet. Fortsatte att tappa rejält 
under varv två men häll mig hyfsat stadigt under varv 
tre. Dock kom det upp en kille jämsides med mig 
(killen i bruna byxor som är med på några av korten) 
efter knappt halva sista varvet. Jag bestämde mig för att 
jag då definitivt inte skulle komma sämre än 5a. Han 
attackerade flera ggr men jag orkade svara o när vi kom 
till sista kurvan maxade jag de sista 70 metrarna o slog 
honom med 10 m. Rejält trött slutade jag på en 5eplats. 
Sämre än i fjol placeringsmässigt men bättre tidsmäs-
sigt, var ca 1,10 efter segraren iår mot 1,40 i fjol. De två 
som var före mig i fjol var före mig i år med (1an från i 
fjol blev 2a och 2an blev 1a) sen klämde sig två nya 
killar in på 3e och 4e placeringarna. 

Ja nu är det bara 10 dagar kvar på polen innan den 
långa hemresan påbörjas hemåt. Hoppas verkligen 
ni fått lite snö tills jag kommer hem! 

/Fredrik 
(Rapport från Antarktisk via e-post) 

God jul från 90° Syd
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Nu är resultatet klart för våra vandringspriser Ungdomsbucklan och  

Träningspriset. Erik Lindgren lyckades ta hem båda priserna. Grattis!  

I ungdomsbucklan blev det en hård och jämn kamp på slutet mellan Erik  

och Svante. Här nedan följer slutresultat för de främsta, vill ni se hela  

resultatlistorna finns de på Sigtuna OK:s hemsida, www.sigtunaok.se,  

där ni klickar in på ungdomssidan. 

Ungdomsbucklan 2008 
Ungdomsbucklan är ett vandringspris i orientering för barn och  

ungdomar upp till och med 18 år. Man får poäng varje gång man tränar  
eller är med på någon annan av Sigtuna OK:s aktiviteter. Vid tävlingar  
kan man få upp till 5 poäng beroende på resultat. Priset består av en  

buckla som vinnaren får ha hemma under ett år. 

1. Erik Lindgren 108 poäng   9. Henrik Nordström 71 poäng 
2. Svante Lindgren 107 poäng 10. Linda Clément 67 poäng 
3. Daniel Lindgren 102 poäng 11. Anton Gyllenhammar 64 poäng 
4. Frida Lindgren   93 poäng 12. Andreas Johnson 61 poäng 
5. Emil Gyllenhammar   91 poäng 13. Johan Slagbrand 59 poäng 
6. Malin Johnson   82 poäng 14. Anna Nordström 46 poäng 
7. Emil Lindgren   79 poäng 15. Zea Dumas-Peterson 45 poäng 
8. Agnes Bäfverfeldt   73 poäng 16. Isak Nordström 44 poäng 

Träningspriset 2008 
Träningspriset är också ett vandringspris som delas ut till barn och  

ungdomar upp till och med 14 år. Den som har tränat flest gånger under året 
vinner. Priset består av en gyllene sko som står i Hällsbostugan. 

1. Erik Lindgren 70 gånger   9. Kevin Björk 32 gånger 
2. Malin Johnson 51 gånger 10. Jimi Hübinette 30 gånger 
3. Andreas Johnson 45 gånger       Johan Sinervo 30 gånger 
    Svante Lindgren 45 gånger 12. Lucas Holgers. Rohdin 29 gånger 
5. Emil Lindgren 42 gånger 13. Henrik Nordström 26 gånger 
6. Emil Gyllenhammar 38 gånger 14. Justina Björk 24 gånger 
    Johan Slagbrand 38 gånger 15. Zea Dumas-Peterson 23 gånger 
8. Linda Clément 34 gånger 16. Björn Säfsten 22 gånger 

http://www.sigtunaok.se
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SiOK årsmöte 

Datum: 2009-01-25 
Tid: 1300 

Plats: Hällsbostugan  

Alla är välkomna till en orienterings-  
aktivitet med start klockan 11:00 

Uttern serverar därefter soppa  
till dem som deltagit.  

Klubben bjuder på fika efter årsmötet. 
























