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14. Till revisorer omvaldes Marita Berg (tillfrågas i efterhand) och Jan-Erik 
Holm. Till revisorssuppleant omvaldes Bengt Boström,   

15. Till valberedning inför årsmötet 2010 valdes Åke Gatelid, Agneta Sör-
qvist och Per- Erik Holm. Åke Gatelid valdes till sammankallande.   

16. Övriga frågor:   

17. Gunnar tackade för dagens träningstävling, Utterns soppa, alla medlem-
mars insatser under året. Därefter avslutade Jan-Erik Holm årsmötet. 

Utbyggnaden av klubbstugan 
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10. Förslag till verksamhetsplan för 2009 (VP 2009) har varit utlagd på klub-
bens hemsida. 
Föreningens ordförande föredrog verksamhetsplanen. 
Kan nämnas: 

Styrelsen har en ny verksamhet under behandling: Orienteringsskytte. 

En större renovering av Hällsbostugan ska genomföras 2009. 
       Bl.a. nytt låssystem och nytt värmesystem. 

Telefonsvararen kommer ej längre att meddela tid och plats för sam-
ling inför tävlingar. Finns att läsa på hemsidan www.sigtunaok.se och i 
SBMT. 
Till DM sprinten den 25 maj behövs ett stort antal kontrollvakter(eftersom 
den går i bebyggt område) enligt Roland Bäcklin. 

Årsmötet godkände verksamhetsplan för 2009.   

11. Föreningens kassör Hans Selander föredrog budgetplan för 2009. 
Årsmötet fastställde budgetplan för år 2009.   

12. En motion har inkommit angående ”Sigtuna OK färger på tävlingsdräk-
ten” av Tommy Lindgren. 
Ändring av andra stycket i 1:a §. 
Från : 
Sigtuna Ok färger skall vara röd, vit och blå. Den röda färgen skall domi-
nera på tävlingsdräkten. 
Till: 
Sigtuna Ok färger skall vara röd, vit och blå. Den röda färgen skall domi-
nera på tävlingsdräktens övre del, dvs. , tävlingströjan   

Styrelsen stöder förslaget. 
Årsmötet godkände ändringen.   

13. Följande personer valdes som styrelseledamöter för en tid av ett år:   

Ordförande:             Gunnar Bergh,    omval 
Kassör:                    Hans Selander,    omval 
Ledamöter:              Roland Bäcklin,  omval 
                                Jonas Lindgren,   omval 
                                BO Törnqvist     omval 
                                Eva Elnerud         nyval 
                                Marty Passmore   nyval 
   Suppleant:            Frida Lindgren   nyval          
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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!  

Som ni kanske märkte så blev det förra numret inte A5-format, detta på grund av 
ett litet missförstånd. Så vi gör ett nytt försök, ”som ni märker så har vi nu bytt 
format…”.   

Finalen i Wintercupen har nu varit och jag måste säga att det blev en otroligt 
lyckad final, även om vi som inte låg så bra till faktiskt hade chans till seger. Så 
bra jobbat B-O och Åke, hoppas att detta arrangemang återkommer nästa vinter.  

//Frida 

VIKTIGT! VIKTIGT! 

Tommy Lindgren har nu hållit i 

gymnastiken i ca 4 år och ja nu 

är det dags att ta in lite nytt 

blod…  

Så känner du att du vill hålla i 

gymnastiken maila då det till 

sigtunaok@canit.se!  

Tack på förhand!  

http://www.sigtunaok.se
http://www.sigtunaok.se


 

4 

Ordförande har ordet  
Det är 9 grader kallt och klart väder. Jag tittar ut på solen som värmer genom 
fönstret. Det bästa just nu är att det börjar ljusna när man vaknar. Snötill-
gången är inte tillräcklig för skidåkning men skridskoisen är tjock och bra.  

Orienteringsverksamheten pågår för fullt men för en mindre skara än under 
högsäsong.  

Efter årsmötet har mycket jobb lagts ner för att ta fram vår nya klädkollek-
tion. Allt är klart och det står mer i tidningen och på hemsidan om vad som 
finns och hur du ska beställa. Ett stort tack till gruppen som tog fram försla-
get och till Carina Andersson och Mikael Johnson som kommer att ansvara 
för försäljning av kläderna.  

Vi håller också på att söka företag som vill sponsra vår verksamhet. Vi er-
bjuder reklamplats på tävlingströja och hemsida samt aktiviteter som riktar 
sig mot gäster och anställda mot att vi får ett penningbidrag. Det är bra om ni 
som har kontakter med företag kan fråga om dom är intresserade. Roland 
Bäcklin kan ge er mer information om ni får napp.  

Ni som besöker stugan har märkt att vi håller på att göra om gamla kontoret. 
Det är steg ett för att genomföra en tillbyggnad till klubbstugan. Bygglovs-
handlingar är inlämnade och vi väntar på beslut om bygglov.   

Jag vill också göra reklam för klubbresan i vår som går till Närke och Kils-
bergen. Boka 16 och 17 maj. Mer information kommer.   

Vi håller också på att planera för en ny OL-karta söder om Arlanda. För att 
få fart på det projektet måste vi dra igång en kartgrupp. Markägare och jakt-
rättsinnehavare måste kontaktas för att vi ska få lov att rita kartan. Går det 
bra ska vi muta in området. Sen ska underlag för kartritning tas fram och 
slutligen hoppas vi att Leif Berg gör kartan.  

Tills nästa nummer önskar jag att ni genomför bra träningar och lite tävlings-
aktiviteter.  

Gunnar Bergh 
Ordförande   
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Före årsmötesförhandlingarna 
genomfördes utdelning av utmärkelser och priser (sådana priser som ej 

delats ut tidigare). Pristagarna redovisas i årsberättelsen.   

1. Mötet öppnades och röstlängden fastställdes att omfatta de närvarande 
medlemmarna.   

2. Årsmötet förklarades behörigen utlyst   

3. Dagordningen fastställdes   

4. Till mötesordförande valdes Jan Erik Holm och till mötessekreterare Eva 
Elnerud   

5. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Gun Britt Selander och 
Lars-Olov Andersson   

6. Styrelsens årsberättelse, som finns redovisad på hemsidan, kommentera-
des av ordförande m.fl. och godkändes efter ha rättats/kompletterats enligt 
följande: 
 DM Budkavlelagen som kom på  1:a plats ska finnas med .  

7. Styrelsens förvaltningsberättelse presenterades av föreningens kassör 
Hans Selander. 
Verksamheten under 2008 uppvisar ett ekonomiskt överskott. Ett stort 
tillskott detta år genom 10-mila i Rosersberg. Klubbens tillgångar är 
betryggande. 
Kommentarer till resultatet återfinns i styrelsens årsberättelse avsnitt 3. 
Ekonomi.   

8. Revisor Jan-Erik Holm föredrog revisionsberättelsen och föreslog att upp-
rättat bokslut skulle fastställas samt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfri-
het för det gångna året. 
Bokslutet för år 2008 fastställdes och styrelsen beviljades full ansvarsfri-
het   

9. Årsmötet beslutade att årsavgift för år 2009 blir oförändrad       

  
Plats:              Hällsbostugan 
Närvarande: Medlemmar ( ca 35 st ) från klubben  

Sigtuna Orienteringsklubb 
Protokoll fört vid Årsmötet 2009-01-25  
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SiOK Profilen: Svante Lindgren 

Svante Lindgren är bara 11 år men har hunnit med 
mycket. Han går i 4:an på Råbergskolan. På friti-
den orienterar han, spelar fotboll och är med sina 
kompisar.   

- de brukar skämta om att jag föddes  med en 
kompass i  handen. 
En av Svantes första tävlingar var O-ringen här i 
Sigtuna. En av Svantes största meriter är när han 
vann brons i DM-stafett, två år i rad i klassen H12.   

Svante har ett mål han vill uppnå, han vill få alla 
ungdomsmedaljer. Det finns totalt 5 st. Man får 
dem beroende på hur långt efter ledaren man är 
procentuellt.  

Svante ser fram emot årets 10 mila där han ska springa i ett öppet lag, precis som 
förra året. 
- det ska bli roligt att springa i Skåne, har aldrig sprungit där förut.  

Svante har hållit på med många sporter men gillar orientering mest 
- det är kul att kunna läsa en karta, det är det inte så många som kan.. 
Om Svante skulle vara tvungen att välja mellan orientering och fotboll så skulle 
han utan tvekan välja orientering.   

5 snabba: 
Gröt

 

Fil 
Tum- vanligkompass 
10-Mila Dala-dubbeln

 

Morgon Kväll

 

Dag- Nattorientering 
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Torsdagar, kl. 18.00-19.30 
Dag Aktivitet Plats 

To 26/3 Ungdomsträning Hällsbostugan 

To 2/4 Ungdomsträning Björnkälla         

To 16/4 Ungdomsträning Hällsbostugan 

To 23/4 Ungdomsträning Rosersberg Räddningsskolan         

To 7/5 Ungdomsträning 
Viby by, vägvisning från Mär-
stavägen i Sigtuna. 

To 14/5 Ungdomsträning Hällsbostugan        

To 28/5 
Ungdomsträning 
SprintCup 1 

Pinnabacken skidstadion 

To 4/6 
Ungdomsträning 
SprintCup 2 

Märsta/Tingvalla 

To 11/6 
Ungdomsträning 
SprintCup 2 

Rosersbergs slott  

Ungdomsträningar våren 2009 
Hej och välkomna till en ny orienteringssäsong med Sigtuna OK.  Vi tränar 
i första hand på torsdagar då vi har ungdomsträning mellan kl. 18.00-19.30.   

På tisdagar har Sigtuna OK gemensam klubbträning, med banor för både 
barn och vuxna. Svårighetsgraden brukar vara från gul nivå (HD11-12) och 
svårare. Information om träningarna och banor finns i Sigtunabygden under 

föreningsnytt eller på hemsidan www.sigtunaok.se. 

Vi ledare ser fram emot en spännande och rolig vår!  

Tommy, Karin och Frida Lindgren  590 361 36    Jonas Lindgren  59255955 
Eva Elnerud 590 362 70    P-O Olofsson 592 508 43    Stefan Nordström 590 355 08 

http://www.sigtunaok.se
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Orienteringsskytte 
Föreningen har gått med i Mångkampsförbundet i år så att vi kan prova på 
orienteringsskytte! 

Orienteringsskytte är en mångkamp som funnits i många år. Från början 
var det en sport för militärer, som genomfördes till fots eller häst. Därför 
fanns det två idrotter som benämndes "Fälttävlan". Den ena är idag i för-
sta hand en civil mångkamp med delgrenarna skjutning, punktorientering 
samt fri orientering, från och med första juli 1998 omdöpt till orienter-
ingsskytte, den andra hittar vi inom ridsporten. I den förstnämnda är det 
till stor del orienterare som är med och tävlar. En introduktionsfilm finns 
på Internet här -> http://www.biathlonorienteering.se/oskytte.wvx 

Orienteringsskytte består a tre moment: 

Skytte 

Punktorientering 

Fri orientering. 

Skytte består av 5 + 5 skott liggande och 5 +5 skott stående alla på 50 me-
ters avstånd. Varje miss ger 2 minuter tillägg eller en straffrunda. Inskjut-
ning sker med 5 skott mot det mittersta målet då man ska vänja sig vid 
vapnet och dess sikte. Glöm inte att fälla ner pip skyddet helt och invänta 
skjutledarens tillstånd att börja skjuta. Bär man glasögon för distanssyn 
ska dessa vara med. Hörselskydd av den typen man rullar ihop och sätter i 
hörselgången rekommenderas då dessa går att springa med. Efter inskjut-
ning går man fram och kontrollerar hur träffarna sitter. Skotten sätter man 
i patronerna, 5 i varje och alla 4 patronerna sätt fast i clips på vapnet. Pa-
tronerna sätts i under vapnet och hålls på plats med en spärr. Spärren mås-
te man trycka upp för att få ut patronen. Den tomma patronen sätts tillbaka 
i sitt clips. Vapnet läggs på din Skjutplats på vallen och du ställer dig på 
startlinjen. När starten går springer du en slinga tills du kommer tillbaka 
till skjutvallen. Ta det lugnt mot slutet så att pulsen inte är för hög. Den 
första skjutningen är liggande med 5 skott mot vardera av de 2 målen till 

vänster. Sedan är det dags för nästa löprunda före den andra 
skjutningen som är stående med 5 skott mot vardera av de 2 må-
len till höger.  
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Beställningar görs direkt på formulär i klubbstugan 
eller mailas till nedanstående adress.  

Vid frågor och beställning kontakta Mikael John-
son eller Carina Andersson på telefon 08-592 502 
12 eller på e-mail: siok-klader@canit.se 

http://www.biathlonorienteering.se/oskytte.wvx


 

8 

Sigtuna OK´s nya klädkollektion  

Sigtuna OK har bestämt sig för en ny kollektion av 
kläder för orientering. Kläderna kommer från 
Trimtex och är utprovade och testade av elitorien-
terare för bästa kvalité och funktion. Det kommer 
att finnas en ny klubboverall, träningsoverall som 
klubben saknar idag, ny design på tävlingströjan 
för att ha en egen unik design som vi är ensamma 
om. Klubben kommer även att ha en buff och mös-
sa mm.  

Kläderna kommer man att kunna beställa inom en 
snar framtid. Håll utkik efter mer information på 
hemsidan och i klubbstugan. Där kommer att fin-
nas beställningsformulär och priser.   

För den som vill prova ut sin storlek på kläder 
kommer möjlighet för provning att finnas i klubb-
stugan på anvisade tider. Se hemsidan för exakta 
tider samt anslagstavlan i klubbstugan. Alla storle-
kar kommer ej att finnas men det skall finnas stor-
lekar så att alla skall kunna hitta sin storlek.   
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Vid träning räknas de träffar som finns inom en cirkel som motsvarar må-
lets storlek. Om s.k. fällmål används räknas träff när den svarta punkten 
byts till vit. Vanligaste problemet i det här momentet är andningen som 
stör när man siktar. 

Punktorientering är en snitslad bana på 3 km. Längs banan finns 5 kon-
trollpunkter på banan och 5 kontrollpunkter utanför banan. Alla punkter 
längs banan markeras med färgade skyltar i gult för punkterna utanför ba-
nan eller blått för punkterna i banan. Punkterna utanför banan markeras 
med en skärm och hjälpmedel i form av någon sorts sikte. När man är 
framme vid en punkt få man inte gå vidare utan att ha markerat på kartan. 
Punkter markeras i kartan med ett nålstick, färgpenna och eventuellt num-
ret på punkten. Varje millimeter fel ger 1 minuts tillägg. Det lönar sig att 
inte ha alltför bråttom då det är avgörande att följa med på kartan. 

Fri orientering är som vanlig orientering med banlängder efter åldern. 

Variationer av genomförande förekommer beroende på tillgång till skjut-
bana och närheten till lämplig terräng. Det är vanligt att det sker transport 
mellan skjutning och orienteringsmoment. 

När kan man prova på: 

Karlsbergcupen är ett utmärkt tillfälle att prova på då alla moment sker 
inom samma område. Om jag själv är med kan jag ordna herr- och damo-
byteslokal med dusch och bastu inom 5 minuters gångavstånd. Nästa del-
tävling är nr 2 de 18 februari med inskjutning 17:00 – 18:30 och första 
start 18:45. De två orienteringsmomenten är kombinerade till s.k. Kon-
trollplockning. I Karlbergsparken finns 12 kontroller. På varje orienter-
ingsslinga skall 5 kontroller besökas. Löparen väljer själv vilka. Stämpla i 
rätt ruta = kontrollens nr. Kartan erhålles 1 minut före start. Påminner om 
pannlampa. Anmälan senast 13 februari till Peter Tengbrand 070 – 565 83 
14 peter.tengbrand@telia.com och kom ihåg att uppge att du behöva låne-
vapen. Startavgiften är 40:- och ammunition kostar 10:-.  

Hinner du inte med 18 februari är nästa del i Karlbergscupen 18 mars och 
sedan 22 april.  

/Martyn Passmore 


