
  
 
 

Information från styrelsen maj 2004 
(Utdrag ur protokoll från Sigtuna OK styrelsemöte 2004-05-27)  
     

Kärrleken  

Biskops-Arnölägret Lägret ställs in i år p g a för få anmälda (framförallt få ungdomar). Varför (fel datum 

eller bristande intresse) ?  Frågan tas upp under höstmötet. Ungdomsgruppen anmodas  

att undersöka hur/när ungdomarna själva skulle vilja ha lägret. 

 

Övning i eftersök av 

försvunnen person 

Sigtuna OK har deltagit med ca 10 pers i övning:  "Eftersök av försvunna personer" norr 

om Arlanda. Fyra lag med orienterare och hundförare. Polisen (övad) ledde 

verksamheten.  Positiva erfarenheter enligt våra deltagare. Sten v H och Margareta H 

reviderar Sigtuna OK:s larmlista. En del nya namn har tillkommit.  

 

Spårmärkning Owe Gustafsson o Ulf Larsson ges i uppdrag att beräkna antalet skyltar av olika 

slag/färg (inkl pilar och km-skyltar) för terrängspåren. Vi bör använda vedertagna färger 

(d v s färg enligt spårlängd). Sten v H kontaktar  Sigtuna kommun (Willy Gummesson) 

angående framtagning av skyltar samt beställning av  specialspik ("träspiken") 

 

Träning på andras 

kartor/områden  

När organiserad träning avses genomföras på andras kartor skall enligt regelverket 

kontakt tas med den klubb som har karträttigheten för aktuellt område. Detta för att 

kunna genomföra nödvändiga samråd med jägare/markägare. Vid ett antal tillfällen har 

klubbar, främst från Uppsala  tränat/avsett träna  på Sigtuna OK:s kartor utan att någon 

förhandskontakt  tagits. Lars-Göran S kommer att ta upp frågan med UOF.  

Sigtuna OK är mån om att bibehålla sina mycket goda relationer med markägare/jägare. 

 

Nybörjarkurs i 

orientering   

Nybörjarkurs för ungdomar planeras till hösten. Ungdomsgruppen är i behov av fler 

ledare. B-O T kontaktar ungdomgruppen för att få förslag på lämpliga personer (ex 

orienterande föräldrar). Lars-Göran därefter beredd kontakta dessa (brev). 

 

Inköp av färg-

skrivare (laser) 

Skrivaren skall i första hand användas för utskrift av kartor med sådan kvalité att de går 

att använda för tävlingsbruk. Gunnar B undersöker marknaden. Gunnar är beredd att 

hysa skrivaren hemma hos sig. Principbeslut togs under mötet att vi skall anskaffa 

lämplig skrivare 

Hällsbostugan Stugan är stängd för sommaren. Den öppnar igen 10 augusti.   

De som kan vara stugvärdar under hösten (tisdag- och torsdagkvällar ) anmäler sig till 

Bengt Boström, 592 50193. 

 

 
 

 

 
 


