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Redaktörens rader 

  

 

 

Här kommer ett nytt, lite bantat nummer av Skär-

maren. Vi skickar ut det lite tidigare för att pusha 

för vår jubileumsfest den 17 september på Stigens 

Herrgård. Glöm inte att anmäla dig till Linda 

Eriksson (se inbjudan i detta nummer). 

Vi har precis klarat av 2 st DM-tävlingar, också 

det i Stigen.  Vår nyritade karta fick bra beröm 

från deltagarna så Per Bengtsson, vår kartritare 

från Värmland kan vara nöjd. Han ritar både 

snabbt, bra och till ett konkurrenskraftigt pris.  

Han har nu startat upp nästa kartritningsprojekt 

för oss, nämligen ett område norr om stigens 

samhälle. Detta kan vi genomföra tack vare våra 

sponsorer, Riksidrottsförbundet  samt Greger 

Mossbergs bidrag.  

Nu börjar det se lite bättre ut i bokföringen vad 

det gäller kostnader för tävlingsavgifter. Kanske 

konstigt att man som kassör gillar utgifter men 

det gäller bara just tävlingsavgifter i mitt fall. Det 

är ett tecken på att vi har medlemmar som tävlar 

och det är ju trots allt ett av våra främsta syften. 

Att vi vill gå eller springa en orienteringsbana. 

Tyvärr har vi lite få ungdomar men pensionärer-

na gör sitt bästa för att hyfsa till siffrorna.  Skär-

men har ju även i år varit representerade på VM, 

denna gång i Italien. Resultatmässigt var det kan-

ske en lite blandad kompott men huvudsaken är 

ju inte att vinna utan att delta (som någon mindre 

vis person lär ha sagt :-) ). 

 May Hallsten har delat sina upplevelser av O

-ringen och Uppsala med oss i detta num-

mer. Kul att höra lite från både på och utan-

för tävlingarna.  

16 medlemmar gjorde sitt allra bästa i Upp-

salaterrängen.  

Den här gången skickar vi också med en liten 

påminnelse om medlemsavgiften i form av 

ett extra blad. Har du inte fått det så är avgif-

ten betald. I dagsläget har ca 80 personer 

betalt in avgiften och det är lite oroväckande. 

Vi var ju 137 medlemmar vid årsskiftet så jag 

hoppas att vi inte förlorat så många. 

Jag har inget nytt att berätta om Allégården. 

De nya ägarna lär ha tagit över ansvaret i 

mitten av augusti men vi har inte hört något 

från dem ännu. Vi får hoppas att vi fortsatt 

kan vara kvar och få ett gott samarbete med 

dem. 

 

Ha det gott 

redaktörn 

 

 

      

 

Planerade utgivningar 2022 

      Manusstopp Ute ca: 

Nr 1  28 feb   18 mars 

Nr 2  21 juni    1 juli 

Nr 3  20 aug   3 sep 

Nr 4  13 dec  23 dec   

Redaktör: 

Peo Johansson  0528—71515 

johansson.peo@telia.com 

Distributör: Eva Olsson (Högsäter) 

bengt.zetterberg@nb-konsulter.se (brev) och 

Peo Johansson (Färgelanda)  
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Grattis på födelsedagen 

70 år    Dan Widercrantz  17 oktober 

70 år  Barbro Andersson 17 december 

40 år  Mattias Bagge    3 november 

 

 

 

 

För 2022 och 2023 gäller nedanstående medlemsavgifter: 

Enskild medlem, oavsett ålder, 200 kr, familjeavgift 500 kr, stödmedlem 

100 kr 

Familjeavgiften omfattar föräldrar, samt barn fyller 20 under året. Äldre ”barn” 

betalar som enskild.  

Medlemsavgiften betalar du in antingen på klubbens bankgiro 525-8876  eller 

genom att Swisha på nummer 123 079 98 17. Glöm inte att skriva medlemsav-

gift, samt namn på alla.   Får det inte plats så mejla uppgifterna till kassören.   

Medlemsavgift 

En ögonblicksbild från helgens tävling 
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Lite om vår UPPlevelse i UPPsala där det gick både UPP och ner......... 

 

Ja, där var vi på väg, till O-ringen i Uppsala, två år har passerat utan O-ringen och utan någon orien-

tering för vissa av oss i bilen, nämner inga namn här. 

  

Vi kom fram och hittade vår lägenhet i centrum, alldeles nära Fyrisån 

och Domkyrkan. Väldigt bra parkering och en låst gård att ställa cyk-

lar på, vädret inte heller att klaga på. Hittade dock ingen kaffebrygga-

re i lägenheten, som i vanliga fall beboddes av Nordeas regionchef. 

Hon hade en kaffemaskin som laddades med kaffebönor och såna ma-

nicker har jag noll koll på så jag tänkte att detta måste jag lösa först av 

allt. 

 Vi tog cyklarna och åkte till C-orten, det var 5-6 km, lite lättare att 

cykla i stan på cykelbanor än hemma på grusvägarna. Cyklade till Lin-

da och då kom jag på att Tobias är en stor kaffedrickare och dessutom 

var han inte med, genialt. Han hade en helt oanvänd ny kaffepress, 

vilken lycka, min energi var tillba-

ka!! 

 Uppsala, där har jag aldrig varit 

förut och där fanns mycket att se!! 

  

På söndag avverkade vi Botaniska trädgården och Biotopia, båda 

sevärda. 

Två rundor minigolf på olika banor och på kvällen en mysig re-

staurang, där jag åt fjällröding, mycket gott var det. 

  

Måndag var första tävlingsdagen och det gick sådär. Mats lagade 

middag och jag läste en bok, det är semester det. 

 

 Tisdag regnade det när vi cyklade till etappen, det blev bättre vä-

der sen. Mats tog tåget hem för att jobba, Therese och jag gick på 

stan och handlade lite gott till fotbollen på kvällen, Sverige mot 

England, vi vet hur det gick. 

 

 Onsdag – vilodag. Började på Fyrishovs äventyrsbad med rutschkanor och spa med bubbelpooler, 

underbart för trötta ben.  

 

Sen var jag i Domkyrkan och tittade, därefter Upplands museum. Det kan jag verkligen rekommende-

ra, mycket intressant där. Lite shopping också innan jag cyklade till Elitsprinten. Därefter blev det 

glasskalas med barn och barnbarn och så var vilodagen till ända, hann dock inte vila något. 

  
Torsdagen kom med sol och värme, en dag att minnas då jag vann etappen, fråga inte hur det gick till 
för de har jag ingen aning om men det kändes ”gött” att ta sig runt utan halvtimmesbommar. 

May Hallsten skriver om sina  upplevelser på årets O-ringen 

 

May kokar kaffe 



                                                                                 Skärmaren nr 2022-3 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter tävlingen gick vi till Linnéträdgården och Linnés hus, otroligt vad den mannen hann med i sitt 

liv. Sen skulle vi ut och äta med klubben, när vi skulle cykla iväg hade jag punka på cykeln, Therese 

fick springa och jag cykla. 

 Nåväl, vi visste var Cykel-Viktor huserade så jag begav mig dit på fredag morgon och visade upp min 

mest hjälplösa nuna och då lovade han att fixa det på en timma, tack Cykel-Viktor. 

 Denna dag var inte rolig för Therese ramlade vid sista kontrollen och slog i axeln. Det skulle visa sig 

när hon kom hem att det var ett benbrott där senorna fäster i axeln. Hon går nu hos sjukgymnast, får 

inte lyfta armen eller springa i skogen och det kan ta upp till ett och ett halvt år innan hon är helt 

återställd. För mig gick det också åt skogen, dock utan skador, blev näst sist. En gammal tant kan inte 

alltid ligga på topp eller? 

 Sen var det bara sista dagen kvar, städade och packade innan jag sprang, vädret var kanon och över-

lag så var det en väldigt trevlig semestervecka. Uppsala kan jag gärna besöka igen, hann inte se allt, 

kanske vägarna bär dit någon mer gång. Den som lever får se. 

            May 

Botaniska trädgården, Uppsala 

Therese bland blommor och blad 
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Under helgen 27-28 augusti så arrangerade Skärmen  DM –tävlingar i både medel– och långdistans.  

På kvällen före första tävlingen så lovade SMHI rikligt med regn  under helgen men tack och lov så 

hade väderleksprofeterna otur i sina gissningar igen.  Vi klarade oss undan med några lätta regn-

stänk.  

Tävlingarna genomfördes i Stigen på vår nyritade karta söder om Stigens samhälle.  Tävlingscentrum 

var  inne i samhället där vi hade tillgång till el, vatten och förvaringsutrymmen  i både garage och en 

lägenhet (kontor) tack vare det kommunala bostadsbolaget Valbohems välvillighet. 

På medeldistansen fanns 185 löpare på resultatlistan och 145 st på långdistansen.  21 klubbar deltog 

under lördagen och 23 på söndagen. Den som har koll på antalet klubbar i vårt distrikt undrar kanske 

hur den matematiken går ihop men det är ett öppet DM vilket tillåter klubbar från övriga världen att 

delta men de får inga medaljer. Det var klubbar från Göteborg, Västergötland, Halland och Norge  

som  deltog utöver Bohuslän-Dal. Vi hade hoppats på något fler deltagare men de som kom var myck-

et positiva till vårt arrangemang. Banorna fick bara positiva omdömen även om starten på lördagen 

var en rejäl pulshöjare som man hade glädje av hela loppet. 

Vi hade inte heller så många egna ungdomar som startade i tävlingsklass men Elmer Håkansson fick 

en bronsmedalj i H12 på medeldistansen och Emma Johansson en silvermedalj  på långdistans i D10. 

Emma var bara 4 sek. efter segraren.  Bra gjort, båda två. 

Styrelsen tackar alla frivilliga funktionärer som gjorde det möjligt att genomföra arrangemanget.  

DM-tävlingar ; medel– och långdistans i Stigen 
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Ungdomsverksamheten 

Ungdomsträningen fortsätter in i oktober.  7 september är det O-ligan i Dals Rostock.  

 

RF Föreningsförsäkring Bas  

OK Skärmen är ansluten  genom RF 

till Folksams Idrottsskadeförsäkring 

Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäk-

ringen gäller för ideella ledare, tränare, 

domare, funktionärer och förtroendevalda. 

Med ideell avses att individen som högst 

haft en ersättning/arvode motsvarande 0,5 

prisbasbelopp per år för sina insatser/

uppdrag från samma uppdragsgivare/

förening.  

Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning 

för akuta kostnader för vård och behand-

ling, invaliditet och dödsfall  

 

Telefon 08-772 86 35 E-post fore-

tag@folksam.se Måndag – fredag 7.30-

17.00  

Lite smått och gott 


