
                                                                                 Skärmaren nr 1   

 

 

Årgång 39, nummer 1 

2020-03-15 

O r g a n  f ö r  o r i e n t e r i n g s k l u b b e n  S k ä r m e n  

Skärmaren 
 

 



                                                                                 Skärmaren nr 1 2 

 

 

 

 

 

Detta nummer innehåller följande…. 

 

Redaktörens rader  ................................. 3 

Nytt om Coronaviruset ........................... 4 

Medlemsavgiften  ................................... 5   

Vi gratulerar ........................................... 5          

Efterlysning ............................................ 5 

Ungdomsverksamhet ............................. 6 

Vårens tävlingar ..................................... 7 

Naturpasset ........................................... 8 

Motionsverksamhet ............................... 8 

Dalslands Sparbank jubileum ................ 9 

Skärmenträffen ...................................... 9 

O-ligan .................................................... 9 

Bengts skidäventyr ............................... 10 

Protokoll 2020-01-02 ........................... 13  

Protokoll årsmöte 2020-02-06 ............ 14 

Verksamhetsberättelse  2019 ............... 16 

Protokoll 2020-02-17 ........................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Skärmaren nr 1 3 

 

Redaktörens rader 

   

 

 

 Välkomna till ett nytt orienterings-år och ett 

nytt nummer av Skärmaren. Ett ganska full-

matat nummer så det bli dubbelt porto 

denna gång.  

Vi har haft årsmöte  och fått en ny ordfö-

rande. Thomas Glue hade valt att tacka nej 

till att fortsätta som ordförande ännu ett år 

och då tackade Tobias Eriksson ja till att axla 

manteln.  Ett stort tack till Thomas för arbe-

tet som du lagt ner som ordförande  under 

tre år och till Tobias säger vi välkommen till 

ordförandeposten. 

Just nu så är det en ganska stor osäkerhet 

om vad som kommer att hända med vårens 

tävlingar. Rekommendationerna från myn-

digheterna om hur vi skall förhålla oss till 

Coronaviruset skärps för varje dag. I skrivan-

des stund  (13 mars) gäller att vi inte skall ha 

större tävlingar än 300 deltagare som bör ge 

max 500 personer som samlas men det kan 

mycket väl ha förändrats tills ni har tidning-

en i er hand. Det enda som är säkert är att vi 

alla måste hjälpas åt för att minimera verk-

ningarna av Corona.  

Som vanligt vill jag slå ett slag för inbetalning 

av medlemsavgiften. Vill ni inte längre vara 

medlemmar , så skriv ett mejl till mig slipper 

ni påminnelse-mejl. 

Jag rekommenderar starkt att ni läser Bengts 

berättelse om hans skidäventyr i vinter.  Han 

är inte den som ger sig i  första taget, det är 

ett som är säkert.  

Läs också efterlysningen på sidan 5, så kan 

jag räkna in en  eller två medlemmar till ... 

Ungdomskommittén  satsar på ett digert pro-

gram och vår nybildade motionskommitté  

lovar också att erbjuda fina träningsmöjlig-

heter så nu finns det verksamhet för alla.  

Hoppas att många kommer till träningstill-

fällena så att det inte görs förgäves. 

Dalslands Sparbank, en av våra sponsorer 

firar 150-årsjubilem i år och kommer att ha 

en hel del aktiviteter.  Nu måste vi satsa och 

vara med, både för att vi skall få behålla dem 

som sponsor även i framtiden men också för 

att bjuda tillbaka för det vi redan fått.  

Vi har också fått ett erbjudande från PK-Data 

som ägs av två av våra medlemmar Kenneth 

och Peter Olsson , att man vill bli sponsor åt 

Skärmen. Jättekul när man frivilligt kommer 

med sådana erbjudande. Vi har ju inte själva 

varit så duktiga på att ”ragga” sponsorer  

men det kanske är dags att börja nu. Har ni 

några kontakter som går att bearbeta? Alla 

kommer ju tyvärr inte självmant och erbju-

der sig. 

 Sköt om er 

 redaktör´n 

 

Planerade utgivningar 2020 

      Manusstopp Ute ca: 

Nr 1  28 feb   18 mars 

Nr 2  21 juni    1 juli 

Nr 3  31 aug   16 sep 

Nr 4  13 dec  23 dec   

Redaktör: 

Peo Johansson  0528—71515 

johansson.peo@telia.com 

Distributör: Mats Lindström och Thomas Glue 

Tryckare: 

Bengt Zetterberg 0530—92313 

bengt.zetterberg@nb-konsulter.se 
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Inställda, flyttade och begränsade tävlingar 
– senaste nytt om coronaviruset 

 

Följande har Svenska Orienteringsförbundets styrelse beslu-
tat den 12 mars   

Gällande tävlingar på alla nivåer: 

• Ingen tävling bör ha fler än 300 tävlingsdeltagare. Kommentar: Det tak om max 

500 personer som regeringen beslutat om inkluderar samtliga som träffas; aktiva, le-

dare, föräldrar, funktionärer och så vidare. En ansvarstagande arrangör fokuserar inte 

på hur man bäst kan maximera antalet starter inom de nya ramarna. Fokus bör istället 

ligga på vad som kan göras för att hindra, minska och begränsa smittspridning. Många 

förslag har på olika håll framförts kring hur vi trots smittspridningen skulle kunna tävla 

utan att riskera vidare smittspridning. Det har talats om mindre risker för att oriente-

ring sker utomhus, det har framförts idéer om ”uppdelade tävlingar” och utdragna start-

listor. RF är tydligt med att det inte ska göras någon skillnad mellan inne- och utespor-

ter och det är i dag ännu inte helt klarlagt hur länge viruset kan överleva utanför krop-

pen. Och återigen; fokus nu ska ligga på att minimera smittspridning, inte på att maxi-

mera antalet deltagare i en orienteringstävling. 

 

• Tävlingarna är tills vidare endast öppna för aktiva som bor i aktuellt di-

strikt, för aktiva som bor i närhet till tävlingen och för aktiva som represen-

terar en klubb i aktuellt distrikt. 

Kommentar: Vi utgår ifrån att våra medlemmar beaktar det övergripande syftet (att 

undvika många och långa resor för att minimera risken för smittspridning) och utifrån 

sin situation och vägledning ovan fattar rätt beslut gällande vilka tävlingar som är aktu-

ella att delta på. 

 

• Generellt avråds från anmälan på plats. 

Kommentar: Är arrangören helt säker på att det inte finns någon risk att arrangemanget 

blir för stort kan anmälan på plats fungera. 

 

• SOFT uppmanar distrikten att fundera kring tävlingar och resande.  

Kan distriktet arrangera fler och mindre tävlingar för att minska resandet och antalet 

tävlande per tävling? 

 
• SOFT uppmanar alla arrangörer att noga beakta de allmänna råd för mins-

kad smittspridning som Folkhälsmyndigheten ger - läs mer HÄR!  
Kommentar: Här är några konkreta råd till arrangörer: Underlätta för deltagare att hålla 
en god handhygien. Se till att det inte skapas täta folksamlingar. Låt deltagarna duscha 
hemma. Arrangera utan marka och annan försäljning på arenan. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
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 70 år Annika Berntsson      17 maj 

 10 år  Oscar Fagan   11 maj 

 10 år  Gustav Wieslander 13 maj 

 10 år  Roxanna Hansson  31 maj 

 10 år  Neo Johansson   6 juni 

 

  

För 2020 och 2021 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. Det är viktigt att du anger namn för samtliga som avses. Du 

behöver inte ange personnummer om du inte är ny medlem eftersom de redan 

finns inlagda i vårt medlemsregister. 

 

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, och adress till alla. Om du är ny medlem behöver vi per-

sonnumret med alla 10 siffror också.     

Det är lätt att glömma betala avgiften, så gör det redan idag. Om du 

inte längre vill vara medlem så meddela mig, så slipper jag ”tjata på 

dig”. 

        Kassören;   johansson.peo@telia.com 

Medlemsavgift 

 

EFTERLYSNING 

Någon person, som jag tror vill betala medlemsavgift till Skärmen  lade ovanstående sedel och ku-

vert  i min brevlåda. Tyvärr så glömde han/hon skriva vem det kom ifrån.  Hör av er så jag vet vem 

det var.        

         Hälsningar från kassören 
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Lite information ifrån ungdomskommittén 

Nu närmar sig starten av orienteringssäsongen. Vi startar upp årets verksamhet den 25 

mars vid Allégården klockan 18.00. Redan helgen därefter är det ett vårträningsläger för 

våra äldre ungdomar 13-16 år och helgen därpå, den 4 april, är det en träningsdag i Udde-

valla för de yngsta orienterarna upp till 12 år. O-ligan, vår Dalslandsserie, består även i år av 

fem deltävlingar och en separat avslutning. Det är de tre bästa resultaten som räknas och för 

att få en t-shirt och pris vid avslutningen krävs det att man deltagit i tre deltävlingar. I år 

arrangerar vår klubb en av deltävlingarna och så är det vi som är värd för årets avslutning.  

O-ligan 2020 

29/4 Ed  

13/5 Stigsökarna 

27/5 OK Skärmen  

19/8 OK Kroppefjäll  

26/8 Åmåls OK  

26/9 OK Skärmen – Avslutning 

Det finns en ungdomsserie i distriktet med fem deltävlingar och även där är det de tre bästa 

resultaten som räknas. Mer information om detta kommer senare.  

Boka in den 10 maj för då arrangerar vi vår tävling vid Ekarebol, strax söder om Högsäter. 

Ett utmärkt tillfälle att prova på hur en riktig tävling går till om man inte tidigare gjort det 

och för alla er andra så är det bara att passa på när vi har tävling på hemmaplan, nära och 

bra.  

Vi avslutar träningssäsongen onsdagen den 3 juni, men på helgen, den 6-7 juni, hoppas vi 

att alla följer med till Skara sommarland och har en trevlig helg tillsammans med mat, lekar, 

orientering, karuseller och bad. 

Helgen efter Skara sommarland, 13-14 juni, så är det i år orienteringsklubben i Ed som ar-

rangerar Dalslandslägret för de ungdomar som springer tävlingsklass upp till och med 14 år.  

Det var lite kort om det som händer i vår, du hittar även träningsprogrammet här i tidning-
en och på hemsidan.  

Skara sommarland 2019 
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Vårterminen 2020      

Träningar under våren startar kl. 18.00 och slutar 19.30 om inget annat anges.   

 
 

Andra aktiviteter och tävlingar under våren:  

28-29/3 Vårträningsläger på Orust för aktiva ungdomar 13-16 år. 
4/4 Träningsdag i Uddevalla för HD10 och HD12 och nybörjare på gul/vit nivå.  
12/4 Bohuslunken (Uddevalla)  
13/4 Vikingaträffen (Trollhättan) 
9/5 Ändå Något (Åmål)  
10/5 Skärmenträffen (Högsäter, Ekarebol) 
16/5 DM sprint + DM sprintstafett (Strömstad) 
7/6 Sommarlandssprinten (Skara sommarland)  
13-14/6 Dalslandslägret i Ed för dem som springer tävlingsklass 10-14 år. 
 

 
Vi ses i skogen!     

Ungdomsledarna i OK Skärmen 

      
 

Da-
tum 

Plats Tema 

25/3 Allégården Färger, karttecken och definitioner 

1/4 Allégården Passa karta, tumgrepp och kompass 

8/4 Färgelanda, Höjden Påskspecial 

15/4 Ödeborg skola Räv-OL 

22/4 Allégården Bana, övningstävling 

29/4 Eds SK O-ligan 

6/5 Stigen, fabriken Keps-OL 

13/5 Stigsökarna O-ligan 

20/5 Ekarebol Banor 

27/5 OK Skärmen O-ligan 

3/6 Ragnerud Avslutning 
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Prisutdelning – Naturpasset 2019  

2 inlämnade startkort med tillräckligt antal tagna kontroller har inkommit. 

1.a pris Magnus Johansson  Göteborg 

2.a pris Rolf Johansson Färgelanda 

Pristagarna erhåller sina priser inom kort. 

MOTIONSVERKSAMHET 

 

Nyfödd:   motionskommitté 

På senaste årsmöte presenterade styrelsen förslag på att det borde inrättas en mot-

ionskommitté. Idén kom väl an på att vi borde aktivera även äldre att bli lite mer 

aktiva i skogen. Ungdomskommittén knatar ju på med barnen och nu är tanken att 

även föräldrarna och andra ska aktiveras. 

Bengt Zetterberg och Mats Hallsten invaldes i en kommitté med löftet att vi skulle 

göra ett försök i alla fall (lite i konkurrens med andra engagemang). Nu är tanken 

att vi ska försöka hänga på lite på ungdomskommittén och anpassa verksamheten 

till onsdagsträffarna. Samma tid och samlingsplats alltså, med start den 8 april i 

Färgelanda. 

Välkomna hälsar Bengt o Mats  
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Dalslands Sparbank fyller 150 år 2020 och firar detta bland annat med ett antal 

festivaler, en i varje kommun. 

Den 15 augusti är det vår tur och festivalen kommer att förläggas till Genevi IP, 

Högsäter. 

Det blir underhållning med lokala förmågors samt Sean Banan och Sven-

Ingvars. 

Festivalen är öppen för alla och gratis.  

Vi föreningar, som har sponsoravtal med Sparbanken har möjlighet att genom-

föra en aktivitet under festivaldagen på arenaområdet där vi kan visa upp vår 

verksamhet. Banken vill också gärna ha hjälp med diverse sysslor under dagen 

där vi också får en slant som ersättning.  

Vi har preliminärt lovat att ställa upp och återkommer till er hur och vad vi skall 

göra. 

 

Vi arrangerar som vanligt Skärmenträffen i vår. Även i år så kommer vi att ha 

tävlingsarenan vid Ekarebol, några kilometer söder om Högsäter.  

Vi behöver lite hjälp med diverse funktioner. Kontakta Mats Lindström som 

är tävlingsledare och berätta vad du vill göra. Har du inga egna önskemål så 

vet säkert Mats vad som behöver göras. Mats har telefon 0722-045020  

O-ligan 27 maj 

Vi arrangerar även O-ligan i vår. Platsen för tävlingsarenan  är ännu inte bestämd 

men det behövs hjälpande händer även här. Prata med någon av ungdomsledarna 

så får du reda på vad som behöver göras. 

 

http://www.nordalsharadssparbank.se/
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Nya äventyr, denna gång på skidor! 
 
Här följer en summering av hur en bra träningssäsong kan spolieras av omständigheter som 
man inte alltid rår på. Bortförklaringar säger en del, otur kallar jag det, allt från en glad 
motionärs perspektiv! 
 
För att hålla igång under vintern och kunna orientera bra redan under den korta vår-
perioden är det utmärkt träning med skidåkning, tycker jag. Visserligen inte mycket till vin-
ter på våra breddgrader den här säsongen men rullskidor är också trevligt. Jag har tillbrin-
gat en del tid i källaren på Allégården med min kompis stakmaskinen men även i tunneln i 
Torsby liksom i garaget på Kviberg för att komma åt snö. Mesta tiden har dock lagts på 
sträckan Järbo kyrka-Råggärd kyrka för där emellan ligger det asfalt och det går fint att åka 
rullskidor fram och tillbaka, fram och tillbaka. Efter bra träning skulle säsongen krönas med 
två tävlingar nämligen Marcialonga i Italien och Vasaloppet.  
 
Marcialonga 
 
Resan till Italien gör jag med Snövitresor och Färgelandabuss, avresa från bussgaraget en 
onsdag i slutet av januari och hemkomst tisdag veckan efter. Det är ungefär som att åka på 
skolresa, man går på, blir tillsagd när det är dags att äta, borsta tänderna och sova, avsläppt 
utanför hotellet i Moena där det finns rum inklusive frukost och middag. Trevligt sällskap 
och allt för en billig peng, kan det bli bättre?  
 
Uppladdningen hemma gick bra och 
jag kunde hålla min plan men på 
vägen ner började näsan rinna... Re-
sultatet blev sängläge torsdag-fredag 
istället för träning och testning av 
valla, inte alls roligt. Som tur var hade 
vi med Leif, som är läkare från Göte-
borg, och hans bedömning på lördag 
kväll var att jag skulle kunna åka.  
Han är visserligen kirurg och har för-
modligen inte träffat någon vaken pa-
tient de senaste tjugo åren men det 
tänkte ju inte vi på då.  
 
De som var osäkra på vallningen hade 
lämnat sina skidor till Mattias Svahn 
för exklusiv smörjning och rådet var 
varm burkvalla och någon minusgrad, 
inga bekymmer. Väl i starten på sön-
dagsmorgonen visade det sig att tem-
peraturen gått upp ett par grader mer 
än prognosen sagt och det var klister-
före, men det var så dags då… 
 
Kort sammanfattning av loppet blev att jag tog mig runt i makligt tempo med bakhala skidor 
och snorig näsa men utan några större men. 
 
Vasaloppet, öppet spår 
 
Efter Italienresan hade jag ungefär en månad på mig att ladda om till Vasaloppet. I år fick 
det bli Öppet spår söndag och jag köpte en plats på nätet ett par veckor innan. Det är en 
överdrift att det var svårt få tag i startplats i år, med tanke på den uteblivna snön i södra 
Sverige fanns det uppenbarligen många om inte kunnat träna.  
 
 

Moena, byn där starten går. 
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Uppladdningen gick fint sista veckorna och på fredag 
kväll var det dags att åka hem från jobbet för packning 
inför avresan på lördag. Vädret var dåligt med regn och 
mörker och efter någon mil händer det som inte får 
hända, plötsligt blir det en fruktansvärd smäll och allt 
framför mig exploderar bokstavligt talat i ansiktet. Jag 
vet inte hur det gick till att få stopp på bilen men allt blir 
tyst, stilla och mörkt.  
 
För att göra en lång historia kort så krockade jag med en 
älg men hade sådan tur att den första person som direkt 

stannar är yrkeschaufför och ringer 112, slår på varningsblinkers och reglerar trafiken.  
 
Nästa person som stannar ungefär samtidigt är jägare med geväret i bilen och tar hand om 
älgen. Efter en kort stund stannar nästa bil med en sjuksköterska som gör en första kontroll 
av mig, ger mig en filt och pratar lugnande. Det visar sig också att ambulansen redan börjat 
åka innan vi ens ringt då den varit ute på uppdrag och ska tillbaka till Bengtsfors.  
 
Räddningstjänsten dyker också upp liksom bärgningsbil och allt hanteras mycket profess-
ionellt. Fredagskvällen blev inte riktigt som planerat men efter två och en halv timma är jag 
besiktigad och funnen oskadd av akuten på Bäckeforssjukhus, har fått blåsa i polisens mä-
tare samt för första gången i livet blivit 
hemskickad med färdtjänst. Snacka om 
änglavakt och jag är väldigt tacksam mot 
alla som så förtjänstfullt hjälpte mig! 
 
Det fick bli packning lördag morgon 
istället och resa mot Mora. Väl där fun-
gerade allt enligt plan med hämtning av 
nummerlapp och inkvartering på 
vandrahem i Orsa.  
 
Efter några timmars orolig vila var det 
dags att gå upp vid 03:00 för att ta bus-
sen vid 04:00 från Mora mot starten i 
Sälen. Den sedan ett par år införda star-
ten på Öppet spår innebär att man star-
tar i grupper med 10 minuters mellan-
rum vilket jag tycker fungerar mycket 
bra, det blir nästan ingen kö alls i första 
backen.  
 
Vädret var fint med sol och medvind, men tyvärr ing-
en snö utan bara is, is, is. Jo, förresten det var konstnö sista 3 milen som i stort sett körts 
bort av alla åkare som passerat och blottlagt isen i botten. Fördelen med isen var att det var 
lätt att välja klister och det gick snabbt! Det visade sig dock att det gick lite för snabbt för en 
del åkare och när det inte finns så mycket spår utan mest is blev det många som ramlade.  
 
Jag klarade mig ända fram till strax efter Evertsberg innan olyckan var framme. Vi försökte 
hålla avstånd i nedförsbackarna och här hade jag tagit sikte på ett par rejäla fruntimmer 
några meter framför, men de krokade ihop och låg plötsligt raklånga i backen. Det är i ett 
sådant läge inte lätt att få stopp på 100 kg fläsk som dundrar framåt och kollisonen var ett 
faktum, tur att jag inte spetsade stackarna.  
 
Det blev istället jag som hade mest otur med både bruten stav och skida... Skidan var av 
men hölls hjälpligt ihop av belaget ca en halvmeter bakom spetsen. Jag fick agera rund-
ningsmärke och åkare efter åkare passerade i strid ström.  
 

Bilen blev skrot, liksom älgen. 



                                                                                 Skärmaren nr 1 12 

 

Vilt stakandes med en stav och på bruten skida försökte jag dock ta mig framåt mot nästa 
depå som var Oxberg, att bryta ett lopp har aldrig varit något alternativ. Efter några kilome-
ter hade jag tur i oturen och träffade en dam som var ute för att heja på sin man och dessu-
tom var försedd med reservstavar i rätt längd!  
 
Det visade sig att det var ängeln Gunilla, kom-
pis till Nisse och Gun, och att vi träffats förut i 
samband med Vasaloppet – världen är ibland 
liten. Så nu var det bara att ta sig de sista 35 
kilometrarna med visserligen bruten men 
hjälpligt fungerande skida till det hägrande 
Målet i Mora. Tiden blev kanske inte riktigt 
som planerat men jag var återigen nöjd att ska-
dorna bara var materiella och att jag inte gjort 
mig illa.  
 
Väl i mål hade jag lovat se efter brorsonen med 
flickvän som åkte för första gången och som en 
avslutande del i klassikern. Det visade sig bli 
en väntan på 5 timmar innan ungdomarna 
stapplade i mål efter mörkrets inbrott suckan-
des aldrig mer...  
 
Jag var kvar på vandrahemmet över natten för 
att i sakta mak bege mig hemåt Dalsland på 
måndag förmiddag, resan gick bra utan vidare 
äventyr. Som sagt var, det är inte alltid genomförandet blir som planerat men är det kanske 
ändå vägen dit som egentligen är målet...? 
 
Bengt Zetterberg, glad och tacksam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David och Johanna efter väl genomförd sista 
etapp på klassikern. 


