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Nu är det tyvärr åter tuffa tider för många…. 
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Redaktörens rader 

Nu har du fått som-

marnumret av 

Skärmaren i din 

hand. Våren och 

delar av sommaren 

har förflutit med både plus och minus. Det tråkig-

aste är naturligtvis den situation som Sverige och 

i stort sett hela värden befinner sig i med ett stort 

antal sjuka och döda. För orienteringssporten har 

det naturligtvis inneburit att i stort sett alla täv-

lingar är inställda. Vi har fått nöja oss med 

”veckans bana” som många klubbar har erbjudit 

där man själv kan ladda ner den bana man vill 

springa, skriva ut den och springa, eller  som i 

mitt fall gå den på en tidpunkt som passar. Ett 

väldigt bra alternativ. Vill man jämföra tider så 

kan man gå in på Livelox. 

Eftersom vi inte kunde arrangera Skärmenträffen 

i år så ansökte vi om kompensationsbidrag från 

Riksidrottsförbundet och vi fick 15 ooo kr.  

Styrelsen har beslutat att vi skall göra en nyrit-

ning av Hästskobladet, söder om Stigens sam-

hälle. Inte hela bladet utan ca 4 km2 i nordöstra 

delen. Beräknad kostnad är ca 170 000 kr. Vi har 

ju två sponsorer som vi berättat om tidigare, Gre-

ger Mossberg och PK-data som båda angett att 

man vill att deras bidrag skall användas för kart-

produktion. Vi har ett sponsoravtal med Dals-

lands Sparbank  och vi får ett dubbelt bidrag i år,  

d.v.s. 20 000 kr  som vi kan använda för kartan 

och till sist så har Färgelanda kommun ändrat sin 

inställning till vårt kartbidrag, så vi har fått 10 

000 kr även från dem och kommer att få 10 000 

kr per år de kommande åren.  Det känns bra att 

kunna arrangera tävlingar på någon annan karta 

än Ragnerudsbladet som vi varit hänvisade till 

under många år, förutom våra tätortskartor.  

Tyvärr så sjunker medlemsantalet i vår förening. I 

år så kanske en del beror på Corona men trenden 

har varit tydlig under några år. Några nya med-

lemmar kommer till men fler ”gamla” faller ifrån. 

Vi måste nog fundera på hur vi kan behålla våra 

medlemmar . Behövs det flera sociala aktiviteter 

som ökar sammanhållningen? En del kanske 

glömmer bort att betala medlemsavgiften och så 

småningom så upphör då Skärmaren att dimpa 

ner i brevlådan och man får ingen ny påminnelse. 

Som kassör tycker jag inte att det är roligt att be-

höva påminna om medlemsavgiften för många 

gånger, så jag skulle uppskatta om ni som med-

vetet valt att inte längre vara medlem meddelar 

mig på något sätt. 

Jag har fått låna en mapp med gamla tidningsur-

klipp av min granne Georg. Där kan man konsta-

tera att våra lokala tidningar var betydligt mera 

intresserade av orientering  på 70-talet än idag. 

Helsidesreportage var ingen ovanlighet. Sedan 

lockade även våra tävlingar betydligt fler delta-

gare vilket kanske bidrog till intresset. Skärmen-

träffen hade drygt 800 startande.  

Dalslandskavlen som också arrangerades av Skär-

men lockade många lag. De norska klubbarna 

dominerade de första åren men 1978 var det dub-

belt svenskt i topp. Åmål vann på herrsidan och 

ED på damsidan.  I början av 2000-talet var det 

bara O-ringen som ledde till en liknande bevak-

ning.  

Till sist vill jag slå ett slag för Naturpasset som 

finns att köpa på medborgarkontoret i Färgelanda 

samt  på Ragneruds camping.  25 kontroller i Sol-

bergsskogen,  norr om Högsäter samhälle, mot 

Rännelanda. 

Ha det gott och ta hand om er   /redaktörn 

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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Grattis på födelsedagen 

70 år Josef Håkansson    8 augusti 

20 år  Sofia Johansson 11 augusti 

 Höstterminen 2020 
Träningar under hösten startar kl. 18.00 och slutar 19.30 om inget annat anges.  

 

 

Datum Plats Tema 

12/8 Allégården Banor 

19/8 Högsäter samhälle ”21” 

26/8 Berga Markörmatchen 

2/9 Stigen Sista säkra/attackpunkt 

9/9 Ödeborg - fjället Linjeorientering 

16/9 Ekarebol Ledstång, vägval 

23/9 Ekarebol Banor 

30/9 Stigen Fysträning 

7/10 Allégården Natt-OL 

14/10 Allégården Avslutning 

 

Vi ses i skogen!  

Ungdomsledarna i OK Skärmen  
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En annorlunda vår 

Efter en lång och snöfattig vinter längtade man till våren och orienteringssäsongen. Vi i ungdoms-

kommittén träffades i början av året och gjorde en planering för vårterminen. Jag hade även ett möte 

tillsammans med representanter ifrån de andra klubbarna där vi bestämde datum för O-ligan och 

Dalslandslägret. Vi hade ännu en vår med ett ganska digert men roligt program att se fram emot. Då 

hade vi inte hört talas om Covid -19, nu är Covid -19 det enda vi har hört talas om. I början av året 

hade vi bara några enstaka fall i Sverige och vi levde fortfarande som vanligt, men i mars slog pande-

min till rejält och människor bunkrade toalettpapper, pasta och konserver och butikernas hyllor ga-

pade tomma. Människor satt i karantän och samhället blev folktomt. Tåget till Göteborg som alltid 

är fullt var knappt halvfullt och nere på centralen ekade det tomt. Vad var det som hände i världen 

och vart tog alla människor vägen? Andra föreningar ställde in träningar men vi bestämde oss för att 

starta upp vår verksamhet. Vi bedriver ju vår verksamhet utomhus och folkhälsomyndigheten upp-

muntrade till motion utomhus om man var symptomfri. Vi träffades den 25 mars för årets första trä-

ning, vårprogrammet delades ut och vi hade lite allmän information om våren. Två dagar senare var 

vårt vårprogram ett minne blott. Den 27 mars fattade regeringen beslut om max 50 personer vid all-

männa sammankomster vilket innebar att varken O-ligan, Dalslandslägret eller Skara Sommarland 

var genomförbart. Alla vårens tävlingar ställdes in eller sköts på framtiden. Men träningen har fort-

satt som vanligt och vi har tränat varje onsdag fram till den 3 juni och ett par gånger i slutet hängde 

vi ut lite banor så att även andra kunde komma och träna om de ville. Näst sista gången arrangerade 

vi en minitävling där vi använde oss av sportident så barnen kunde få se sina tider och det var upp-

skattat. Jag insåg att det inte bara var jag som saknade att tävla. En gång gjorde vi en utflykt till Vä-

nersborg och sprang på deras banor som de hade ute. En vacker kväll där solen sken, barnen var 

glada och naturen var fantastisk. En kväll som verkligen gav oss ny energi och motivation i den här 

annars så mörka och deprimerande pandemin. Under våren har vi haft sällskap av Mats och Bengt 

som har lärt ut orientering för vuxna. Vi har haft ett gott samarbete och de har även stöttat oss med 

våra äldsta ungdomar då vi har haft svårt att räcka till för dem. Så är det någon/några som gillar att 

springa och kan tänka sig att vara med och skugga våra äldsta ungdomar till hösten så är ni mer än 

välkomna. Man kan sammanfatta våren som en annorlunda men ändå rolig vår där våra goa ungdo-

mar troget gjort oss sällskap vecka efter vecka.  

 

Avslutningen 

Den 3 juni var det dags att avsluta vårterminen och det gör man ju med en vattenkontroll har jag 

hört. Men för att ta sig till vattenkontrollen var lagen först tvungna att lösa både pussel och lösenord. 

Vi delade in både barn och vuxna i olika lag, men barnen för sig och de vuxna för sig. Därefter fick 

alla lag varsin tom karta och fyra pussel som de skulle pussla ett i taget. På varje pussel gömde det 

sig tre eller fyra kontroller som de fick rita in på sin karta och ta sig till. Vid kontrollerna fanns det en 

bokstav som de skulle anteckna för att lösa lösenordet. Här hade barnen fördel gentemot de vuxna, 

för under varje bokstav stod det en siffra och på barnens startkort gällde det alltså att fylla i rätt bok-

stav vid rätt siffra så fick de fram lösenordet. De vuxna hade inga siffror utan de fick bara anteckna 

bokstaven och sedan fick de försöka klura ut ordet på egen hand. När de tagit sig till kontrollerna på 

pusslet var de dags att pussla nästa pussel för att ta sig vidare och så vidare och när alla kontroller 

var tagna så hade barnen fått fram lösenordet om de gjort rätt, för de vuxna gällde det att försöka 

lista ut ordet. Lösenordet var omklädningsrum och i ett av omklädningsrummet låg det en skatt-

karta, det vill säga vattenkontrollen. Barnen kastade kartor och gav sig av utan minsta tvekan ner i 

vattnet och väl nere i vattnet var det en sista gåta de var tvungna att lösa innan de fick själva skatten. 

Alla barnen löste gåtan med bravur och belönades med en kexchoklad. De vuxna hade dock inte lika 

bråttom ner i vattnet, tror inte de har kommit dit ännu? Men de hade ju kämpat väl så även de fick 

såklart ett tröstpris.              

               

             Forts….. 
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Vår egen grillmästare Thomas skötte såklart grillen och barnen stod 

för badet! Vi avslutade våren på bästa sätt med fantastiskt väder, 

orientering, bad och korvgrillning – precis som det ska vara!  

 

Här har barnen löst det första pusslet och håller på att rita in kon-

trollerna på kartan. 

 

Fler lag som har fullt upp med att lösa första pusslet och rita in kontrollerna. 

 

         

 

 

 

     

Under tiden som Filippa, Emilia och Adam håller på att bestämma vilken ordning de ska ta kontrollerna i så 

har Mats och Bengt fullt upp med att försöka förstå vad de skulle göra, de var några som hade lyssnat lite då-

ligt på informationen tror jag.  

 

Emilia, Filippa och Adam har nu 
hittat alla kontroller och fått alla 
bokstäver så nu gäller det att 
komma på ordet. Tillslut löste 
dem det och Emilia och Filippa 
var snabba ner i vattnet, men vart 
Adam tog vägen är det ingen 
som vet? Några andra som var 
snabba ner i vattnet var Patricia, 
Rebecca och Filippa.  

Vi i ungdomskommittén tackar för den här våren. Nu tar vi alla ett välförtjänt sommarlov så hoppas vi på mycket sol 
och bad och sedan ser vi framemot att träffa er alla till hösten igen.  Sedan hoppas vi även att den här pandemin snart 
är över så att vi kan få komma ut och tävla igen, men vi får vänta och se vad som händer och göra det bästa av det 
under tiden. Ta hand om er och håll avstånd så ses vi till hösten igen!                                   /Linda 

Kvällen avslutades med bad 
och korvgrillning! 
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Vad gör du nuförtiden?  
 

Den frågan får jag ofta. Vad gör jag? Målar, målar, målar, både hemma och hos Emil. Behovet är stort 

och har man bara släckt de största bränderna de sista 15 åren så finns det att pyssla med. Sen badar 

jag och dricker kaffe, tränar en del, kör ut mat till några äldre varje vecka. 

Jag arbetar fortfarande på begravningsbyrån och i dessa tider som vi går igenom nu så är allt mycket 

tuffare ska ni veta. Den som mister sin älskade blir ännu mer ensam nu och barnen gråter för de vå-

gar inte krama sin mamma eller pappa, särskilt om den andre föräldern just gått bort i covid-19. 

Många är rädda! 

 

Vi som är vana att vistas i skog och mark är mycket väl rustade och privilegierade, både till kropp och 

själ. Här finns möjligheter att få fler intresserade av att röra på sig och jag har väl aldrig sett så många 

cyklister åka förbi hemma som denna vår och sommar, det är roligt att det kommer något gott ur 

denna pandemi. Några säger att de kommit ikapp sig själva och kommit ur ekorrhjulet, andra mår 

dåligt på grund av ensamhet.  

Håll ut – så kommer vi snart genom tunneln och ut på andra sidan. 

 

Jag har under våren gått en skrivarkurs på distans och det var riktigt roligt, tyckte det var svårt att få 

fantasin att flöda just när jag bestämt mig för att skriva. De flesta uppgifterna löstes sista dagen men 

jag arbetar bäst under press, dock inte i orienteringssammanhang. 

Orientering : I vintras gjorde jag upp planer om att åka på tävlingar, springa öppna banor och följa 

barnbarnen. Det har jag ju tid för nu. Skulle ju träna inför O-ringen i Uppsala. 

Vi var på HAIF:s kontrollplockning i april och det var jättekul, kan varmt rekommenderas. Du har en 

timme på dig att plocka så många kontroller du hinner med och varje kontroll ger poäng. Sen får du 

plocka tomater, vindruvor, godis för dina poäng. I år fick man dock inte plocka utan det låg färdigt i 

påsar. 

Sen har jag kämpat lite med Naturpasset på gamla kartan och det var jobbigt, särskilt Borråsberget. 

Första gången jag var där gick jag runt uppe på berget i evig tid, visste inte riktigt vad jag letade efter, 

behöver nog en kurs Bengt Z! 

Jag meddelade sen Mats att den kontrollen är borta. Det ska vara en grop, sa banläggaren. 

Kontrollerna ska plockas in och jag springer till Borråsberget för nu ska jag leta efter en grop. Till sist 

hittar jag en grop men ingen kontroll, tar kort på gropen och är nöjd. Mats går sen till Borråsberget 

och hittar kontrollen!!! 

Detta kanske inte är någon bra reklam för OK Skärmen men dessvärre är det en sann historia. Jag är 

läs- och skrivkunnig men att översätta en karta till verkligheten, där går gränsen för intelligensen. 

Jag har inte gett upp än, polletten kanske trillar ner. 

 

Nu till reklam för OK Skärmen: Att komma ut i skog och mark är gynnsamt för både 

kropp och knopp om du har en karta i din hand. Just nu kan du köpa Naturpasset för 

endast 50 kr, finns på Ragneruds camping och medborgarkontoret. Kartan du springer 

på är över Solbergsskogen i Högsäter, ett fint litet område. 

 

 

Till sist vill jag önska alla en skön sommar och en uppmaning att vara ute, ta vara på alla guldkorn, 

lev i nuet och håll avstånd! 

 

May på Frövik 


