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Redaktörens rader 

  

Vad skriver man 

om i dessa da-

gar när orienteringen är så begränsad. Ja, 

det har varit lite svårt att komma igång 

med ”redaktörens rader” denna gång. 

Förvisso är det många timmar på TV från 

SM till helgen så det är ju positivt och 

DM har också kunnat genomföras nästan 

som vanligt . Det kanske börjar utvecklas 

en norm som anger lite enklare arrange-

mang. Direkt från parkeringen till start, 

ingen dusch, ingen resultatangivning på 

TC och alla åker hem igen så fort som 

möjligt. Enklare att arrangera men inte 

lika roligt.  

21 starter på de tre distanserna gav  14 

medaljer. Det är ju en riktigt bra utdel-

ning. Ebba tog tre medaljer, varav 2 guld. 

Linda, Patricia, Kristina, Dan och Mats 

tog två  medaljer vardera.  

En annan bra sak är att Färgelanda kom-

mun har valt att betala ut samma summa 

i aktivitetsstöd som 2019 till alla före-

ningar på grund av att de flesta förening-

arna haft mindre verksamhet på grund av 

Corona. Bra tänkt av kommunen. 

Det finns dock lite orosmoln på före-

ningshimlen. Kommunen vill inte för-

länga vårt hyresavtal där vi tillsammans 

med Högsäters Skidklubb driver Allégår-

den mot att vi inte betalar någon hyra. 

Allégården är ju en motionsgård/

samlingslokal som skall vara tillgänglig 

för alla och vi har tillsammans drivit den 

sedan 1998. Motionsspåret och dusch/

bastu är tillgängligt för alla utan krav på 

medlemskap i någon förening. Övriga lo-

kaler får man hyra. 

Kommunen vill att vi tar över Allégården 

och själva svarar för alla driftskostnader 

när  avtal går ut om några år vilket skulle 

innebära stora kostnader för drift och un-

derhåll för våra två föreningar.  Kommu-

nen kommer att kalla till en nytt möte 

under hösten så får vi se hur det  kan lösa 

sig. Färgelanda fotoklubb hyr en lokal 

permanent men det finns plats för fler. Vi 

fick ett tips om att Färgelanda Judoklubb 

sökte ny klubblokal men de var tyvärr 

inte intresserade av Allégården. Har ni 

tips om föreningar som söker lokal så hör 

av er till någon i styrelsen för antingen 

Skärmen eller Skidorna. 

Ha det gott i höstsolen 

/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 

80 år  Lennart Thörnäs      18 oktober 

(Lennart undanber sig all uppvaktning) 

 

70 år  Karl-Gunnar Rundström   8 november 

10 år  Jessica Eriksson   20 december 

  

 

Klubbdräkter 

Klubben har  ett antal klubbtröjor och klubbjackor  till försäljning. 

Skärmen sponsrar kläder till ungdomarna så  följande priser gäller: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdom  (t.o.m. 20 år) 

 Vårt pris 

Trainer jacket 300 

Extreme O shirt 200 

Trainer pants 300 

Extreme long tights 270 

Vuxen 

 Vårt pris 

Trainer jacket 670 

Extreme O shirt 360 

Trainer pants 475 

Extreme long tights 730 

Det finns också tröjor och jackor av äldre modell till ett kraftigt rabatterat pris. 
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Kattegattleden 
 

Inget O-ringen, oj vad mycket ledig tid man kom-
mer att få sommaren 2020, tänkte jag. 
Får hitta på ett annat äventyr. Lotta, syrran, hade 
någon gång nämnt att hon funderade på att 
springa hemifrån, Torslanda, till sin kompis i Ry-
debäck utanför Helsingborg. 
Jag tänkte att vi kanske skulle ta det lite lugnare 
och gå. Sagt och gjort, Kattegattleden Göteborg-
Helsingborg, 390 km, till fots fick det bli.   
 
Hur lång tid kan det ta att gå? Åtta dagar kanske, 
gissar optimisten Sanna. 
Fjorton dagar blev det. Vi kunde snabbt konstatera 
att Sverige ÄR vackert. De flesta milen gick vi ut-
med havet och vilka hus människor bor i. Lyxvillor, 
fiskarstugor, korsvirke, halmtak, pool, havsnära, sandstrand. Jag vet inte hur 
många gånger vi höll på att trilla ner i diken, snubbla på trottoarkanter, köra in i 
björnbärssnår mm för att vi inte kunde ta blicken ifrån husen. 

 
Bära ryggsäck är inget för mig, (som jag förklarade 
för syrran, jag är faktiskt en dam på närmare 60 år, 
herrejävlar, parden my french, närmare 60, hade 
aldrig tänkt på det tidigare,) så packningen kördes i 
en sulky som vi puttade varannan kilometer. Tur 
med vädret hade vi, en dag med ösregn, en med 
några timmar duggregn och resten sol. Vi tog oss 
inga dopp i havet, rädda att få sand eller svidande 
saltvatten i skoskaven. Vi fick lite problem med att 
boka boende för vi bestämde oss bara några dagar 
innan vi gick i väg att nu var det dags. Vi ville ha 
lite koll på vädret innan vi drog i väg och sen ville 

vi bara boka de två första nätterna för att se hur långt vi skulle orka gå. Boka boende 
utmed Hallands- och skånekusten mitt i juli är inte lätt. Några gånger fick vi ge upp 
och ta buss några mil. Bua-Varberg, Falkenberg-Halmstad, Vejbystrand-
Helsingborg. Men sånt är ju enkelt nu för tiden, bara att ladda hem en app, så har 
man tidtabell och kan köpa biljett. Första omgången var vi ute i åtta dagar. Sen har 
vi varit tillbaks och gått igen bussetapperna. Att få tag i mat var också lite problema-
tiskt emellanåt. Inte alltid affärer och restauranger ligger helt utmed leden och ska 
man gå 30 km en dag har man ingen lust att lägga till 3 km för att få nåt ätbart. 
 
Leden kan varmt rekommenderas. Gå, jogga, cykla. 
Nästa år ska vi gå Helsingborg-Skanör, i maj. Räknar med att vara en vecka i Upp-
sala i juli 2021. 
 
Sanna Z 
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Jag har i alla fall gjort något bra... 

Efter snart 40 års orienterande ser jag nu orienteringsintresset spridas vidare i fa-

miljen Olsson, och känner att något bra har jag i alla fall bidragit till här i livet. 

När äldste sonen fyllt sju år inspirerade Mats Bäckström till att orientering provades 

på. Och det är vi Mats evigt tacksam för! Olssons bestod då av Kenneth & Eva med 

barnen Peter, Johan och Erika och det dröjde inte länge förrän alla tog sig ut i sko-

gen. Med olika ambitionsnivåer – några med sikte på att komma först tillbaka och 

andra för att mestadels bara njuta. Men det är ju en del av tjusningen med orienter-

ing att man kan delta på sin egen nivå och sätta egna mål med deltagandet. 

Så när barnen var i tonåren tillbringades de flesta helgerna under vår och höst i sko-

garna i Bohuslän-Dal. O-ringen blev ett måste på somrarna. Förutom träning och 

tävling bjöd orienteringen även på en väldigt fin gemenskap i OK Skärmen. 

Men som för så många andra efter tonåren så började andra intressen konkurrera 

och orienteringsturerna glesnade. Väldigt konstig känsla då Kenneth och jag fick åka 

iväg utan barn till O-ringen första gången, men vi blev tvungna att vänja oss. 

Barnen har nu bildat egna familjer och barnbarnen har börjat passera sjuårsåldern. 

Och börjat orientera! Barnen har hittat tillbaka till orienteringen och är ute i skogar-

na igen och letar kontroller. Till och med sätter ut egna! Äldste sonen Peter är nu 

t.ex. engagerad ungdomsledare i en Göteborgsklubb och även biträdande tävlingsle-

dare vid deras kommande SM-tävling nu i höst. Även intervjuad i augustinumret av 

Skogssport. 

Med stigande glädje hör jag nu igen i familjen alltmer orienteringsdiskussionerna 

om vägval och 

”bomprat”. Och tänker – 

något bra har jag allt va-

rit med och bidragit till 

här i livet. 

 

Eva Olsson 
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Tipspromenader hösten 2020 

 

Start vid Allégården, Högsäter 

klockan 11.00-12.00. 

En runda på 3,5 - 4 km som är barnvagns-

vänlig. Både vuxen- och barnfrågor. 

 

När: söndagar från och med 27 september 

till den 15 november. 

 

Priser: lottas ut till deltagare efter sista 

promenaden för hösten. 

 

Alla välkomna på en skön promenad  
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Hej på er veckovärdar 
 

Här kommer ”era” veckor (se nästa sida) och lite att tänka på. Som veckovärd ansvarar ni 
för att: 
 
* Kolla så att alla dörrar och fönster är låsta när ni lämnar  Allégården. Gäller även utrym-
ningsdörren.  
 
* Våra lokaler ska städas varje vecka.  
 
* Entrévåningen kan gärna städas på torsdagar om det skulle vara uthyrt under helgen, an-
nars kan även den städas på söndagar. Bastu och duschar är stängda tillsvidare behöver inte 
städas. 
 
* Dörren till övervåningen ska hållas låst.  
 
Är det uthyrt för möten får veckovärdarna eventuellt hjälpa till med detta, t ex kaffe och 
smörgås. Kom ihåg att lämna nyckeln vidare till nästa veckovärd som är efter dig i listan. 
Byte av vecka sköter ni själva,  meddela veckovärdar före och efter er. 

Vid eventuella tekniska problem i lokalen så kontakta Mats 0722-045020 så får han kontak-
ta vaktmästaren. Är förbrukningsmaterial slut och behöver köpas in så ring Mats. 
 
Tack för att du ställer upp som veckovärd! 
Din insats är viktig för klubbarna och bygden, även om du liksom vi kanske inte är så aktiv! 
 

Kontrollera att vi har rätt telefonnummer på listan, helst ett mobilnummer. Meddela till 

Mats Lindström 0722045020 med ett sms.  

Hälsningar 

Allégårdskommittén  

Allégården 
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V 41 Ove Aronsson 0702762451   Yngve Matsson 0762036642 

V 42 Dan Widercrantz  0705936342 & Kent Jansson 0725650750 

V 43 Kenneth Ohlsson 0706640521 & Anneli Johansson 0702638578 

V 44 M-L Forsberg 0707395854 & Roland  Paulsson 0700819401 

V 45 Carina Pettersson 0703043694 & Gunilla Johansson 0702854098 

V 46 Maria Ahlbom 0705840103 & Per Krokström 0703182399 

V 47 Monica Drottz 0766340408 & Lasse Blom 0736376935 

V 48 K-G Rundström 070 3698234 & Sabina Gustafsson 0705519157 

V 49 Thomas Glue 0704227306 & Lars Lindström 0730491436 

V 50 Roland Mattsson 070 5462206 & Roger Martinsson 0528-40687 

V 51 Gert Hansson 0702627457 & Andreas Persson 0703164883 

V 2 N-O Johansson  070 9122902 & Lennart Thörnäs  0528-401 46 

V 3 Mats Bäckström 070 7123167 & Emma Gustafsson 0702704207 

V 4 Ingvar Ohlsson 0736767294 & Carina Fransson 0765392683 

V 5 Mia Summers 0737345987 & Emma Tjäder 0703655344 

V 6 Tomas Johansson 0738350999 & Jonas Persson 0706615678 

V 7 M-L Forsberg 0707395854 & Roland  Paulsson 0700819401 

V 8 Carina Pettersson 070 3043694 & Gunilla Johansson 0702854098 

V 9 Maria Ahlbom 0705840103 & Per Krokström 0703182399 

V 10 Monica Drottz 0766340408 & Lasse Blom 073 637 69 35 

V 11 K-G Rundström 070 3698234 & Sabina Gustafsson 0705519157 

V 12 Thomas Glue 0704227306 & Lars Lindström 0730491436 

V 13 Roland Mattsson 070 5462206 & Roger Martinsson 0528-40687 

V 14 Gert Hansson 0725432201 & Andreas Persson 0703164883 

V 15 N-O Johansson  070 9122902 & Lennart Thörnäs  0528-401 46 

V 16 Mats Bäckström 070 7123167 & Emma Gustafsson 0702704207 

V 17 Peo Johansson 0706098331 & Leif Larsson 0703140531 

V 18 Mats Lindström 0722045020 & Daniel Lundgren 0706688747 

   Veckovärdslista hösten 2020 och våren 2021 

Allégården 
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DM-tävlingar 2020 

Nu är flertalet av årets DM-tävlingar avklarade trots vissa Corona-restriktioner. 

Det är Uddevalla OK (medel och lång) samt  Herrestad AIF och Uddevalla IS (natt) 

som stått som arrangörer. Här nedan redovisas de av våra löpare som klarat en 

DM Medeldistans  175 startande (9 startande från Skärmen) 

 

 

 

 

DM Långdistans 154 startande (12 startande från Skärmen) 

 

 

 

 

 

 

DM Nattdistans  67 startande (5 startande från Skärmen) 

 

 

1 Linda Eriksson D35  

2 Ebba Lind D18  

2 Mats Lindström H55  

3 Patricia Eriksson D10  

3 Dan Widercrantz H65  

1 Linda Eriksson D35  

1 Ebba Lind D18  

2 Patricia Eriksson D10  

3 Jessica Eriksson D10  

3 Mats Lindström H55 

3 Dan Widercrantz H65 

3 Kristina Lind D50 

1 Ebba Lind D21  

3 Kristina Lind D50  

https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=30637&eventClassId=434116
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=30637&eventClassId=434106
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=30637&eventClassId=434125
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=30637&eventClassId=434114
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=30637&eventClassId=434129
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=30640&eventClassId=434191
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=30640&eventClassId=434181
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=30640&eventClassId=434189
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=30640&eventClassId=434189
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=26404&eventClassId=437262
https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=26404&eventClassId=437272

