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Redaktörens rader 

 Snart är året slut 

och vi önskar var-

andra ett Gott Nytt 

År.  Den här gång-

en är det mer befogat än på mycket länge.  Ett år 

som växlat mellan hopp och besvikelse, flera 

gånger om.  Nu ser det ju trots allt ut som om det 

finns lite hopp om en hyfsat vanlig orienterings-

säsong igen. Vårtävlingarna blir nog  fortfarande 

lite annorlunda men efter sommaren kanske det 

kan fungera som vanligt. Är jag för optimistisk? 

Kanske, men det är bättre att glädjas i förtid än 

att inte glädjas alls.  

Vi planerar för att kunna genomföra vår traditio-

nella Skärmenträff den  9 maj nästa år.. Styrelsen 

beslöt på senaste mötet att om eventuella restrik-

tioner på grund av Covid 19 tillåter 50 personer 

eller fler som får samlas på samma ställe så 

genomför vi tävlingen.. Det får i så fall bli många 

startgrupper över dagen men även om det blir en 

lång dag för oss arrangörer så är det värt det.  

Vi har inte haft någon träff med kommunen se-

dan i somras så framtiden för Allégården är fort-

farande oviss. Alla föreningar i vår kommun har 

fått en inbjudan till en träff i april nästa år  

(hyfsad framförhållning) och det är ju bra. Det 

behövs lite mera dialog  mellan kommunen och 

föreningslivet. 

Vi hade vårt första digitala styrelsemöte  för några 

veckor sedan  i Skärmen och det fungerade bra. 

Troligtvis blir även vårt årsmöte digitalt men det 

bestämmer vi lite längre fram. Håll utkik på hem-

sidan så får ni se vilket alternativ vi väljer.  Jag 

har själv deltagit i flera utbildningar/möten med 

västsvenska idrottsförbundet under året som jag 

troligtvis inte skulle gjort om det inte varit digi-

talt, så visst finns det fördelar med digitala mö-

ten.  

Under hösten hann vi genomföra 5 st tipsprome-

nader i Högsäter innan vi bestämde oss för att 

ställa in på grund av de skärpta rekommendatio-

nerna som  kom i slutet av oktober från folk-

hälsomyndigheten och länets smittskyddsläkare. 

När vädret var bra så hade vi många deltagare, 

lite färre vid regn.  Det visade i alla fall att vi bör 

fortsätta nästa år. 

Till sist lite info från regeringen och folk-

hälsomyndigheten  om vad som gäller för idrotten 

den 18 december. Det kan snabbt ändras men  så 

här tolkas det av riksidrottsförbundet. 

För idrottare som är 16 år eller äldre gäller att 
man vid träning: 
 

1. Håller avstånd till varandra 

2. inte delar utrustning med varandra, 

3. när det är möjligt genomför aktiviteten utom-
hus, 

4. undviker gemensamma omklädningsrum, 

5. reser till och från aktiviteten individuellt, ut-

för aktiviteten i mindre grupper. 
 

För barn och ungdomar under 16 år kommer 
fortsatt få träna och även delta i enstaka matcher 
eller tävlingar. För den åldersgruppen gäller vill-
koren att träna utomhus när det är möjligt och att 
undvika trängsel. Speciella regler gäller för täv-
lingar utanför en tydligt avgränsad arena. För 
närvarande gäller där  max 8 deltagare samtidigt. 
     

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  Kenneth Olsson     29 januari 

10 år Ludvig Sjöberg     3 februari 

 

  

 

Valberedningen har ordet! 

Valberedningen meddelar att man inte fått in några avsägelser från styrelsen eller 

övriga kommittéer och ansvarsposter varför man förutsätter , om ingen hör av sig 

före 1:a januari att alla 

ställer upp för omval ytter-

ligare en gång.  

Funktioner och kommitté-

er som kan behöva  ytterli-

gare  förstärkning är  allé-

gårdskommittén, ung-

domskommittén, valbe-

redning och  lotteriansva-

rig.   

Inför årsmötet  i februari 

behöver valberedningen i 

god tid få veta om det 

finns några övriga intresserade som vill vara med och utveckla  Skärmens verksam-

het.   

Roland Mattsson, valberedningen  070-546 22 06,  rolandm1952@gmail.com 
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MOTIONSKOMMITTÉN 

Hmm, ett roligt år har vi haft. Bengt Zetterberg och undertecknad har hållit 

fanan högt i motionskommittén. Vi har anslutit oss till ungdomsverksamhe-

ten på onsdagar, och engagerat föräldrar att vara med på en runda i skogen. 

Vi känner själva att det har varit väldigt trevligt med bra spännande gensvar 

från en grupp som varit mycket trogna deltagare. 

Och vi kommer igen nästa år, så håll ögonen öppna. När det våras i bland ber-

gen (ca 1 april) så startar vi upp igen för nya strapatser i skogen. Vi ses då. 

            Mats H 

NATURPASSET 

Naturpasset 2020 

Ja, så har Naturpasset avslutats för i år. 25 kontroller var utplacerade i Sol-

bergs-skogen nordväst om Högsäter samhälle. Ett trevligt område med en 

välskött skog, mestadels ägd av kommunen. Ett måttligt antal paket blev sålda 

och en tapper skara lämnade in sina startkort, som ledde till följande utlottning 

av flitpris: 

1 pr. 1 burk honung Linda Hansson 

2 pr. 1 sportlott  Monica Larsson 

3 pr. 1 sportlott  Frida Hansson 

4 pr. 1 pkt ägg              Sanna Zetterberg 

5 pr. 1 pkt ägg  Inger Johansson 

       Grattis till pristagarna!! 

 

Kontrollerna användes även på ”veckans bana” och vid ungdoms/

vuxenträningarna.  

         Mats H 
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OK Skärmens 69:e 

ÅRSMÖTE 

Torsdagen den 11 februari 2021 

Klockan 18:30  

Mötet blir antingen i Allégården, Högsäter  

eller digitalt, beroende på vilka restriktioner som  

gäller vid tillfället.  Gå in på hemsidan några dagar 

innan mötet så får du reda på vad som gäller. Blir 

mötet digitalt så informerar vi också om hur du skall 

Årsmötesförhandlingar: 

Dagordning, verksamhetsberättelse och ekonomisk redogö-

relse medföljer inte detta utskick utan kommer att delas ut 

på årsmötet (i pappersform eller digitalt beroende på mö-

tesform). 

Motioner till årsmötet skall skickas in till styrelsen senast 

fyra veckor före årsmötet d.v.s. 14 

Vi bjuder på kaffe eller saft med 

tilltugg om vi har mötet i Allégår-

den. 

Välkomna till årsmötet 

Styrelsen 
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Det finns en plan om det ges möjlighet till någon form av aktivitet, men det som gäller nu är veckans 
bana med reflexer på skärmarna.  

SAMLA INTE IHOP ETT GÄNG TILL VECKANS BANA, utan enskilda får ta sig egna träningsrun-
dor,men här finns möjlighet till lite träningen i väntan på..... om restriktionerna släpper drar det ar-
rangemang som står på tur igång. 
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KLUBBKLÄDER 

Här nedan och på nästa sida redovisas en inventering av  klubbens lager av klubbklä-

der.  Kontakta Tomas Johansson 0702-980 662 tomas8810@gmail.com om du vill 

köpa.         

Tävling-/träningströja Extrem 2019 kort ärm  

Pris 360kr (Dam/Herr)  200kr (Barn) 

Dam   Herr   Barn   

S 1st S 1st 140 1st 

M 7st M 1st 150 1st 

L 4st L 2st 160 2st 

XL 1st XL 1st     

      

      

Tävling-/träningströja Extrem 2016 kort ärm  

Pris 300kr (Dam/Herr)  100kr (Barn) 

Dam   Herr   Barn   

XL 2st L 1st 130 2st 

XXL 2st     140 4st 

        150 1st 

            

      

Tävling-/träningströja 2012 lång ärm, mesh  

Pris 100kr      

Herr       

XL 6st     

XXL 5st     

Klubbjacka 2019, ofodrad    

Pris 670kr (Dam/Herr)  300kr (Barn) 

Dam/Herr     Barn   

M 1st     140 2st 

L 4st     160 2st 

            

      

      

Byxa 2019, ofodrad     

Pris 475kr (Dam)   300kr (Barn) 

Dam       Barn   

S 1st     150 1st 
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Klubbjacka 2015, fodrad   

Pris 470kr (Dam/Herr)   

Dam/Herr    

XS 4st    

S 1st    

M 1st    

L 1st    

     

Byxa 2015    

Pris 375kr (Dam/Herr)   

Dam/Herr (ofodrad) Dam/Herr (fodrad)   

XS 3st M 1st   

S 3st L 1st   

          

     

     

WOC 2016 vindjacka tunn, grön  

Pris 150kr (Dam/Herr)   

Dam/Herr    

XS 4st    

S 1st    

XL 1st    

       

     

     

Buff     

Pris 35kr      

Nyårspyssel 

När tiden blir för lång i dessa tider så kan ni få roa er med lite banläggning. Vi orienterare 

har ju ibland en förkärlek för att, om inte orienteringen gått prickfritt, skylla på kartan eller 

banläggaren. Här kommer ett smakprov  från ”den gamla goda tiden”, innan OK Skärmen 

bildades. Färgelanda IF och Stigens Skidklubb inbjuder till naturpasset.  

Kartan är Generalstabens karta i skala 1:50 000 från 1949. Ni kommer kanske ha svårt att 

läsa kartan i vår pappersupplaga men i så fall kan ni gå in på vår hemsida, okskarmen.se så 

hittar ni en digital version. Då kan ni förstora upp den så att även den mest skumögde kan 

läsa. 

Inbjudan, kontrollangivelser och karta hittar ni på nästa sida. 
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