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Redaktörens rader 

 Välkomna till ett 

nytt orienteringsår. 

Ja, vi får hoppas att 

det blir några ori-

enteringstävlingar i 

år. Mars månads tävlingar är inställda  men det 

blir förhoppningsvis bättre. Vi fortsätter att tro på 

att vi kan genomföra Skärmenträffen den 9:e maj, 

men kanske i förenklad form.  

2020 var ett positivt år, ekonomiskt sett men be-

drövligt om man tittar på antalet tävlingsstarter. 

162 starter jfr med 684 år 2019. 29 medlemmar 

jfr med 72 st 2019 hade minst en start. Flitigast 

har våra ”seniorer” Dan Widercrantz , Roland 

Mattsson och Mats Lindström varit med över 

hälften av alla starter. Vi hoppas att juniorerna 

kan revanschera sig detta året. 

Inkomsterna har varit bra och utgifterna mindre, 

främst på grund av att vi haft så få tävlingsstarter.    

Vi får hoppas att utgifterna för tävlingsstarter 

ökar 2021. 

Vi har skrivit ett nytt sponsoravtal med Dalslands 

Sparbank. 10 000 kr per år i tre år. Det känns 

jättebra. Vårt samarbete med PK-Data fortsätter 

vilket också naturligtvis känns fantastiskt.  

Vi har lämnat in en ansökan till Riksidrottsför-

bundet om stöd till att rita en ny karta på Öde-

borgsfjället. Vi kan maximalt få 50 % av våra 

kostnader, i detta fallet 180 000 kr men tack vare 

våra sponsorer och gåvan från Greger Mossberg 

kan vi finansiera resterande del. Hoppas att RF 

bifaller vår ansökan. 

Vi firar ett jubileum i år. Det är 40 år sedan  

första numret av Skärmaren såg dagens ljus.  

1982 kom det första numret som bestod av 3 si-

dor där familjen Davallius var redaktörer. Sedan 

följde Rune Jacobsson, Karl-Johan Karlsson och 

Maj Hallsten tills jag fick äran 2007. 4 nummer 

per år, redan från början. Mycket klipp och 

klistra , rita och skriva på maskin. När jag tittar i 

gamla nummer så gissar jag att Karl-Johan bör-

jade använda datorn någon gång i mitten av 90-

talet och det underlättade säkert en hel del.  

Nu är det betydligt enklare att med hjälp av lät-

tanvända program, i mitt fall Publisher, få till ett 

presentabelt nummer. Jag kommer att lägga upp 

några axplock av gamla nummer på hemsidan  

under våren så kan ni som var med redan då, 

frossa i nostalgiska nummer av Skärmaren. 

På hemsidan finns också protokoll från 2005 och 

framåt samt lite annat som ni bara kan se om ni 

är inloggade. Det är samma inloggning som till 

den personliga inloggningen i Eventor, inte klub-

binloggning. Har ni inte detta så skicka ett mejl 

till mig, så får ni tillbaka en länk där ni skapar 

inloggningen. 

Till sist vill jag påminna om medlemsavgiften. 

Betala idag, det är lätt att glömma. Om du inte 

längre vill vara medlem så skriv en rad till mig  

johansson.peo@telia.com, så lovar jag att du inte 

skall få en påminnelse  

    

    Sköt om er   

    redaktör´n 

 

 

 

Planerade utgivningar 2021 

      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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Vårterminen 2021 

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

31/3 Allégården 

7/4 Allégården 

14/4 Ödeborgsfjället 

21/4 O-ligan Eds SK 

28/4 Färgelanda samhälle 

5/5 O-ligan Stigsökarna 

12/5 Ekarebol 

19/5 O-ligan OK Skärmen 

26/5  Stigen 

2/6 Berga 

9/6 Ragneruds badplats 

 

 

 

 

Om smittspridningen minskar och orienteringen får 
klartecken att tävla igen så kan dessa tävlingar vara 
värda ett besök under våren:  

11/4 Vänersborgsmedeln  

8/5 Ändå något, Åmål  

9/5 Skärmenträffen (vår egna tävling) 

22/5 DM sprint och DM sprintstafett, Stenungsund 

6/6 Sommarlandssprinten, Skara Sommarland 

Vi ses i skogen!  

Ungdomsledarna i OK Skärmen  

För 2021 och 2022 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, och adress till alla. Om du är ny medlem behöver vi per-

sonnumret med alla 10 siffror också.  Får det inte plats så mejla uppgifterna 

till kassören.   

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

vara medlem så meddela kassören, så slipper han ”tjata på dig”. 

Medlemsavgift 

Grattis på födelsedagen 

60 år    Gun Johansson     26 maj 

40 år  Robert Mattsson     9 juni 

10 år  Elsa Svensson     2 maj 

10 år  Frans Olsson       3 juni 

10 år  August Källén      9 juni  
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Verksamhetsberättelse 2020 
 

Styrelse:  

Ordförande: Tobias Eriksson, sekreterare: Linda Eriksson, kassör: Peo Johansson, övriga ledamöter: Tomas 

Johansson, Lars Lindström, Mats Lindström och Mikael Johansson 

Suppleant: Bengt Zetterberg och Kristina Lind. 

Ungdomskommitté: Pernelle Prahl (sammankallande), Tomas Johansson, Linda Eriksson, Thomas Glue. 

Motionskommitté: Mats Hallsten och Bengt Zetterberg 

Utbildningsledare: Linda Eriksson 

Aktivitetsredovisare: Thomas Glue 

Kartansvarig: Mats Lindström  

Hemsidesansvarig (webbmaster): Linda Eriksson och Peo Johansson. 

Sportidentansvarig: Mats Lindström. 

Klubbtidningsansvarig: Peo Johansson, Bengt Zetterberg, Mats Lindström och Thomas Glue. 

Lotteriansvarig: Styrelsens uppdrag att utse en ansvarig. 

Ledamöter i Allégårdskommittén: Lars Lindström och Tobias Eriksson 

Naturpassansvarig: Mats Hallsten. 

Valberedning: Roland Matsson, styrelsens uppdrag att utse ytterligare en till valberedningen. 

Revisorer: Jack Borlinger och Josef Håkansson. Suppleanter: Kenneth Olsson och Nils-Olof Johansson.  

Ombud till BDOF:s årsmöte: Tobias Eriksson, ersättare Mats Lindström 

 

2020 års verksamhet: 
 

Medlemsantal 
125 st (2019: 146st), fördelat på 61 (71) kvinnor, 64 (75) män. Medelålder 41 år.  

Möten och representation  
Utöver årsmötet 2020-02-06 har styrelsen haft 6 protokollförda möten. Klubben har varit representerad vid 
BDOF:s årsmöte.  

Arrangemang och aktiviteter  

• Götaälvdalsträffen genomfördes 29 augusti. 381 anmälda deltagare, härav 2 från OK Skärmen. 
· DM, medel, Bohuslän-Dal genomfördes 5 september. 175 anmälda deltagare, härav 9 från OK Skär-

men. 
· DM, lång, Bohuslän-Dal genomfördes 6 september. 154 anmälda deltagare, härav 12 från OK Skär-

men. 

• DM, natt, Bohuslän-Dal genomfördes 11 september. 67 anmälda deltagare, härav 5 från OK Skärmen. 

• Fräknefejden, Bohuslän-Dal genomfördes 25 oktober, 491 anmälda deltagare, härav 8 från OK Skär-

men. 



                                                                                 Skärmaren nr 2021-1 6 

 

• Naturpasset  
Ungdomskommitté 

Ungdomskommittén hade i år ett digert program att ta sig an, men de hann knappt påbörja programmet förrän 

pandemin slog till rejält och en rad olika restriktioner infördes. Hela vårens tävlingsprogram ströks och O-ligan 

kunde inte heller genomföras. Ungdomskommittén fick tänka om och de var glada för att de kunde fortsätta 

sina träningar på onsdagarna. Ungdomskommittén hade hopp om att kunna genomföra O-ligan ihop med de 

andra Dalslandsklubbarna på hösten, men det blev svårt så O-ligan uteblev. Men precis som på våren så fort-

satte ungdomskommittén sina träningar på onsdagarna och de har haft ett gott gäng på cirka 15 personer som 

hängt i under året. På hösten fick de några nya barn som kom och provade på och verkade tycka om det, hoppas 

dem fortsätter även det här året. Ungdomskommittén avslutade sen hösten utomhus med att grilla korv och 

krabbelurer ute i skogen.   

Motionsanläggningen Allégården 

Medlemmarna från OK Skärmen och Högsäters skidklubb har fortsatt att sköta driften av Allégården och uthyr-

ningen av lokalerna. I vanliga fall hålls anläggningen öppen för dusch och bastu på måndagar och onsdagar 

under höst, vinter och vår, men på grund av rådande pandemi togs beslut i våras att stänga Allégården och den 

är fortsatt stängd i väntan på andra restriktioner.  

Tipspromenad och bingolotto 

Klubben har haft tipspromenader under hösten, dock fick vi avbryta dem tidigare på grund av ökad smittsprid-

ning och striktare restriktioner. Men på de tillfällena som tipspromenaden genomfördes så har det varit 159 

personer som gått rundan. Vi får fortfarande intäkter från några strävsamma, som prenumererar på Bingolotter.  

Ekonomi 

Föreningen har fortfarande god ekonomi trots att årets verksamhet i stort sett uteblev. Vi har fått ”Corona-stöd” 

ifrån RF på grund av rådande pandemi. Verksamheten visar ett överskott på 71 577 kr (2019: 28 848 kr) och 

det positiva resultatet beror mycket på extra bidrag genom sponsring och ”Corona-stöd”.  

Sponsring 

OK Skärmen har ett treårigt samarbete med Dalslands Sparbank. OK Skärmen fick extra sponsring 2020 på 

grund av den rådande pandemin.  

Tävlingsverksamhet 

Under året har 29 (72 under 2019) av klubbens medlemmar gjort 162 (684) starter vid olika OL-tävlingar. Flest 

starter har: Dan Widercrantz 33 st, Roland Mattsson 28 st, Mats Lindström 25 st och Kenneth Olsson 15 st 

(data från Eventor).  

 

Klassegrare vid individuella DM-tävlingar 2020, endast huvudklasser: 

 

Styrelsen vill avsluta denna verksamhetsberättelse med att tacka er alla, som ställt upp med ett väl genomfört 

arbete, för att genomföra denna verksamhet. 

        

Styrelsen 

2020-09-05 DM – Medel (Uddevalla OK) D35 Linda Eriksson 

2020-09-06 DM – Lång (Uddevalla OK) D18 Ebba Lind 

2020-09-06 DM – Lång (Uddevalla OK) D35 Linda Eriksson  

2020-09-11 DM – Natt (HAIF/UIS) D21 Ebba Lind 


