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Sponsorer PK Data 

Målet på O-ringen 2003.  OK Skärmen var arrangör och arenan 

var på gården Landa, norr om Högsäter. 
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Redaktörens rader 

  

 

 

Nu ser vi ljuset i tunneln (hoppas bara att 

det inte är tåget som kommer). 

Många av oss som är lite äldre, har fått 
minst en spruta i armen och ni andra 
kommer snart efter. Kanske kan vi till 
hösten börja leva ett lite mera normalt liv 
igen. 

Från den 1 juli kan vi vara 900 på täv-
lingar - det är iallafall så som regeringens 
förslag ser ut.  Då bör det bli ordentlig 
fart på tävlingsverksamheten.   

Kanske kommer en del klubbar som ställ-
de in sina tävlingar i våras att återkomma 
med ett nytt datum i höst. Vi nöjer oss 
med att arrangera O-ligan den 25 augusti   
och avslutningen för O-ligan den 2 okto-
ber. Däremellan arrangerar Stigsökarna 
och Åmål var sin deltävling.  

Vi planerar också att ha naturpasskon-
troller ute i terrängen runt Allégården 
från juli månad till och med augusti samt 
en veckans bana i augusti. 

Vi arrangerade Veteran-OL den 2 juni 
med drygt 50 deltagare i ett strålande vä-
der i Ekarebol. Alla var nöjda, berömde 
banläggarna för trevliga banor och satt 
kvar och fikade långt efter det att vi som 
arrangörer packat ihop. Härligt. 

 

 

 

För er som inte tröttnat på att se idrott på 
TV efter WM i ishockey och EM i fotboll 
så visas det orientering på SVT enligt 
nedanstående schema; 

3 juli 14:50-17:25 individuell sprint 
4 juli 18:10-19:40 sprintstafett 
6 juli 16:20-20:15 medeldistans  
8 juli 16:10-20:20 stafetter  
9 juli 15:20-20:05 långdistans          

I förra numret skrev jag att vi lämnat in 

en ansökan till Riksidrottsförbundet om 

stöd till att rita en ny karta på Ödeborgs-

fjället och glädjande nog så har vi fått ett 

positivt beslut.  

Till sist vill jag göra en sista påminnelse 

om medlemsavgiften för 2021. Vi skickar 

med ett inbetalningskort med det här 

numret till er, där vi inte fått in någon 

avgift eller något meddelande om att ni 

inte längre vill vara med  i vår verksam-

het. 

Ha det bra i sommarvärmen så håller vi 

tummarna för att orienteringen kan 

komma igång igen i augusti. 

Hälsningar 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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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 

70 år    Olle Ahlström  5 augusti 

10 år  Arvid Nordblom  12 augusti 

10 år  Emil Håkansson  21 augusti  
 

Du vet väl att du kan prenumerera på 

bingolotter där Skärmen får  provision. 

Det är ett sätt att stödja klubbens verk-

samhet. 
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Naturpasset 

Under juli –augusti kommer  det att 

vara möjligt att köpa Naturpasspaket 

på nedanstående ställen; 

Högsäter 

• Ragnerudssjöns Camping & 

Stugby 

• Affären  172 Kvadrat 

Färgelanda 

• Alla Sinnen 

• Centrumhuset 

Paketet består av en karta , ett startkort och lite anvisningar. Området 

för Naturpasset utgår från Allégården i Högsäter.  

Som ett alternativ till att köpa ett fysiskt paket i något av försäljnings-

ställena kan du ladda ner och själv skriva ut karta och startkort från 

Skärmens hemsida. 

För båda alternativen gäller att du swishar  50 kr till OK Skärmen,  

nr 123 079 98 17. 

Ansvarig för Naturpasset är Dan Widercrantz telefon 070-593 63 42   

Veckans bana 

Under en vecka i augusti kommer Skärmen att ha en ”veckans 

bana”, troligtvis i skogsområdet norr om Högsäter samhälle. 

Den kommer att finnas upplagd på Eventors tävlingskalender, och 

kunna skrivas ut därifrån. 
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Här kommer ett utdrag från en lärobok i 

svenska språket från 1960 för sjätte års-

kursen. Synen på orienteraren har inte 

förändrats ett dugg, eller…? 

Orientering är en härlig sport... 
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Vårterminen 2021 

 

Efter en vinter med hårdare restriktioner och många uteblivna träningar så lättade restriktionerna vad 

gällde träningar fram på våren och vi kunde dra igång träningarna som vanligt vid månadsskiftet 

mars/april. Vi fick se en del nya ansikten vid uppstarten och även senare under våren har det tillkom-

mit några nya ansikten, väldigt roligt!  

Våren har sen präglats av pandemin då både ledare och ungdomar suttit i karantän så deltagarantalet 

har varierat på träningarna och träningsprogrammet har ibland ändrats vecka efter vecka, men trots 

det har vi ett härligt gäng som kommer i ur och skur.  

Jag minns när vi skulle ha Markörmatchen i Stigen, regnet det bara öste ner och stigen vi gick på för 

att ta oss till platsen hade förvandlats till en bäck och mossen uppe vid spåret liknade mer en sjö. 

Men inte såg jag några sura miner, alla sprang och kämpade tappert hela kvällen och jag hade väldigt 

roligt och jag tror de andra hade det också. Jag lovade barnen att de skulle bli blöta den kvällen, jag 

kunde inte hitta en enda torr fläck på mina kläder när jag kom hem och jag är förvånad om någon 

annan kunde det. Det var en av de blötaste gångerna jag varit med om, men kul hade vi! Imponerad 

av alla som kom till träningen i det vädret, en stor eloge till er.  

En vecka tog vi oss en tur ner till Bjursjön i Uddevalla och utnyttjade lite ”Hitta ut – kontroller”. Vi 

gav barnen utmaningen att plocka flest kontroller på en utsatt tid och alla sprang iväg i ett högt tempo 

och av antalet kontroller de hann ta så måste de haft ett högt tempo under hela tiden. 

En vecka arrangerade de äldre i klubben veteranorientering på förmiddagen så då fick vi möjlighet att 

springa på deras banor och använda oss av sportident. Det var uppskattat av alla men främst oss le-

dare som fick en liten paus ifrån arbetet man gör före och efter varje träning. Den här kvällen fick jag 

möjlighet att springa med en av våra äldre ungdomar och det var tacksamt att kunna ge de äldre lite 

mer tid också.   

I år hade vi som mål att genomföra O-ligan. Tidigt i våras hade jag ett möte med de övriga Dals-

landsklubbarna där vi planerade in tre deltävlingar under våren och två till hösten. Men vid påsk så 

ökade smittspridningen igen och det var bara för oss att ställa in O-ligan på nytt. I början av maj pra-

tades det på att lätta på restriktionerna och vi såg fortfarande hopp om att kunna genomföra O-ligan, 

så med täta möten med de andra Dalslandsklubbarna samtidigt som vi följde utvecklingen av pande-

min så lättade man i början av juni på restriktionerna och vi kunde då få till en deltävling nu på våren 

innan sommaruppehållet. Det blev en fantastisk kväll i Ed där solen sken ikapp med alla deltagare 

och den här kvällen var väldigt uppskattad.  

Veckan därpå hade vi sedan vår avslutning där vi också hade väldigt tur med vädret. Vi samlades i 

utkanten av Stigen, deltagarna delades in i lag och så fick de en bana som tog dem fram till målet. 

Vid kontrollerna så var det olika uppgifter de skulle utföra för att få en ledtråd som skulle leda dem 

fram till ett visst ord. Det blev fyra lag med barn/ungdomar och så blev det ett lag med vuxna. På 

deras väg mot målet mötte de lite olika saker, det var även så att barnen och de vuxna mötte på olika 

saker då barnen vid en station fick ta sig en sträcka med hjälp av drickbackar medan de vuxna fick 

försöka klara av ett visst antal kluringar. På de olika stationerna så skulle de bland annat leta upp ett 

visst antal kort som var gömda i naturen i ett avgränsat område, de skulle minnas ett visst antal olika 

karttecken och sedan plockade vi bort några stycken och då gällde det att se vilka som saknades, de 

skulle minnas en legokonstruktion och sedan bygga en likadan och vid den sista stationen skulle de 

uppskatta längden på en pinne och sen skulle alla i laget klippa varsin bit snöre och så skulle deras 
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snöre tillsammans vara lika lång som pinnen. Här såg vi många olika varianter på lösningar och tak-

tik, kul och imponerade att se hur duktiga alla var.        

 

 

Tillslut kom deltagarna fram till målet och där väntade korvgrillning och bad. Det blev även 

lite efterrätt och ett litet pris i form av kexchoklad till deltagarna. Nu tackar vi i ungdoms- 

och motionskommittén för den här terminen och så ses vi igen till hösten!  

 

Önskar alla en skön och härlig sommar! 
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Händer till hösten 

Dalslandslägret  

Den 14-15 augusti är det åter igen dags för en 

upplaga av Dalslandslägret. Lägret är för dig 

som är minst 9 år och springer HD10 till HD16. 

Eftersom det knappt har varit några tävlingar 

på 1,5 år så har man kanske inte sprungit HD10 

vid någon tävling, men klarar man av att ta sig 

runt en sådan bana vid träning är man välkom-

men att deltaga. Lägret startar kl. 10.00 vid 

motionsgården Tavlan i Ed på lördagen och 

slutar cirka 15.00 på söndagen. Anmälan sker 

till mig (Linda) på ljungberg84@live.se eller 

0703483356 senast 31 juli.  

 

Ungdomskommittén/motionskommittén  

Den 18 augusti startar vi upp höstens träningar. Vi startar vid Allégården kl. 18.00. Gamla 

som nya är välkomna! Orienteringsträningarna vänder sig till dig som är 7 år eller äldre och 

vill lära dig orientera med hjälp av karta och kompass. Barn under 7 år är välkomna att del-

taga och få en karta, men får då ledsagas av en förälder.  

 

O-ligan 

Den 25 augusti är det sen dags för andra deltävlingen av O-ligan och då är det vår klubb 

som står för arrangemanget. Därefter följer den tredje och den sista deltävlingen av O-ligan 

så det blir O-ligan tre veckor i rad till hösten. 1 september är det Stigsökarna i Bengtsfors 

som står som värd och den 8 september är det Åmål som står för arrangemanget. Avslutning 

av O-ligan blir sedan en lördag längre fram i höst, preliminärt 2 oktober, och då är det vår 

klubb som står som värd. På avslutningen blir det någon form av orienteringsaktivitet, korv-

grillning och prisutdelning. Alla som deltagit tre gånger får en t-shirt och ett pris.  

 

 

Ha nu en härlig sommar med mycket sol, bad och glass så ses vi i augusti igen!  

 

 

 


