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O r g a n  f ö r  o r i e n t e r i n g s k l u b b e n  S k ä r m e n  

Skärmaren 
 

 

Sponsorer PK Data 

Skärmenträffen 2017 

Sista kontrollen på det något branta upploppet på Skärmenträf-

fen den 6 maj 2017. Vi ville ju inte att någon skulle stupa på upp-

loppet så vi skapade en möjlighet till lite vila. 
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Redaktörens rader 

 Välkomna till ett 

nytt orienteringsår.  

I år har vi mycket 

på programmet. Vi 

börjar med att anordna en Veteranorientering 

den 20 april i Solgårdsskogen, Högsäter. Därefter 

kommer Skärmenträfffen vid Allégården, den 1 

maj. Då hoppas vi att många av våra medlemmar 

har möjlighet att vara med och hjälpa till. Mats 

Lindström är tävlingsledare och har ordning på 

vad som behöver göras.  Sedan kommer O-ligan i 

maj och DM medel och lång i i slutet av augusti. 

DM-tävlingarna skall vi arrangera på vår nya 

karta söder om Stigen.  

Skärmen fyller 70 år i år och vi har planer på en  

jubileumsfest i början av Augusti. Mer om detta i 

nästa nummer. 

I förra numret skrev jag en del om vår klubblokal. 

Kommunen har ju för avsikt att sälja den och har 

nu beslutat att  lägga ut den på Hemnet i slutet av 

mars. Arbetet med källargolvet skall också börja i 

slutet av mars och skall vara färdigt senast 31 

juni. Det blir bara ett gjutet betonggolv så vi kom-

mer inte att kunna använda herrarnas dusch och 

bastu. Beroende på om någon köper och vem det i 

så fall är så får vi se om vi kommer att kunna vara 

kvar i våra lokaler efter nyår.  

Årsmötet tog beslut om reviderade stadgar. Vi har  

redan tidigare använt Riksidrottsförbundets 

stadgemall som grund men efter vår senaste revi-

dering ( troligtvis i början på 80-talet)  så har RF 

reviderat sin mall ett antal gånger, så nu var det 

dags även för Skärmen. Ni hittar de nya stadgar-

na på hemsidan , under egna Nyheter.  

 

Det känns bra att vi har aktualiserat dem  för i 

takt med att styrelsen förnyas så blir det färre och 

färre  som tänker på att stadgarna trots allt styr 

en del av hur vi bedriver vår verksamhet.  

Nu har  vi ett knappt år på oss att skapa en ny 

hemsida eftersom IdrottOnline skall övergå till 

att bli ett rent administrativt system och inte 

längre erbjuda möjligheten med en gratis platt-

form för idrottens hemsidor. Jag har tittat lite på 

Wix, som verkar erbjuda ett prisvärt system . 

Eventuellt kommer RF-SISU att erbjuda utbild-

ningar, konsultverksamhet  etc. som vi kanske 

kan ha glädje åt.   

Snart börjar vårtävlingarna ta fart  och då hoppas 

vi att många av våra medlemmar börjar tävla 

igen. Det är ju trots allt en stor del av vår verk-

samhet.  

Skärmen fick en enkät för några dagar sedan an-

gående verksamhet för äldre. Jag svarade att det 

har vi och att vi tänker fortsätta med det. Bilden 

på första sidan kan ju vara en symbol för att vi 

faktiskt anpassar vår verksamhet så att alla kan 

vara med. 

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 2022 

      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: Eva Olsson (Högsäter) 

bengt.zetterberg@nb-konsulter.se (brev) och 

Peo Johansson (Färgelanda)  
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Vårterminen 2022 

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

 

 

 

Tävlingar och läger under våren:  

27 /3 SAIS-trampen 

16/4 Öjetrampen (Främmestad) 

17/4 Bohuslunken (Uddevalla) 

18/4 Vikingaträffen (Trollhättan) 

1/5 Skärmenträffen (Högsäter) 

21/5 Sprint-DM & Sprintstafett-DM (Uddevalla) 

6/6 Sommarlandssprinten (Skara sommarland)  

11-12/6 Dalslandslägret (Åmål)  

 
Vi ses i skogen!  

Ungdomsledarna i OK Skärmen  

 

                     

Datum  Plats  Tema  (Nya) Tema (fortsättning)  

30/3 Allégården  Karttecken, memory Kartklipp, korridor 

6/4 Allégården  Riktning, passa kartan Riktning, gena 

13/4 Ekarebol  Ledstångsbyte Sista säkra 

20/4 Berga  Påskspecial Påskspecial 

27/4 Ekarebol  Banor  Banor  

4/5 O-ligan Eds SK Tävling Tävling  

11/5 Berga  Stjärnorientering Stjärnorientering 

18/5 O-ligan OK Skärmen Tävling Tävling 

25/5 Gudhem  Sicksack Kepsorientering 

1/6 O-ligan Stigsökarna Tävling Tävling 

8/6 Färgelanda  Stafett Stafett 

15/6 Ragnerud Avslutning Avslutning 
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Grattis på födelsedagen 

10 år  Elin Henriksson      11 maj  
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Verksamhetsberättelse 2021 

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: Linda Eriksson (sammankallande), Tomas Johansson, Thomas Glue & Per-

nelle Prahl. 

Motionskommitté: Mats Hallsten och Bengt Zetterberg 

Utbildningsledare: Linda Eriksson 

Aktivitetsredovisare: Tomas Johansson 

Kartansvarig: Mats Lindström  

Hemsidesansvarig (webbmaster): Linda Eriksson och Peo Johansson. 

Sportidentansvarig: Mats Lindström. 

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

Lotteriansvarig: Anette Augustsson. 

Ledamöter i Allégårdskommittén: Lars Lindström, Tobias Eriksson och Yngve Mattsson. 

Naturpassansvarig: Dan Widercrantz. 

Valberedning: Roland Matsson och Dan Widercrantz. 

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

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

2021 års verksamhet: 
 

Medlemsantal 137 st (2020: 125st), fördelat på 65 (61) kvinnor, 72 (64) män. Medelålder 41 år. 

Möten och representation  

Utöver årsmötet 2021-02-11 har styrelsen haft 6 protokollförda möten samt ett extra årsmöte. Klub-

ben har varit representerad vid BDOF:s årsmöte.  

Arrangemang och aktiviteter  

 
· Stenungsunds OK genomfördes 7 augusti. 253 anmälda deltagare, härav 8 från OK Skärmen. 
· Götaälvdalsträffen genomfördes 29 augusti. 326 anmälda deltagare, härav 3 från OK Skär-

men. 
· DM, medel, Bohuslän-Dal genomfördes 4 september. 165 anmälda deltagare, härav 19 från 

OK Skärmen. 
· DM, lång, Bohuslän-Dal genomfördes 5 september. 160 anmälda deltagare, härav 11 från OK 

Skärmen. 
· DM, natt, Bohuslän-Dal genomfördes 10 september. 76 anmälda deltagare, härav 5 från OK 

Skärmen. 
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· DM, stafett, Bohuslän-Dal genomfördes 12 september, 140 anmälda deltagare, härav 18 från 
OK Skärmen. 

· Fräknefejden, Bohuslän-Dal genomfördes 17 oktober, 437 anmälda deltagare, härav 16 från 
OK Skärmen. 

· DM, sprint, Bohuslän-Dal genomfördes 31 oktober, 210 anmälda deltagare, härav 12 från OK 
Skärmen.  

· Naturpasset  
 
Ungdomskommitté 

Ungdomskommittén har i år haft träningar både på våren och hösten som planerat. Under våren 

hade vi många möten kring O-ligan och planen var att starta redan i slutet av april, men med rådande 

restriktioner kunde vi inte genomföra det som planerat. Däremot lättade restriktionerna i början av 

juni och vi kunde då i mitten av juni genomföra första deltävlingen av O-ligan och sen till hösten 

kunde vi genomföra de tre resterande tävlingarna och avslutningen. Avslutningen av O-ligan hölls 

lördagen den 2 oktober vid Allégården då det i år var vår tur att vara värd för avslutningen. Det blev 

en lyckad avslutning där ungdomarna fick tävla i markörmatchen innan det sen blev pizza och prisut-

delning i Allégården. Den 14-15 augusti genomfördes Dalslandslägret och i år var det Eds SK som 

stod för arrangemanget. Ungdomarna bjöds på roliga lekar och många bra träningar och sen avsluta-

des lägret med mossfotboll. Avslutningen av höstterminen innehöll bland annat dragkamp och spök-

stig innan vi avslutade inomhus med våfflor och saft. I år kunde Zoo-orienteringen i Borås genomfö-

ras och vi var då 20 stycken från klubben som åkte dit och gav oss ut i parken för att leta reda på 

skärmarna bland djuren. Vi har under året haft en stabil grupp på cirka 15 personer som flitigt kom-

mit på onsdagarna. Nu hoppas vi på ett nytt år med mycket orientering och fler tävlingar.   

Motionsanläggningen Allégården 

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

och uthyrningen av lokalerna. Under våren hölls Allégården fortsatt stängd på grund av pandemin. I 

början av sommaren lättade restriktionerna men när hösten kom upptäcktes en vattenläcka och man 

har nu fått bryta upp golv med mera i nästan hela källaren så Allégården förblev stängd. Under hös-

ten fick vi och Högsäters skidklubb förfrågan om att köpa Allégården av kommunen då kommunen 

nu vill sälja. Vi hade ett extra årsmöte där vi var eniga om att inte köpa Allégården. Vi har börjat kika 

på andra alternativ, men vårt hyresavtal löper 2022 ut.  

Tipspromenad och bingolotto 

Klubben har arrangerat tipspromenader under året med åtta tillfällen på våren och åtta tillfällen på 

hösten. Det har varit cirka trettio personer i snitt per gång som gått rundan och det har gett klubben 

11 000 kr i intäkter under året. Vi får fortfarande intäkter från några strävsamma som prenumererar 

på Bingolotter.  

Ekonomi 

Föreningen har fortfarande god ekonomi trots att även det här årets verksamhet i stort sett uteblev. 

Vi kunde arrangera vår deltävling av O-ligan som gav några kronor i intäkter samt att vi under året 

har arrangerat tipspromenader 16 söndagar under året som också givit lite i intäkter. Vid årets slut 

har vi ett underskott på cirka 2 000 efter att ha betalt kartan i Stigen, men hittills inte fått in något 

bidrag för kartan. Vi har däremot även i år fått ”Corona-stöd” från RF för Skärmenträffen.  

Sponsring 

OK Skärmen har ett treårigt samarbete med Dalslands Sparbank där vi får 10 000 kr per år och det 

löper till och med 2023. Vi har även ett sponsoravtal med PK Data där vi får 20 000 kr per år och där 

pengarna i första hand ska gå till kartor.  

Tävlingsverksamhet 

Under året har 50 (29 under 2020) av klubbens medlemmar gjort 299 (162) starter vid olika OL-

tävlingar. Flest starter har: Dan Widercrantz 32 st, och Kenneth Olsson 28 st (data från Eventor).  
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Klassegrare vid individuella DM-tävlingar 2021, 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 

 

 

 

 

 

2021-09-04 DM – Medel (Eds SK) D35 Linda Eriksson 

2021-09-04 DM – Medel (Eds SK)  D20 Ebba Lind 

2021-09-10 DM – Natt (Eds SK)  H50  Mats Hallsten  

2021-10-31 DM – Sprint (Stenungsunds OK) H55 Mats Lindström  

2021-10-31 DM – Sprint Stenungsunds OK) D21 Linda Eriksson  

För 2022 och 2023 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 på alla.   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 


