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Redaktörens rader 

 Nu börjar andra 

halvlek av 2022. 

Tre tävlingar  har vi 

hittills arrangerat i 

år utan några större misstag, så nu hoppas vi att 

våra båda DM-tävlingar i Stigen går lika bra.  DM 

i medel och långdistans, 27-28 augusti på vår ny-

ritade karta på Ödeborgsfjället. TC blir mellan 

Spinnarevägen och Stiftelsevägen  strax norr om 

starten på Helges motionsspår . Hoppas att 

många kan ställa upp och hjälpa till. 

Nu är det klart med vem som blir ny ägare till 

Allégården. Det är Patrik Airas och Christel Ör-

tengren  som köpt fastigheten med intentionen 

att Allégården skall utvecklas till en föreningsgård 

med plats för flera föreningar.  Utformning och 

innehåll kommer att diskuteras  efter tillträdet i 

mitten av augusti. Skärmen och Högsäters skid-

klubb har hyreskontrakt t.o.m. 2023 men vi är 

naturligtvis intresserade att bli kvar längre om 

förutsättningarna blir de rätta.  

Planeringen har kommit igång inför firandet av 

Skärmens 70-årsjubileum (se inbjudan i detta 

nummer). 17 september hoppas vi att så många 

som möjligt kan boka in så att vi tillsammans kan 

få en trevlig kväll. Ytterligare information kom-

mer i nästa nummer som vi tidigarelagt något så 

att det kan komma ut ca 14 dagar innan festen.  

Boka in i almanackan att ni skall anmäla er senast  

den 10 september. Läs gärna på vår hemsida och 

facebook så får ni mera information under de sis-

ta veckorna i augusti. 

Vi kommer att rita ytterligare en orienteringskar-

ta i höst. Det blir norr om Stigens samhälle. Vi 

har en karta  där redan men den är sedan lång tid 

tillbaka inaktuell så nu blir det nytt från grunden. 

Vi planerar en karta som täcker en A4 i skala  

1:10 000 och det blir samma kartritare som kar-

tan på Ödeborgsfjället, söder om samhället det 

vill säga Per Bengtsson. Kartan kommer att vara 

klar före årsskiftet om allt går som planerat. 

Jag vill också slå ett slag för Naturpasset. Ta ett 

gäng kontroller och svalka er sedan med ett dopp 

i Ragnerudssjön. Ett perfekt semesternöje. 

Nu skall husvagnen packas för avresa mot Moro-

kulien och deras tvådagarstävling.  Sista gången 

jag var där så hade man gömt en kontroll i en li-

ten grop, nästan täckt med blåbärsris. Gles tall-

skog och helt platt. Inget att läsa in sig på. Det 

blev till att organisera en skallgångskedja med 

alla medlöpare som samlades, ställa upp oss på 

rad och se vem som ramlade i gropen.  Ja, det var 

så jag minns det så det kan ju vara sant. 

Ha det gott i sommarvärmen 

redaktörn 

P.s.   Kolla om ni betalt medlemsavgiften. Vi sak-

nar fortfarande ganska många, 

 

 

 

 

 

Planerade utgivningar 2022 

      Manusstopp Ute ca: 

Nr 1  28 feb   18 mars 

Nr 2  21 juni    1 juli 

Nr 3  20 aug   3 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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Protokoll fört vid möte med OK Skärmens styrelse 2022-03-03 i Allégården. 

Närvarande: Tobias Eriksson, 0rdförande   Mats Lindström 

  Linda Eriksson     Mikael Johansson 

  Tomas Johansson     Peo Johansson 

  Lars Lindström     Kristina Lind 

   

 1. Mötets öppnande  

Tobias Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Tobias Eriksson utses till ordförande och Linda Eriksson till sekreterare för mötet.  

3. Godkännande av dagordning  
Förslag till föredragningslista godkändes.  

4. Konstituering av styrelse för 2022 
Följande valdes:  

· Ordförande: Tobias Eriksson, vald på årsmötet  
· Vice ordförande: Tomas Johansson 
· Kassör: Peo Johansson  
· Sekreterare: Linda Eriksson  

Fram till 11 september kommer  det att 

vara möjligt att köpa Naturpasspaket 

på nedanstående ställen; 

Högsäter 

 Ragneruds Vandringsdestination

(Ragnerudssjöns Camping & 

Stugby) 

 Affären  172 Kvadrat 

Färgelanda 

 Alla Sinnen 

Naturpasset 

Naturpasspaketet består av en karta, ett startkort  med anvisningar. 

Kostnaden är 50 kr som du Swishar till Skärmen nr  1230799817.  20 kontroller finns ut-

placerade  i området med utgångspunkt från Ragneruds vandringsdestination.  Vid kontrol-

len finns en bokstav som du skriver in på startkortet  som du kan lämna in på något av för-

säljningsställena och därmed är du med i utlottningen av priser.  

Grattis på födelsedagen 

70 år    Roland Mattsson  12 september 

50 år  Thomas Glue   12 augusti 

20 år  Agnes Gleisner  18 juli 

10 år  Emma Johansson  26 juli 

10 år  Elina Bergström  20 september 
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So

m 

fir-

Bohuslän-Dals 

DM- medel och lång  
27-28 Augusti 2022 i Stigen 

BDOF:s ungdomsserie etapp 3 
 

  
Huvudklasser 

  
D21, H21, D20, H20, D18, H18, D16, H16, D14, H14, D12, H12, D10, 
H10, D35, H35, D40, H40, D45, H45, D50, H50, D55, H55, D60, H60, 
D65, H65, D70, H70, D75, H75, D80, H80. 

  
Öppnaklasser Inskolning 2 km, Mycket lätt 2 km, Lätt 2,5 km, Medelsvår 3 km, Svår 3 

km 
  

Banlängder Medeldistans och långdistans, banlängder enligt separat dokument i 
Eventor. 
  

Anmälan Anmälan skall ske via Eventor, senast söndag 21 augusti 2022. 
Anmälan kan också ske till okskarmen@telia.com. 

Anmälan på tävlingsdagen: Inskolning och öppna klasser Föranmäl gär-
na i Eventor så minskas antalet kartor som inte kommer till användning. 
  Samling Stiftelsevägen i Stigens samhälle. Vägvisning från väg 173. 
Avstånd P – TC max 200 m. P-avgift 20 kr. Swish 1230799817 
  

Start Första ordinarie start kl. 13.00 på lördag och 10:30 på söndag. Efteran-
mälda startar före. 
  

Karta Stigen Helges spår. Ritad 2022 av Per Bengtsson. 
skala 1:10 000 för klasserna HD16-HD40, Övriga 1:7 500. Ekvidistans 5 
m. 
  

Terräng Terrängtyp: Lätta banor; Skogsmark och stigar. Övriga banor; Skogs-
mark.  
Planbilden består av ett mindre antal vägar, stigar och sankmarker. 
Mindre områden med kulturmark förekommer. Kupering: Måttligt kupe-
ring till stark. 
Framkomlighet: God framkomlighet. Vegetationen består huvudsakligen 
av barrskog i varierande ålder med inslag av hyggen. 
  

Service Servering. Varmdusch finns i Färgelanda Sporthall, ca 5 km från are-
nan. 

Priser Plaketter i huvudklasser till de tre första i klassen, 
Ungdomsklasser enligt anvisningar för ungdomsserie 
  

Sportförsälj-
ning 

SM-sport          http://www.smsport.nu 

  

VÄLKOMNA 

mailto:okskarmen@telia.com
http://www.smsport.nu
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Lite info från våra arrangemang under våren 

2022 

Veteran-OL 

Första arrangemanget var  Veteran-OL onsdagen den 20 april i Solgårdsskogen i Högsä-

ter. 

Det är klubbarna i Trestadsregio-

nen med omnejd som inbjuder till 

orientering  på onsdagsförmidda-

garna.  Fyra olika banor erbjuds; 

enkel, kort, mellan och lång. Da-

mer och herrar, gammal och ung  

tävlar tillsammans på den bana 

som man tycker passar  dagsfor-

men. 

Skärmenträffen 

Vår andra tävling var Skärmenträffen den 1 maj  i skogen vid Allégården. TC vid Allégården . 

Tyvärr kunde vi inte erbjuda dusch 

vid arenan eftersom  herrarnas 

dusch i  Allégården inte är återställd 

efter vattenläckan.  Dusch erbjöds i 

stället i Högsäter skola. 

292  orienterare var anmälda och  

276 kom till start. 

O-ligan 

Vårt tredje arrangemang  var  en deltävling i O-ligan den  18 maj  med en  en blandning av 

kontroller i  Solgårdsskogen och i Högsäter samhälle.. O-ligan  är en serietävling för ungdo-

mar i Dalsland där vi tillsammans med  övriga  klubbar anordnar var sin tävling. Finalen 

blir i  början av  hösten . 

106  anmälda  och  92  kom till start. 
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Vårterminen 2022 

Äntligen en vårtermin med riktiga tävlingar igen, en vårtermin där det mesta har varit som vanligt. Vi har kunnat arran-

gera O-ligan och i slutet av terminen kunde vi återigen springa runt bland karusellerna och vattenrutschkanorna på 

Skara Sommarland. Om vi tar det från början så startade vi terminen i slutet av mars och därefter följde några veckor 

med vanliga träningar innan vi sen åkte till Ed i början av maj för att springa första deltävlingen av O-ligan. I mitten av 

maj var det vår tur att arrangera O-ligan och det blev ett lyckat arrangemang på skolgården vid Högsäters skola. Vi har 

fått ett par nya ungdomar som varit med oss under vårterminen, ett par av våra ungdomar har gått upp i 14-klass och 

klarat den utmaningen och några har sprungit sin allra första tävling. Men vårens höjdpunkt är ju trots allt Skara som-

marland. Efter två år av uppehåll så var det efterlängtat av många, inte minst av mina barn. Vi åkte ner på lördagen och 

bodde på campingen, grillade och hade en trevlig kväll tillsammans. 

På söndagen blev det gemensam promenad bort 

till parken för att först springa lite orientering 

innan vi sen fick inta karuseller och vatten-

rutschkanor. Jag sprang först min egen bana och 

sen fick jag ta mig en tur på inskolningsbanan 

med Melker och det var en spännande bana, 

betydligt roligare än min. Vi skulle upp i en 

klätterställning och ta oss igenom den för att sen 

avsluta med rutschkana ner till kontrollen. 

 

 

Solen sken och vi fick en helt fantastisk helg på Skara Sommarland.  

Efter Skara återstod en träning innan vi sen avslutade terminen med en femkamp vid Ragneruds badplats. Barnen blev 

uppdelade i lag och sen skulle de utföra fem olika stationer. På första stationen skulle de hämta vatten och fylla en 

hink, det var dock inte helt enkelt då hinken de skulle bära vattnet i bestod av en massa hål. På andra stationen skulle 

de minnas ett legobygge och sen paddla bort till bryggan för att där bygga upp legobygget igen. På tredje stationen 

skulle de ta sig igenom en hinderbana med ett ägg balanserandes på en sked och på den fjärde stationen skulle hela 

laget hoppa säck tillsammans och på den femte stationen blev det dragkamp. Alla barnlagen mot vuxenlaget, barnlagen 

vann! På varje station fick lagen en liten kartbit och när alla stationerna var avklarade gällde de nu att pussla ihop kar-

tan och hitta krysset, krysset var såklart i vattnet. I vattnet väntade en gåta som de skulle klura ut för att sedan komma 

till mig och få ett pris i form av kexchoklad. Vår grillmästare Thomas grillade hamburgare och såg till så att vi blev 

mätta efter alla stationerna.   

Tack alla för en 

härlig termin, hop-

pas på återseende till 

hösten! 

Linda  

 


