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Skärmens jubileumsfest bjöd på underhållning där May Hallsten de-

lade med sig av sina vedermödor i orienteringsskogen såväl som 

tipspromenad och förtäring mm. 
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Redaktörens rader 

 Hej igen 

Det här numret 

skall förhoppnings-

vis ha nått er innan 

julafton så jag vill önska er alla en riktigt god jul 

och gott nytt år. För oss som tycker om snö så har 

ju snösäsongen börjat riktigt bra. Många minus-

grader och vitt både på marken och i träden men 

en närstående person påstår att det kommer regn 

innan julafton. Nu är det i alla fall 14 grader kallt. 

Vår nya fastighetsvärd för Allégården strävar på 

med att göra om källarvåningen till ett gym. Skall 

bli spännande och se hur det blir. Vi har städat 

rejält i våra förråd, både i Allégården och i Präst-

gårdsladugården. Nu väntar vi bara att vi skall  få 

tillgång till ett i källaren så har vi ganska bra ord-

ning på grejerna. Vi skall snart träffa fastighets-

värden för att diskutera hur vår framtid i huset 

ser ut.  Både vårt och BDOF´s årsmöte kan vi i 

alla fall ha i stora salen på entréplanet 2023. 

Som ni kanske kommer ihåg så antog vi nya stad-

gar för vår förening på förra årsmötet vilket inne-

bär en del förändringar bl.a. vad det gäller hand-

lingar till årsmötet. De skall vara klara och till-

gängliga tre veckor före årsmötet. Vi kommer att 

skicka ut dem med e-post (till er som vi har  i vårt 

register) och för övriga så finns dom tillgängliga i 

vår klubblokal. Är ni osäkra på om ni meddelat 

oss er e-postadress så skicka ett mejl till  mig 

(peo-johansson@outlook.com) så kollar jag.  När 

man gör ett utskick till många personer samtidigt 

så finns det risk att mejlet hamnar i er skräppost.  

Vi kommer att ha årsmötet den 9 februari så har 

ni inte fått några handlingar ca tre veckor före det 

så kolla skräpposten.  Vi skickar bara ut till en 

medlem per familj på samma bostadsadress. 

Det finns lite bilder från Skärmens 70-årsfest 

längre fram i tidningen.  Festkommittén bestå-

ende av May Hallsten, Stina Lind och Linda Er-

iksson, Tobias Eriksson med benäget bistånd från 

Mats Hallsten hade bokat Stigens Herrgård, be-

ställt mat, fixat poängpromenad mm. Detta 

gjorde att vi andra kunde komma till dukat bord. 

Vi var drygt 30 personer som  anslöt och hade en 

väldigt trevlig kväll. Mats var en alldeles utmärkt 

ceremonimästare till dagen klädd i frack och såg 

till att kvällens programpunkter  flöt på bra. God 

mat  och gott kaffe med tillhörande särskild kom-

ponerad tårta blandades med spex från May, sång 

från festkommittén, utdelning av förtjänstplaket-

ter och diplom till medlemmar som varit särskilt 

aktiva med olika uppdrag i klubben. Särskilt hyl-

lades Karl-Johan Karlsson, mister orientering i 

vår kommun med blommor samt några välvalda 

ord från Mats om vilken betydelse han har haft 

för vår klubb genom alla år.  

Själv har jag fortsatt på Karl-Johans  arbete från 

förra jubileet med att nedteckna viktiga händelser 

genom åren efter 2011 fram till och med 2022 

som jag presenterade. Har som ambition att för-

söka göra den lite mer lättillgänglig  någon gång i 

framtiden. Ett stort tack till arrangörerna från oss 

alla.  

Glöm inte att  komma med bidrag och idéer till 

vår nya hemsida, Facebook och Skärmaren så att 

vi kan få så bra informationsflöde och kommuni-

kation med våra medlemmar och övriga intresse-

rade av vår verksamhet som möjligt. 

    /redaktören 

 

 

      

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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Grattis på födelsedagen 

50 år    Karin Karlsson  8 januari 

Trygg och säker förening 

 

 

För 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.   

Medlemsavgift 

Information från valberedningen 
Valberedningen vill ha  in eventuella avsägelser 

från på  årsmötet vald styrelse och andra  funkt-

ionärer,  senast 31 december.  Valberedningen 

förutsätter annars att alla ställer upp för omval. 

 

Roland Mattsson, valberedningen 

070-546 22 06      rolandm1952@gmail.com 

Färgelanda kommun arbetar tillsammans med RF-SISU 

Västra Götaland med Trygg och säker förening. Trygg och 

Säker förening är ett arbetsmaterial som ger en kvalitets-

märkning för föreningar där målet är bättre hälsa, färre 

skador samt ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet. 

Genom att certifiera sig får föreningen naturligt säkerhets-

fokus och kan därmed undvika risker  

OK Skärmen har arbetet med arbetsmaterialet och genom 

detta tryggat och säkrat sin förening. Som certifierad före-

ning fortsätter arbetet med materialet för att säkra att före-

ningen fortsatt är trygg och säker.  

Mats och May Hallsten tillsammans med 

Lars Lindström får som representanter 

för OK Skärmen motta ett diplom på 

Nationaldagen  
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OK Skärmens 71:e 

ÅRSMÖTE 

Torsdagen den 9:e februari 2021 

Klockan 18:30  

Mötet blir i Allégården, Högsäter  

Årsmötesförhandlingar: 

Dagordning, verksamhetsberättelse och ekonomisk redogö-

relse kommer att skickas ut med e-post ca 3 veckor innan 

mötet (OBS kolla i skräpposten om du inte får det. Massut-

skick hamnar ibland där). Dagordningen kommer att pre-

senteras på vår nya hemsida vid samma tidpunkt. 

Handlingar kommer också att finnas tillgängliga på årsmö-

tet.  

Motioner till årsmötet skall skickas in till styrelsen senast 

fyra veckor före årsmötet d.v.s. 12 januari. 

Vi bjuder på kaffe eller saft med 

tilltugg.  

Välkomna till årsmötet 

Styrelsen 
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Festkommittén Tobias, Linda, Stina och May samt kvällens värd Mats 

OK Skärmen tackar Karl-Johan Karlsson för allt 

nedlagt arbete i klubben 

Förtjänstplaketter och diplom 

delades ut till medlemmar som 

under många år  bidragit till  vår  

verksamhet på olika sätt 
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Några bilder från  

borden innan tall-

rikarna fylldes 

med mat.  

Ett stort tack till 

festkommittén. 
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Ungdomsverksamheten 
 
Orienteringssäsongen är sedan en tid slut och blickar vi tillbaka 
har den varit riktigt bra för våra ungdomar! Vi har strävat med 
onsdagsträningarna varvat med fem tillfällen av O-ligan. Delta-
gandet har varit högt även när regnet stått som spön i backen 
och det tyder på intresse och väldigt fin gemenskap. Apropå regn 
så brukar det vara garanti att det alltid är ruskväder på Fräkne-
fejden, Ljungskiles oktobertävling. Frågan är dock om inte årets 
upplaga går till historien med hällregn av sällan skådat slag och 
skurar av hagel stora som puttekulor. Flera deltagare fick bryta 
vilket aldrig hänt förut… 
 
Många har tagit chansen att komma ut på större tävlingar. Att vi 
dessutom själva arrangerade DM medel och lång i Stigen bidrog 
till ett högt deltagande bland våra barn och ungdomar varav 
flera blev medaljörer! Roligt också med alla som hjälpte till. 
Tomas, Emma och Melker deltog i O-ringen för första gången. 
Det var toppenväder hela veckan med bra prestationer och 
mycket glass. Nästa år är det Åre som gäller vilket innebär långt 
att åka men 2024 blir det närmare till Smålandskusten. 
Vi var med på 25-manna i Stockholm i ett blandat lag från Bo-
huslän-Dal. Ett jättearrangemang med över trehundra lag där vi 
skötte oss bra och hamnade i mitten. En trevlig utflykt med både lätta och svåra banor vilket gör att 
alla kan vara med, fråga Rebecka, Patricia och Emma får ni se. Det är också ett utmärkt tillfälle att 
hinna umgås. Frågan är om vi ska försöka ha ett eget lag nästa år? 
 
Årets Dalslandsläger första helgen i oktober gick av stapeln i Åmål med ett trettiotal deltagare. Från 
vår klubb deltog Elmer, Oskar, Rebecka, Patricia och Emma. Nytt inslag var orienteringsskytte som 
blev mycket uppskattat. Lägret var även avslutning av O-ligan med prisutdelning. 
O-event i Borås med orientering inne i djurparken är också ett uppskattat inslag där vi represente-
rade med tio deltagare. Där gäller det att springa fort och inte för nära lejonen eller tigrarna… 
 
Vår egen avslutning (19 oktober) med spökpromenad i Allegårdsskogen har blivit tradition. Grupp-
tävling i pannlampornas sken, rasslande kedjor och marschaller följt av rejäl korvgrillning och krab-
belurer. Det är roligt med så många hungriga deltagare, både stora som små och jag tror det blev nytt 
klubbrekord i korvätning! 
 
Tack för den gångna säsongen, nu ser vi fram emot nästa och även om planeringen inte är satt ännu 
så räknar vi med att dra i gång i slutet på mars (med reservation för snöläget). 
Passa på att träna flitigt så länge. 
 
 

 25-manna  i Stockholm      O-ligans avslutning i Åmål 

Från 25-manna  i Stockholm 
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Klass Placering Namn 

H14 12 Oskar Danielsson 

H12 6 Elmer Håkansson 

D14 7 Rebecca Eriksson 

D14 9 Ellen Òlafsdóttir 

D10 5 Emma Johansson 

D10 6 Patricia Eriksson 

D10 7 Ellie Samuelsson 

Medelsvår  3 km Deltagit Ingela Glue 

Lätt 2,5 km Deltagit Jessica Eriksson 

Mycket lätt 2 km Deltagit Arvid Samuelsson 

Mycket lätt 2 km Deltagit Birger Kallin 

Inskolning Deltagit Melker Johansson 

Inskolning Deltagit Casper Drotts 

BDOF´s  Ungdomsserie 

slutresultat 

Klass Placering Namn 

D14 7 Rebecca Eriksson 

D14 8 Ellen Òlafsdóttir 

D14 12 Ingela Glue 

H12 3 Neo Johansson 

H12 6 Elmer Håkansson 

D10 2 Patricia Eriksson 

D10 5 Emma Johansson 

D10 6 Ellie Samuelsson 

Inskolning 1 Melker Johansson 

Inskolning 1 Arvid Samuelsson 

Inskolning 13 Olle Clemens 

Inskolning 13 Casper Drotts 

O-ligan Dalsland  

slutresultat

Ungdomsserien består av 5 

deltävlingar som arrange-

ras av olika klubbar i Bo-

huslän-Dals orienteringsdi-

strikt. Ungdomsserien ar-

rangeras oftast som en del 

av en nationell tävling som 

i vårt fall på Skärmenträf-

fen.  

Endast deltagande i huvud-

klasserna redovisar place-

ring i sammanställningen 

O-ligan i Dalsland arrange-

ras av  Eds SK, Stigsökarna 

i Bengtsfors, Åmåls OK,  

OK Kroppefjäll i Dals Ro-

stock samt OK Skärmen.  5 

deltävlingar. 

I inskolningsklassen  så blir 

placeringen utifrån hur 

många deltävlingar som 

man varit med på. 
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Skärmens nya hemsida 

Fr.o.m. 2023 

Vår nuvarande hemsida är en del av Riksidrottsförbundets  IdrottOnline, där vi haft en gra-

tis hemsida plus idrottens administrativa system.  Hemsidesmodulen försvinner den 31/12 

så vi  har letat efter en ny leverantör. Till sist fastnade vi för KlubbenOnline  som har lik-

nande uppläggning som vi varit vana vid.  

Om allt fungerar som det ska så  byter vi efter jul . Vi kommer att behålla sökvägen  

www.okskarmen.se  så strular det när ni försöker logga in så skriv okskarmen.se  så bör det 

fungera.  Kom gärna med synpunkter när ni besökt sidan med förslag till förändringar/

förbättringar så försöker vi ordna det om det är möjligt rent tekniskt. 

Finns det någon i klubben som känner att hen vill ta över administratörsrollen för hemsidan 

efter årsmötet så hör av er till mig eller valberedningens ordförande Roland Mattsson. Jag 

lovar att hjälpa till med introduktionen.  

Jag har haft hand om hemsidan sedan slutet av 90-talet så det kan behövas lite nya, fräscha 

idéer.        

            /Peo Johansson 

 


