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Bulletin från Helsingborgs Skid- Och Orienteringsklubb 
 

Klubbmästerskap i Dag-OL . . . . . .  

Klubbarna tillhörande OL-Nordväst höll sina respektive klubbmästerskap i samband med OL-

Nordväst träning tisdagen den 4 juni. Platsen var Harbäckshult där Fredrik Nilsson strängat fina 

mästerskapsbanor. Terrängen var måttligt kuperad och vegetationen bestod huvudsakligen av 

granskog dock med mindre inslag av lövskog. Kartan som användes var Harbäckshult ritad av 

Fredrik Nilsson år 2019.  

Mästerskapstävlingen lockade 132 deltagare från de fem OL-Nordväst klubbarna Helsingborgs 

SOK, OK Kompassen, Örkelljunga FK, Hjärnarps OL och FK Boken. Hässleholms OK, som ej 

ingår i OL-Nordväst, höll även de sitt klubbmästerskap vid detta OL-Nordväst arrangemang.  

 

Följande Klubbmästare korades: 

DH10 Vilgot Bering  H45-54 Mats Ranbro 

DH12 Felicia Persson  D55-64 Britt-Marie Stensson 

H16 Alfred Kjellén  H55-64 Jonas Åhlin 

H17-34 Anton Marmelid  D65- Ingrid Ovesson 

H35-44 Patrik Johansson H65- Sven-Eric Ericson 

Grattis klubbmästare! 

  

Rune Isaksson tvåfaldig Svensk Mästare vid Veteranmästerskapen i Hälsingland . . . . . . 

Vid Veteran SM i orientering den 7 - 9 juni med Alfta-Ösa OK 

som arrangör blev Rune mästare på två distanser. Sprint- och 

Långdistans. Grattis Rune! 

 

På Medeldistansen fick dock Rune ge sig för ”den normalt ständige 

tvåan” Curth Svensson, Skåneslättens OL.  

 

Sprinten den 7 juni avgjordes i Edsbyn med Öjeparken som Arena. 

Tävlingsområdet bestod av tätortsmiljö med inslag av parkområden 

och grönytor.                         Rune       

                         

Långdistansen den 8 juni avgjordes 11 km väster om Edsbyn med Gammelhomna som Arena. I 

tävlingsområdet fanns flera berg att ta hänsyn till. Slutdelen av banorna passerade Stora 

Homnaflen med rejäl stigning och delvis stenbunden terräng.  

 

Medeldistansen den 9 juni avgjordes också den 11 km väster om Edsbyn med Gammelhomna 

som Arena. Större delen av tävlingsområdet bestod av fantastiskt fina orienteringsmarker. 

Lättlöpt och småkuperad terräng med god sikt samt delvis stenbunden.  

http://www.hsok.se/
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Klubbkväll med Poäng-orientering . . . . . .   

Torsdagen den 23 maj lockades många klubbmedlemmar till den numera traditionsenliga 

klubbkvällen i Pålsjö. Klubbkvällen sammanföll med Ungdomsgruppens sista träningskväll före 

sommaruppehållet men denna afton var dock mottot gemenskap över åldersgränserna och 

ägnades åt samtliga klubbmedlemmar, ung som gammal, tränad som otränad.  

Först på programmet stod poäng-orientering á la Axel Orrhede, Jacob Moberg och Thea 

Bökman. Kartan som deltagarna erhöll var försedd med 20 numrerade kontrollringar. Varje 

besökt kontroll gav poäng men hur många poäng kontrollen gav visades ej. Efter målgång hade 

den tävlande i uppgift att markera de 10 kontroller som man menade gav mest poäng. Trevlig 

form av orientering som passar både gammal och ung! 

 

 

 

 
                                                        
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariatet: Thea B, Axel O och Jacob M  

 

 

 

Efter fullgjord orientering var det samling vid grillen där 

delar av Styrelsen nu fick nöjet att servera nygrillade 

hamburgare alternativt korv eller falafel plus läsk eller 

mineralvatten. Som avslutning på ”måltiden” bjöds det 

på kaffe, saft eller läsk samt en liten kaka.          

                                Toje försöker ”sätta dit” 10 rätt! 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grillmästaren Dennis R i full aktion. Notera skyddshandsken!        
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Lång kö till grillen . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    . . . . . men mestadels glada miner 

 

 

Tommy P har ”säkrat” en                      Några av våra ungdomar i lugnet under ett träd 

Hamburgare! 

 

Av eftersnacket att döma var alla överens om att denna klubbkväll, liksom under tidigare år, varit 

en riktigt trevlig och givande aktivitet.  

 

Någon räkning av antalet klubbmedlemmar som deltog i klubbkvällen företogs ej. Men då det 

grillades 125 hamburgare, ett okänt antal korvar och falafel, bör besöksantalet ligga strax över 

hälften av klubbens 295 medlemmar. 
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Tre Skåningar och En Dansk . . . . . .   

Tre Skåningar och En Dansk blev återigen ett lyckat 

arrangemang. De tävlande gav kartor och banor samt 

arrangemanget som sådant högt betyg. I år löptes den första 

etappen i stadsdelen Dalhem. Andra etappen, Danmarksetappen, 

i Teglstrup Hegn samt de båda avslutande etapperna i 

Rydebäck. 

 

Vädermässigt var det i det närmsta idealiska förhållanden under 

de tre tävlingsdagarna. På lördagseftermiddagen kom 

visserligen några kraftiga regnskurar men de störde ej de 

tävlande då regnet upphörde strax före tävlingsstart. Ett Tre 

Skåningar och En Dansk arrangemang utan regn tillhör 

undantagen. 

  

Första etappen löptes i stadsdelen Dalhem med Arenan vackert placerad på en gräsplan i östra 

delen av tävlingsområdet. Karta: Dalhem i sprintnorm. Skala 1:4 000. Ritad år 2019 av Patrik 

Johansson. Banläggare: Fredrik Hjort. 

Antal startande: 856   

 

Andra etappen löptes i Teglstrup Hegn Syd 5 km väster om Helsingør. Arenan var placerad i 

sydöstra delen av tävlingsområdet. Karta: Teglstrup Hegn Syd i standardnorm. Skala 1:7 500. 

Nytegnet år 2019 av Jakob Vang. Banläggning: Helsingørs SOK.  

Antal startande: 841  

 

Tredje etappen löptes i Rydebäck med Arenan praktiskt placerad invid Rydebäcks skola med 

tillgång till dusch i skolans sporthall. Tävlingsområdet, norr om skolan, bestod mestadels av 

villabebyggelse med vägar, gång- och cykelbanor samt inslag av grönområden. Karta: Rydebäck 

Norr i sprintnorm. Skala 1:4 000. Ritad år 2016 och reviderad år 2019 av Tommy Petersson. 

Banläggare: Mikael Carlsvärd. 

Antal startande: 838  

 

Fjärde etappen löptes också den i Rydebäck med samma Arena som för tredje etappen. 

Tävlingsområdet, söder om skolan, bestod även här av mestadels villabebyggelse med vägar, 

gång- och cykelbanor samt inslag av grönområden. Karta: Rydebäck Syd i sprintnorm. Skala  

1:4 000. Ritad år 2016 och reviderad år 2019 av Tommy Peterson.  

Banläggare: Anton Marmelid. 

Antal startande: 873  

 

Totalt 3408 starter på de fyra etapperna är betydligt över fjolårets rekordsiffra. Nedan visas 

antalet starter under de senaste fem årens arrangemang: 

 

År Antal starter 

2019 3408 

2018 3107 

2017 3104 

2016 2807 

2015 2711 

 

Som arrangör kan vi återigen konstatera att intresset för vår flerdagarstävling håller i sig.  
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Råå Vallar Resort . . . . . . 

Sedan några år tillbaka har tävlande som valt att bo i husvagn alternativt tält givits möjlighet att i 

förväg boka plats och bo på Råå Vallar Resort. Rolf Gustafsson har förhandlat fram ett 

synnerligen fördelaktigt pris. 

På campingen finns tre servicebyggnader innehållande toaletter, duschar, skötrum, tvättmaskiner, 

torktumlare, ugnar, mikrovågsugnar och diskmaskiner. Vidare finns en restaurang och en mindre 

butik på området. Standarden är alltså hög.       

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Entré till husvagnscampingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tävlingskläder på tork. . . . . . Husvagnarna tenderar att bli större och större. . . . . .  

 

 

 

 

 

 

Bilder: Macke S 

 

 

 

 

 
                                                         . . . . . . Men det går även bra med liten husvagn och liten cykel. 
     

Vänersborgs SK . . . . . . 

På Vänersborgs SK hemsida kan man läsa följande: 

Det var mycket Vänersborgs SK i högtalarna på tävlingen ”Tre Skåningar och En Dansk.” 

Fyra sprintar på tre dagar! Tre mycket löpbetonade sprintar i Helsingborg. Färja över till 

Helsingör där det bjöds på en skogssprint. Arrangörerna vill locka ungdomar med många 

priser i ungdomsklasserna. Vänersborg plockade även hem priset på 1800 kronor som gick till 

den klubb som hade flest anmälda i ungdomsklasserna. 

Nu var det ju inte bara ungdomar som lockades att vara med under dessa intensiva dagar. 

Totalt var vi 28 anmälda från klubben och därmed näst största klubb bland de 800 som 

startade på varje etapp. 

Nästa år tror jag vi kan bli ännu fler sa Liam som har propagerat för denna tävling. 
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Klubbens verksamhet . . . . . . av Christian Johansson, Valberedningen . . . . . . 

 

HSOKs styrelse 
leder klubbens arbete, fördelar de ekonomiska medlen till de 

olika delarna och följer upp budget. Under 2019 är klubbens 

styrelse sammansatt på följande sätt:  

 

Ordförande: Bengt Johnsson  

Kassör: Barbro Norrestam  

Sekreterare: Helena Åhlin  

Styrelseledamöter: Fredrik Hjort, Patrik Moberg, Andreas 

Palmertz, Dennis Rudqvist   

Styrelsesuppleant: Macke Selander                                           Fråga inte vad HSOK kan göra

                       för dig, fråga vad du kan göra 

                       för HSOK 

Arrangemangsgruppen                                                                
ansvarar för att planera för klubbens olika orienteringsarrangemang, t.ex. 3 Skåningar. För att 

detta ska fungera planeras arrangemangen för en period på fem år. Gruppen tillser så att de olika 

rollerna som behövs för de olika arrangemangen bemannas. Beroende på antalet 

tävlingsarrangemang varierar antalet möten för denna arbetsgrupp, vanligtvis har gruppen 6-8 

möten per år. Arrangemangsgruppen består utav cirka 10 deltagare inklusive en ordförande för 

gruppen.  

Arrangemangsgruppen leds av Stefan Norrestam. 

 

Administrationsgruppen 
ansvarar för de delar av klubben som inte är tävlingar eller löparna själva. Detta innefattar såväl 

underhåll och uthyrning av klubbstugan, information och presentation på klubbens hemsida, 

upprättandet av medlemsregister samt att skriva klubbtidningen Prégen.  

Administrationsgruppen leds av Patrik Moberg. 

 

 

 

 

Aktivitetsgruppen  
består av fyra olika undergrupper, Junior & Seniorgruppen, Ungdomsgruppen, Breddgruppen 

samt Veterangruppen. Aktivitetsgruppen fördelar arbetet mellan undergrupperna och utgör 

länken mellan dessa och styrelsen.  

Aktivitetsgruppen leds av Andréas Palmertz. 
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Junior- & Seniorgruppen 
ansvarar för juniorer och seniorers (samt yngre veteraners och äldre ungdomars) gemensamma 

tränande och tävlande. Gruppen anordnar träningsläger och tävlingsresor, ibland i samarbete med 

ungdomsgruppen, och samordnar klubbens deltagande i stafetter. Gruppen är även ansvarig för 

klubbmästerskapen. Ett utvecklingsområde är den regelbundna träningen under veckorna.  

 

Exempel på saker gruppen arrangerat och varit ansvariga för: 10Mila samt läger och träningar 

inför 10Mila, Fyrklubbs, Tjoget, KM, tävlingsresa till Åhus (tillsammans med 

ungdomsgruppen).  

Junior & Seniorgruppen leds av Oskar Cervin. 

 

Ungdomsgruppen  
ansvarar för ungdomsverksamheten i klubben. Den största och viktigaste aktiviteten är 

träningarna på torsdagar i Pålsjö. Det arrangeras även många andra aktiviteter såsom tränings- 

och tävlingsresor, nybörjarkurser och läger. 

Kommittén samlas minst en gång, oftast två, per termin för planering av verksamheten. 

En ledamot i ungdomskommittén förväntas delta som ledare på träningarna på torsdagar, vara 

delaktig i planering samt, ensam eller tillsammans med annan ledamot, vara ansvarig för en eller 

flera resor, läger eller andra aktiviteter under året. 

Ansvarig i ungdomskommittén ansvarar för att det finns en aktivitetsplan för året, att denna har 

stöd i budget och att det finns ansvariga ledare för alla aktiviteter. 

Ungdomsgruppen leds av Jonas Norén. 

 

Breddgruppen 
arbetar för olika arrangemang som är till för HSOKs bredd- och motionsverksamhet, med fokus 

på ”alla ska få vara med". Det är till exempel motionsorientering, sommarcupen och 

nybörjarkurser för vuxna. Ansvarig för gruppen rapporterar om verksamhet till styrelsen samt 

samordnar gruppen och styr den mot dess mål och syfte. 

Breddgruppen leds av Dennis Rudqvist. 

 

Veterangruppen 
ansvarar för klubbens veteranverksamhet. Däri ingår bl.a. att arrangera Veteran-OL på 

onsdagsförmiddagar under höst, vinter och vår.  

Veterangruppen leds av Stig Johansson. 

 

Samverkan OL Nordväst . . . . . .  

Vid styrgruppsmötet den 20 maj, där Roy Ovesson är HSOK:s representant, fattades beslut om 

fortsättning av OL Nordväst-projektet under hela år 2020. Viss omfördelning av bidragen från de 

samarbetande klubbarna kommer att genomföras. Samma höga nivå på verksamheten som under 

innevarande och tidigare år kommer att bibehållas.  

 

Klubbgården i Pålsjö . . . . . .  

Vid förhandlingar med Helsingborgs stads fastighetsförvaltning angående vår klubbgård i Pålsjö 

har ett nytt hyresavtal träffats som löper på 10 år.  

 

SKOF:s Sommarläger . . . . . . 

Vid SKOF:s Sommarläger för ungdomar i Degeberga den 18-20 juni deltog följande HSOK-are: 

Kurt Sjöberg, Elis Olsson, Ebba Ranbro, Saga Palmertz, Elias Palmertz, Linnea Stéen och Agnes 

Persson.  

Som ledare deltog Jacob Moberg, Axel Orrhede och Jonas Norén. 
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Skolornas trädplantering i Naturreservatet Pålsjö . . . . . .  

Det kom ett tackbrev från Miljöverkstaden angående HSOK:s medverkan vid 

trädplanteringsdagarna den 7 och 8 maj: 

 

TACK till alla er som gjorde det möjligt att återigen låta 1600 elever få närkontakt med 

den underbara våren i skogen. 

Genom de aktiviteter som ni bjöd in till så kunde all den mångfald som finns i skogen bli 

tydlig. 

Om ni har synpunkter på årets plantering får ni gärna höra av er. 

 

Den 5 och 6 maj 2020 är det dags igen. Så 

notera dessa datum för då blir det ny 

skogsplantering. 

  

Många hälsningar 

Ingemar Nyman & Caroline Sjunner 

Miljöverkstaden 
 

 

 

 

Unionsmatchen 2019, Åmåls OK och BohuslänDals Orienteringsförbund, Individuellt och 

Stafett, den 24 – 26 maj . . . . . .  

 

Unionsmatchen mellan de svenska distrikten Halland-Skåne, Göteborg, Bohuslän-Dal och 

Västergötland samt de norska kretsarna Akershus og Oslo, Buskerud, Östfold och Mjös hölls i 

år i Sverige. Ungdomar tillhörande klasserna D14, H14, D16 och H16 är de som tävlar. 

 

Tävlingsområdet var Hanebol strax väster om 

Åmål med Hanebol idrottsplats som Arena. 

Terräng med varierande löpbarhet, bitvis 

detaljrik och stigrik med måttlig kupering var 

det som gällde vid denna tävling. 

 

Individuell 

Individuellt noteras följande framgångar för Halland-Skåne: 

I klass D16 med 64 startande sprang Thilda Seldén in på en 16:a plats. I klass H16 med 70 

startande sprang Edvin Selin in på en 12:e plats. I klass D14 med 59 startande sprang Tuva Selin 

in på en 11:e plats. I klass H14 med 63 startande segrade Simon Corneliusson med vår egen 

Alfred Kjellén på en 20:e plats. 

 

Stafett 

I stafettävlingen sprang Halland-Skåne lag 1 in på en 6:e plats och Halland-Skåne lag 2 sprang in 

på en 7:e plats bland 67 startande lag. Alfred Kjellén, som sprang tredje sträckan i lag 2, gjorde 

ett riktigt kanonlopp med en andraplats på sträckan endast en sekund efter segraren. 
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Tjogetträning . . . . . .  

På självaste nationaldagen, torsdagen den 6 juni, bjöd 

Helsingborgs SOK in till Tjogetträning i terrängen kring 

Snoggarp på Hallandsåsen. Kartan som användes var 

Hålshultskartan ritad år 2018 enligt nya kartnormen. 

Gemensam alternativt individuell start erbjöds vid 

denna träning. För de löpare som önskade kamp axel 

mot axel typ Tjoget valde gemensam start. Ingredienser 

som ej gick att välja utan som fanns på plats var Tjogetvärmen (nationaldagen var mycket varm) 

och de fysiskt ansträngande banorna. Bra träning och genomkörare inför kommande duster.  

50 föranmälda löpare från Helsingborgs SOK, FK Boken, Hjärnarps OL, Örkelljunga FK och 

Hagaby GoIF Örebro deltog. Utmärkt banläggare var Hans Birgander. 

 

Den 25 juni bjöd Hjärnarps OL in till Tjogetträning i terrängen kring klubbstugan i Margretetorp. 

Kartor som användes var Margretetorpsbladet och Hjärnarp Väst. Terrängmässigt bjöds det på 

måttlig till starkt kuperad bokskog med inslag av granskog. Gemensam start för de 23 

föranmälda löparna från Hjärnarps OL och Helsingborgs SOK. Typiska ”Tjogetbanor” designade 

av Per Sigbo.   

 

Tjoget, Emmaboda Verda OK / Lessebo OK, Stafett, den 6 – 7 juli  

44:a upplagan av Tjoget löptes den 6-7 juli i skogsområden kring byn Fagereke mellan 

Hovmantorp och Lessebo. Lika tidigare år var HSOK-löparna väl förberedda då ett antal 

”Tjoget-träning” arrangerats under våren. Goda förberedelser gav resultat då HSOK lag 1 sprang 

in på 20:e plats. Helt i nivå med fjolårets 19:e plats. Grattis! 

 

Följande löpare ingick i HSOK lag 1: 1. Erik Alnervik – 2. Mats Ranbro – 3. Kurt Sjöberg – 3. 

Saga Palmertz – 4. Partik Johansson – 5. Lennart Carlsen – 6. Linda Ranbro – 7. Julia Dahl 

Alnervik – 8. Oskar Cervin – 9. Christian Johansson – 10. Jonas Norén – 11. Magnus Stéen – 12. 

Ebba Ranbro – 13. Jonas Bengtsson – 14. Benjamin Davidsson – 14. Johan Bökman – 14. Elias 

Palmertz – 15. Lotta Lewis-Jonsson – 16. Andréas Palmertz – 17. Andreas Blomqvist – 18. Ulf 

Bering – 19. Jacob Moberg – 20. Thea Bökman. 

 

Vårt andra lag var ej fulltaligt varför placeringen blev ”ej godkänd”. 

 

Följande löpare ingick i HSOK lag 2: 1. Dennis Rudqvist – 2. Anders Persson – 3. Signe 

Davidsson, Vilgot Bering, Agnes Persson – 4. David Persson – 5. Linnea Stéen – 6. Anna 

Alnervik – 7. Martin Nilsson – 8. Vakant – 9. Thomas Wallin – 10. Veronika Palmertz – 11. Sara 

Wallin – 12. Johanna Davidsson – 13. Vakant – 14. Alfred Kjellén, Lisa Kjellén, Lowe Palmertz 

– 15. Vakant – 16. Vakant – 17. Vakant – 18. Vakant – 19. Vakant – 20. Vakant.    

 

 

 

 
 

O-Ringen Kolmården, den 22-27 juli . . . . . .  

Till årets O-Ringen är (per den 7 juli) 14 976 anmälda varav 71 är HSOK:are. Bredden på vår 

trupp är imponerande då vi har tävlande i klasserna från DH10 och upp till DH70.  

 

Nytt för i år är att första etappen löps på måndagen och sista etappen löps på lördagen. Vilodag 

är det på onsdagen. Det kommer också att vara tillåtet att dubblera OL och MTBO för samtliga 

tävlande förutom deltagare i Elitklass. 

 

Lycka till i Kolmården! 
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Höstens tävlingar i Skåne . . . . . .  

Höstens tävlingsprogram i Skåne ser ut som följer: 

 

Datum Arrangör Distans Tävlingens namn 

2019-08-18 OK Silva/Rävetofta OK Medel Klåverödsmedeln 

2019-08-24 OK Torfinn Medel Sensommarmedeln i Bjärnum 

2019-08-25 OK Gynge Lång Fyrklubbs 

2019-08-31 FK Boken Medel DM-Medel Skåne 

2019-09-06 Hästveda OK Lång DM-Natt Skåne 

2019-09-08 Frosta OK Lång DM-Lång Skåne 

2019-09-15 FK Åsen Medel FK Åsen Medel 

2019-09-22 Ringsjö OK Medel Stenskogsmedeln 

2019-09-29 Eslövs FK Medel Medelsprint i Skåne 

2019-10-04 Lunds OK/Malmö OK Lång Revinge by night 

2019-10-05 Lunds OK Lång Älgot cup, final 

2019-10-06 Lunds OK Medel Revingeträffen 

2019-10-06 Lunds OK Lång Ungdomsstafetten 

2019-10-19 OK Pan-Kristianstad Sprint DM-Sprint Skåne 

2019-10-19 OK Pan-Kristianstad Sprint DM-Sprintstafett Skåne 

2019-11-03 Hjärnarps OL Lång Råbockalången 

2019-11-17 Örkelljunga FK Medel Höstrusket i Örkelljunga 

 

Föreningen för Barn och Ungdomsvård i Helsingborg . . . . . .   

Styrelsen för ”Föreningen för Barn och Ungdomsvård i Helsingborg” har vid ett sammanträde 

den 28 maj beslutat att tilldela Helsingborgs SOK ett bidrag på 25 000 kronor. Pengarna skall 

användas till HSOK:s barn- och ungdomsverksamhet på ett sätt som angavs i ansökan. Efter 

avslutat räkenskapsår emotser bidragsgivaren en redovisning hur beloppet använts t.ex. genom 

utdrag ur räkenskaperna, verksamhetsberättelse eller annan dokumentation. Givaren ser också 

gärna att bidraget särredovisas i redovisningen.  

Utdelningen av penningbidraget kommer att ske vid en officiell ceremoni i Jacob Hansens hus 

den 12 september klockan 16. Roy O är den som ansvarar för ansökan och korrespondens. 

 

Klubbens statistikförare Jonas Åhlin meddelar följande . . . . . .  

På ett par tävlingar under våren har antalet HSOK:are varit osedvanligt 

stort. Det gäller Malmö OK:s tävling den 24 mars med 81 startande och FK 

Bokens tävling på Annandag påsk med 86 startande. Det måste vara ett bra 

tag sedan sådana siffror noterades. 

Vidare har det nog slagits rekord i att uppnå 1000 poäng på kortast tid i 

poängtävlingen. Den 14 april, på OK Kompassens tävling vid Klövahallar, 

tog Felicia Persson sin tionde seger för säsongen och slog i taket i 

poängtävlingen. Är det någon Veteran i klubben som kan minnas något 

liknande?         Felicia 

 

Resultat från OL tävlingar . . . . . . 

England Runt, Markaryds FK, Terränglöpning, den 25 maj 

M10 Män 10 km: 8:a Mats Ranbro. 30:e Martin Nilsson. 

K5 Kvinnor 5 km: 5:a Ebba Ranbro. 

P10 Pojkar 10 år 1,7 km: 2:a Oskar Ranbro. 

F10: Flickor 10 år 1,7 km: 3:a Signe Ranbro. 

 

DM-sprint Halland, Halmstad OK, Sprint, den 26 maj, 261 deltagare (3) 

D14: 1:a Felicia Persson. 7:a Ebba Ranbro. H12: 2:a Kurt Sjöberg. H10: 3:a Oskar Ranbro.  

D35: 3:a Linda Ranbro. D10: 4:a Signe Ranbro. H21: 8:a Patrik Johansson. 11:a Mathias 

Persson. 13:e Jonas Norén. H35: 11:a Martin Nilsson. 
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DM-sprintstafett Halland, Halmstad OK, Sprint, den 26 maj, 59 deltagande lag  

DH12: 1:a Helsingborgs SOK 1 

Kurt Sjöberg – Felicia Persson – Kurt Sjöberg – Felicia Persson. 

DH16: 3:a Helsingborgs SOK 1 

Elias Persson – Ebba Ranbro – Elias Persson – Ebba Ranbro. 

Propaganda: 4:a Helsingborgs SOK 1 

Mathias Persson – Linda Ranbro – Mats Ranbro – Jonas Norén. 

 

High Chaparral-sprinten, Bredaryds SOK, Sprint, den 2 juni, 448 deltagare  

H12: 1:a Kurt Sjöberg. 9:a Elias Palmertz. H40: 3:a Andréas Palmertz.  

U2: 27:a Lowe Palmertz. U1: 29:a liv Palmertz. 39:a Olle Sjöberg. 

 

HSOK Klubbmästerskap Dag-OL, OL-Nordväst, Harbäckshult, den 4 juni  

DH10:  1:a Vilgot Bering. 2:a Maja Kylmä. 3:a Hannes Lindström. 

DH12:  1:a Felicia Persson. 2:a Kurt Sjöberg. 3:a Leo Nisses-Gagnér. 

D14:  1:a Ebba Ranbro. 

D16:  1:a Elsa Wiberg. 

H16:  1:a Alfred Kjellén. 2:a Victor Ericsson. 3:a David Persson. 

D17-34: 1:a Sandra Lejonberg. 

H17-34: 1:a Anton Marmelid. 2:a Jacob Moberg. 

H35-44: 1:a Patrik Johansson. 2:a Felix Alnervik. 3:a Andreas Palmertz. 

H45-54: 1:a Mats Ranbro. 2:a Jonas Kylmä. 

D55-64: 1:a Britt-Marie Stensson. 2:a Lena Nielsen. 

H55-64: 1:a Jonas Åhlin. 2:a Pär Ericsson. 3:a Dan Johansson. 

D65-:  1:a Ingrid Ovesson. 2:a Astrid Johannesson. 

H65-:  1:a Sven-Eric Ericson. 2:a Tommy Petersson. 3:a Bengt Lundh. 

 

Veteran-SM med Ösaträffen, Alfta-Ösa OK, Sprint, den 7 juni, 717 deltagare  

H90: 1:a Rune Isaksson. D60: 15:e Eva Emanuelsson. H60: 25:a Sven-Åke Emanuelsson. 

 

Veteran-SM med Ösaträffen, Alfta-Ösa OK, Lång, den 8 juni, 2 126 deltagare 

H90: 1:a Rune Isaksson. D60: 24:a Eva Emanuelsson. H60: 36:a Sven-Åke Emanuelsson.  

 

Veteran-SM med Ösaträffen, Alfta-Ösa OK, Medel, den 9 juni, 1 965 deltagare 

H90: 2:a Rune Isaksson. D60: 28:a Eva Emanuelsson. H60: 48:a Sven-Åke Emanuelsson. 

 

Havs-OL, Dag 1, Stigmännen Karlshamns OK, Medel, den 29 juni, 765 deltagare 

D60: 2:a Ewa Roos. D12: 2:a Felicia Persson. H10: 6:a Arvid Johansson. D14: 6:a Saga 

Palmertz. H40: 7:a Christian Johansson. 10:a Andréas Palmertz. D40: 10:a Veronika Palmertz. 

H12: 12:a Elias Palmertz. U1: 16:e Liv Palmertz.  

 

Havs-OL, Dag 2, Stigmännen Karlshamns OK, Lång, den 30 juni, 641 deltagare 

D12: 1:a Felicia Persson. H10: 2:a Arvid Johansson. H40: 4:a Christian Johansson. 7:a Andréas 

Palmertz. H12: 7:a Elias Palmertz. D14: 8:a Saga Palmertz. U1: 9:a Liv Palmertz. 14:e Harry 

Johansson. 

 

Tjust 2-dagars, Dag 1, Gamleby OK, Lång, den 2 juli, 838 deltagare 

H12: 7:a Elias Palmertz. H40: 8:a Andréas Palmertz. D40: 10:a Linda Ranbro. D14: 12:a Saga 

Palmertz. 13:e Ebba Ranbro. U2: 1:a Signe Ranbro. 8:a Lowe Palmertz. U1: 8:a Liv Palmertz.  

 

Tjust 2-dagars, Dag 2, Gamleby OK, Lång, den 3 juli, 838 deltagare 

D14: 8:a Saga Palmertz. 11:a Ebba Ranbro. H12: 12:a Elias Palmertz. H45: 21:a Mats Ranbro. 

U1: 8:a Liv Palmertz. U2: 10:a Signe Ranbro. 12:a Oskar Ranbro. 14:e Lowe Palmertz.  
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Stamgästerna . . . . . . 

Den 29 maj, på självaste Veterandagen, samlades Stamgästerna hemma hos Gunnel Wester i 

Lärkesholm där Gunnel tillsammans med Gunbritt Falkman var dagens värdpar. Banorna var 

strängade i det trevliga och omväxlande skogsområdet nordöst om Lärkesholmssjön. Bra karta 

och fina banor bjöds det på denna dag. Långa banan mätte 4,2 km med 15 kontroller och korta 

2,7 km med 8 kontroller. Sedvanlig fikastund med eftersnack ute i det fria. 68 Veteraner deltog.  

 

Den 12 juni bjöd Sven Falkman och Anna Larsson in Stamgästerna till Örahultsstugan strax 

väster om byn Ulfs norr om Perstorp. Veteranen fick här orientera i 2018 års Veteran-SM skogar 

med en erkänt god karta i handen. Trevliga banor i ett härligt skogsparti. Ett intensivt regnande, 

som skulle få normala människor att söka sig inomhus, fick Veteranerna känna på denna dag. 

Ingen vek dock ner sig utan samtliga Veteraner kämpade på och stod distansen ut. Efter dusch i 

egen regi med ”vann” hemifrån vidtog den obligatoriska fikastunden. 46 Veteraner deltog.  

 

Dagens Veteran-OL var avslutning på vårterminen. Höstterminen startar den 7 augusti då Sonja 

och Allan Hammar hälsar Stamgästerna välkomna till ett arrangemang i trakten kring 

Lyckebadet. 

 

Motionsorientering . . . . . .  

Breddgruppens motionsorienteringar startades upp den 19 april. 

Samlingsplatsen för de två första arrangemangen har varit klubbstugan i 

Pålsjö. För resterande arrangemangen har man valt gräsplanen söder om 

Krematoriet som samlingsplats. Förutom deltagare från klubben lockar 

arrangemangen till sig ”utombys” orienterare men även rena nybörjare 

som vill prova på orienteringssporten. 

  

Följande arrangemang har avverkats: 

- Fredagen den 19 april med 36 deltagare 

- Lördagen den 4 maj med 47 deltagare 

- Lördagen den 1 juni med 39 deltagare 

- Tisdagen den 18 juni med 63 deltagare 

- Tisdagen den 25 juni med 42 deltagare 

- Tisdagen den 2 juli med 54 deltagare 

 

Veckans bana . . . . . .  

Den trevliga träningsvarianten ”Veckans bana” pågår för fullt. 

Kartor finns i den svarta postlådan på förrådets vägg. Du lånar 

en karta – springer banan – och lämnar tillbaka kartan efter 

fullgjort löp.  

 

OBS! V.g. meddela Roy O eller Patrik J om någon kontroll 

saknas eller om någon nålstämpel är ur funktion. Tackar på 

förhand!   

 

Naturpasset 2019 . . . . . .  

På grund av kraftigt vikande försäljning av Naturpasset har HSOK avvecklat detta arrangemang.  

Kostnader för framtagning av Naturpasset-paketen överskred vida den summa pengar som 

arrangemanget gav. 

 

Helsingborg Marathon . . . . . .  

Helsingborg Marathon löps i år lördagen den 31 augusti. Parallellt med Helmaran löps även 

Halvmaraton, Stafett samt Kids Run. Information om loppen finns på: 

www.helsingborgmarathon.se 

 

http://www.helsingborgmarathon.se/
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SKOF:s Vårträff . . . . . .  

SKOF:s Vårträff hölls i Husaren i Södra Rörum onsdagen den 22 maj. Träffen, som samlade 36 

föreningsrepresentanter, riktade sig till klubbledare av olika slag men speciellt till tävlingsledare.  

Från HSOK deltog Roy Ovesson och Tommy Peterson. 

 

Sammanfattning av SKOF Vårträff den 22 maj 2019. . . . . . av Sven-Åke . . . . . .   

SKOF ordförande, Anne Udd hälsade 36 representanter för klubbar, kommittéer och styrelse  

välkomna till Vårträffen på Husaren, Södra Rörum för att delges information, får svar på 

framförda frågor och delta i Tävlingskommitténs Workshop. Efter att var och en av de 

närvarande presenterat sig startade kvällens program enligt uppgjord agenda:  

18:30 Välkommen!  

 Mark- och kartfrågor  

 Information från kansliet  

 Information från styrelsen  

 Valberedning 2019  

 Ungoteket  

19:30 Uppstart workshop och FIKA  

20:00 Information från kommittéer  

 Av klubbarna väckta frågor  

21:00 Workshop 

21:30 Återsamling och summering workshop 

22:00 Avslutning  

 

* Mark- och kartfrågor, föredragande Andreas Oxenstierna, SKOF kart- och markkommitté. 

Andreas PowerPoint-underlag finns att ta del av via denna länk: 

http://www.svenskorientering.se/Distrikt/skanesorienteringsforbund/arrangorer/KartMark/andrea

sinfovartraffen2252019/  

På bild 14 Lantmäteriet måste du skapa användarkonto på:  

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/oppna-data/  

för att kunna ladda ner laserdata.  

Har du frågor på ovanstående redovisning, vänd dig med förtroende till  

Andreas: 0730-26 97 12 alternativt vigulf@yahoo.se  

 

* Undertecknad redovisade lite om tävlingsdeltagandet vid våra skånska arrangemang fram 

t.o.m. FK Bokens tävling annandag påsk. 12 tävlingar har genomförts med c:a 10 000 anmälda 

deltagare. Av dessa är drygt 5 000 tillhörande skånska klubbar vilket gör c:a 420/tävling. 2018 

var motsvarande siffra 360 skåningar på 15 tävlingar. D.v.s. ökat skånskt deltagande under våren 

2019.  

Utöver ovanstående nämnda 12 tävlingar har som bekant Hässleholms OK arrangerat SM-Natt 

med nästan 500 startande varav 53 skåningar. FK Göingarna arrangerade 10-Mila med över 7 

000 startande varav 544 tillhörde skånska klubbar. Antal skånska lag och/eller lag med skånskt 

deltagande var 27 damlag, 21 herrlag och 14 ungdomslag. 

  

* Sven-Åke fortsatte med statistik över vårens närtävlingar. 21 stycken är hittills rapporterade i 

Eventor, vilket är nytt fr.o.m. 2019. Av statistiken framgår att av arrangörsklubbar till SOFT 

erlagd arrangemangsavgift i stort motsvarar vad SKOF kommer att få tillbaka från SOFT i form  

av arrangemangs- respektive anmälningsbidrag. Huruvida SKOF även kommer att få viss del, 

(%-sats) av arrangemangsavgiften är i skrivande stund oklart. Sven-Åke tryckte på vikten av att 

redovisa genomförda Närtävlingar via Eventor. Detta görs enkelt genom inloggning i 

Eventor>Administration och välj: Närtävling - endast tävlingsrapportering i 

menyvalsspalten till vänster eller ”klicka” på: 

https://eventor.orientering.se/EventAdmin/EditGeneral?numberOfRaces=1&eventClassificat 

ion=Local&eventRaceReportingOnly=true OBS! Den som skall redovisa måste ha klubbens 

behörighet ”Arrangemangsansvarig” sig tilldelad.  
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* Avslutningsvis meddelade Sven-Åke att Vittsjö OK har av SOFT beviljats utträde och att  

Skånes OF fått en ny förening OK Brunnen, med säte i Helsingborg, som medlem.  

Vi har därmed fortsatt oförändrat medlemsantal vad beträffar klubbar, 39 stycken.  

 

* Anne fick ordet och orienterade om styrelsens  

Strategi mot 2025 och handlingsplan 2019 – 2020  

Arbetssätt  

 Stöd och kvalitet (kommittéer och styrelse)  

 Lärande (kommittéer och projekt, ex. Ungoteket)  

 Utveckla (projekt och arbetsgrupper)  

 Arrangera aktiviteter (kommittéer och styrelse)  

 Kommunikation (alla)  

Arbetsgrupper  

 Kommunikationsplan: Anna, Andreas och Sven-Åke  

 Fyrklubbs: Anne, Mats, Sandra Sörensen, Michael Gustavsson och Björn  

              Persson  

 Förenklingar arrangemang: Anna och Andreas  

 

Fokusområden  

Klubbar  Mark  

Arrangörer Kartor  

Ungdomar  PreO  

Juniorer  MTBO  

Elitlöpare  Fyrklubbs  

Motionärer och nya orienterare  

 

Mätbara mål  

Finns under Förbundet – Förbundsinfo – Förbundsdokument på hemsidan.  

 

Anne avslutade med att efterlysa TEMA för SKOF föreningskonvent 22-23 november.  

Förslag framfördes: Hur behåller vi våra ideella krafter och hur kan vi samverka inom vår idrott?  

 

Styrelsen är öppen för att gå vidare med alla förslag som man hoppas kommer dem till 

kännedom.  

 

I samband med Annes punkt om föreningskonventet meddelade Sten Segerslätt att han engagerat 

ordföranden i Riksidrottsförbundet Björn Eriksson f.d. rikspolischef, som gästföreläsare på 

fredagskvällen.  

 

SKOF valberedning – Fram till och med årsmötet 2020 är valberednings sammansättning:  

Leif Åke Andersson, FK Boken, Carina Gustafsson, OK Gynge och Henrik Larsson, FK 

Göingarna.  

 

En kort diskussion om den ansvarsfördelningen att tillsätta ledamöter till valberedningen följde. 

Leif Åke meddelar att nuvarande valberedning kommer att ta fram förslag till viss förändring av 

ansvarsfördelningen och presentera detta vid årsmötet 2020.  

 

Anne orienterade kort om Ungoteket.  

En andra omgång startas upp i samband med SKOF föreningskonvent i november.  

Axel Matsson blir huvudansvarig. Kostnaden är beräknad till c:a 5 000:-/deltagare.  

Klubbar kan söka bidrag ur Idrottslyftet. Anne är vid behov behjälplig vid ansökan om bidrag.  

Anne och Axel återkommer med information om program, finansiering mm.  
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Information från kommittéer  

MTBO – Malin Ågren  

Målsättning  

 Locka fler aktiva till våra klubbar  

 Behålla aktiva inom orienteringssporten  

 Möjligheter för träning/tävling i MTBO i Skåne  

 Nätverk i distriktet  

 Tävlingsserie där fler klubbar deltar  

 Konvertera kartor till MTBO-norm  

Vem/vilka är intresserade i din klubb?  

Kontakta: mtbo@skanesof.se eller Malin Ågren, Lunds OK  

MTBO är en viktig PR-fråga för orienteringen med tanke på eventuella markskador etc.  

Ungdomskommittén – Jörgen Olsson  

Kommitténs verksamhet följer uppgjord plan. Närmast i tid kommer Regionläger i Halland, 

Sommarläger i Degeberga och Teknikläger i Oskarshamn.  

Nytt grepp inför årets verksamhet är att samordning av vissa läger och resor genomförs 

tillsammans med SKOF junior- och elitkommitté.  

 

Junior- och elitkommittén – Mats Orrhede  

Junior- och elit – strategi (utdrag)  

 För distriktets juniorer ordnas verksamhet i syfte att bibehålla gemenskapen från  

              ungdomsåren och få juniorer boende i Skåne att stanna inom skånsk orientering.  

 Även juniorer som inte elitsatsar är välkomna på resor och aktiviteter som inte kräver  

              uttagning och SKOF är mån om att arrangera verksamhet som riktar sig till en bredd av 

              juniorer 

 Elitsatsande juniorer och seniorer ges möjlighet att tävla på hög nivå oavsett skånsk  

              klubbtillhörighet.  

Som nämnts ovan av Jörgen sker samordning av en del verksamhet med ungdomskommittén.  

Bland annat genom gemensamma ”Teknikdagar” och resor, exempelvis till Stockholm Indoor.  

 

PreO – Anne  

Kommittén presenterade PreO-disciplinen vid Tillgänglighetshelgen på Skånes Djurpark.  

Ett PreO-kit finns för utlåning hos FK Boken. PreO-kommittén stöttar föreningar som vill testa 

att arrangera.  

 

Tävlingskommittén – Anna  

Tävlingsprogram 2020 klart – bra ansökningar från klubbarna!  

SM 2023  

 Lunds OK har sökt SM sprint och sprintstafett.  

 SOFT vill samla SM-tävlingar samma år i ett fåtal distrikt.  

 Finns intresse för SM på andra distanser från fler klubbar just detta år?  

Kommitténs plan för Gemensamma tävlingar 2021  

DM-Lång  Helsingborgs SOK  

DM-Medel  Malmö OK  

DM-Stafett  Malmö OK  

DM-Natt  Härlövs IF  

DM-Sprint  Andrarums IF  

DM Sprintstafett  Andrarums IF  

Fyrklubbs  FK Åsen  

Älgots Cup med U-natta  FK Boken  

SSM  Örkelljunga FK  

Om någon föreslagen klubb enligt ovan inte har för avsikt att söka tilldelat arrangemang  

vill Anna veta detta snarast!  
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Av klubbarna väckta frågor  

Föranmälan i Eventor öppna banor för klubblös – kontaktuppgifter för eftersök, betalning mm.  

 Frågan lyft till SOFT  

Efteranmälningsavgift öppna banor – utfall  

 Föreslås belysas vid konventet i november  

 Efteranmälningsavgift öppna banor – överenskommelse i Skåne  

 Nuvarande skrivning: Det rekommenderas även att 50 % förhöjd avgift tas ut för  

              anmälan av vuxna (>17 år) i öppna klasser, om anmälan sker efter tidpunkten för  

              normal efteranmälan, vilket vanligen är torsdag eller fredag kl. 20.  

 Föreslås gälla året ut och belysas igen vid konventet  

Kommunikation från SKOF  

Mail från SKOF  

 Alla klubbar (obligatoriskt)  

Maila till info@skanesof.se om ni vill få utskick inom nedanstående områden!  

 Ungdomsansvariga  

 Kartansvariga  

 Banläggare  

 Tävlingsansvariga  

Hemsida - Facebook - Arrangemang (läger och möten) i Eventor  

 

Kommunikation till SKOF  

info@skanesof.se  kansliet, alla frågor  

styrelse@skanesof.se  styrelsen  

ungdom@skanesof.se  ungdomskommittén  

ungdomsserie@skanesof.se  ärenden om ungdomsserien  

juniorochelit@skanesof.se  junior- och elitkommittén  

tavling@skanesof.se  tävlingskommittén  

mtbo@skanesof.se  MTBO-kommittén  

karta@skanesof.se  kartkommittén  

mark@skanesof.se  markansvarig i kart- och markkommittén  

fyrklubbs@skanesof.se  utveckling av Fyrklubbs  

 

WORKSHOP – Tävlingsarrangemang  

Styrelsen har satt upp två huvudmålsättningar för våra arrangemang!  

 Klubbmedlemmar ska känna glädje och inspiration att arrangera tävlingar.  

 Tävlande ska finna arrangemang som är attraktiva att delta i.  

 

Med ovanstående som bakgrund har Anna lagt upp ett underlag för kvällens Workshop.  

Hur kan vi förenkla eller förbättra?  

 Ändra tävlingsregler  

 Ändra skånska överenskommelser  

 Samarbete mellan klubbar  

 Hjälp från SKOF  

 Nytänkande  

Efter indelning i mindre grupper till vilka Anna styrde huvudämnet per grupp  

 Tävlingsledning  

 Markägarkontakt  

 Kartritning  

 Sekretariat  

 Dusch  

 Prisutdelning  

återsamlades de närvarande för en kort redovisning. 

  

mailto:info@skanesof.se
mailto:styrelse@skanesof.se
mailto:ungdom@skanesof.se
mailto:ungdomsserie@skanesof.se
mailto:juniorochelit@skanesof.se
mailto:tavling@skanesof.se
mailto:mtbo@skanesof.se
mailto:karta@skanesof.se
mailto:mark@skanesof.se
mailto:fyrklubbs@skanesof.se
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En detaljerad sammanställning av insamlade synpunkter kommer att sammanställas av Anna och 

redovisas för klubbar m.fl. så snart som möjligt.  

 

Anne tackade de närvarande för engagerade och konstruktiva diskussioner och avslutade träffen.  

 

Sammanställt av Sven-Åke/2019-05-30  

 

 

 

Och så till sist . . . . . .  

Den Spanske konstnären och poeten Pablo Picasso, 1881-1973, lär ha sagt följande: 

”Man börjar bli ung vid 60, och då är det för sent”. 

 

 

Nästa nr av Prégen . . . . . .  

Nästa nummer av Prégen utkommer den 2 september 2019.  

 

 

Skriftställare 

 

Macke Selander 

e-post: macke.selander@telia.com 

 

 

 

 

mailto:macke.selander@telia.com

