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Bulletin från Helsingborgs Skid- Och Orienteringsklubb 
 

 

 

Coronapandemin . . . . . .  

På Helsingborgs SOK:s hemsida finns information 

angående föreningens hantering av Covid-19. 

Informationen uppdateras då Folkhälsomyndigheten, 

SOFT eller SKOF meddelar nya direktiv.   

 

 

 

Träningstävling Kullaberg . . . . . .  

Hans Birgander med banläggaren Erik Ahlström arrangerade en träningstävling på Kullaberg den 

13 maj. Samlingsplatsen var IS Kullens klubbstuga i Björkeröd. 40 klubbmedlemmar deltog. 

 

Korta banan 2,1 km 

1:a Anton Lindell. 2:a Kristina Gidlöf Persson. 3:a Sven-Åke Emanuelsson. 

 

Mellan banan 4,0 km 

1:a Anders Brandtsfridh. 2:a Mats Orrhede. 3:a Erik Ahlström. 

 

Långa banan 6,2 km 

1:a Alfred Kjellén. 2:a Magnus Stéen. 3:a Anders Blomqvist. 

 

 

HSOK:s Vänner Årsmöte . . . . . .       
Vännernas årsmöte hölls måndagen den 14 juni i klubbstugan i Pålsjö. Traditionsenliga 

årsmötesförhandlingar under ledning av ordföranden Maj-Britt Gustafsson. 

Nedan redovisas en liten del av vad som behandlades på mötet: 

 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 Årsmötet föreslog kandidat till Vännernas ”Fair-Play Pris”. Priset kommer att delas ut i 

samband med kommande årsmöte alternativt klubbkväll. 

 Årsmötet beslutade att anta Barbro Norrestam som medlem i HSOK:s Vänner. 

 Till funktionärer för verksamhetsåret 2021 valdes följande: ordförande Maj-Britt 
Gustafsson, sekreterare Sven-Åke Emanuelsson, kassör Rune Isaksson, revisor Tor-Eve 

Bengtsson och revisorsuppleant Sven-Eric Ericson. 

 

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

Trettioen (31) ledare och klubbfunktionärer tillsammans med kommittéledamöter och styrelse 

deltog vid SKOF:s digitala informations- och diskussionssammankomst den 26 maj.  

Från HSOK deltog vår ordförande Dennis Rudqvist. 

 

Vi saxar följande ur Annes och Sven-Åkes noteringar från mötet: 

 

Hittaut Skåne  
Robert Lood rapporterade angående arbetet med projektet.  

 

Omtag angående utveckling av Fyrklubbs   
Mats Orrhede och Håkan Axelsson redogjorde för sina och styrelsens tankar hur vi går vidare 

med utvecklingen av Fyrklubbs. Under diskussionerna som följde framfördes bl. a. att den 

arbetsgrupp som samtliga klubbar inbjuds till skall eftersträva en blandad sammansättning. Ett 

inledande arbetsmöte planeras så fort möjlighet ges att träffas fysiskt. Klubbar uppmanas härmed 

att redan nu börja fundera över vem/vilka som skall delta i detta arbetsmöte.  

 

Ekonomi – förutsättningar  
En grupp ur styrelsen har tagit fram förslaget som presenterades. Håkan Axelsson har på 

styrelsens uppdrag formulerat förslaget, för att efter Sven-Åkes aviserade önskemål att avsluta 

sin anställning, utöka tjänsten med ytterligare arbetsuppgifter. Styrelsen menar att sådana 

förutsättningar finns med hänsyn till förbundets relativt goda ekonomi. Förslag från deltagarna 

framfördes om att SKOF skulle satsa på ett lite längre projekt (3-4 år) för att testa hur vi kan 

klara ekonomin.  

I samband med diskussionerna meddelar Sven-Åke att han avser jobba kvar som administratör 

under resterande del av år 2021.   

 

Sven-Åke kommenterade förbundets ekonomi i förhållande till budget 2021  
Intäkter (d.v.s. avgifter, stöd och bidrag/sponsring) följer i stort lagd budget om vi bortser från 

budgeterade intäkter från arrangemangsavgifter som av kända skäl är lika med noll!  

 

Info från kansliet.  

Från SOFT digitala konsulentträff flaggade Sven-Åke för några saker som är på gång från SOFT. 

Under vecka 22 lanseras ett projekt benämnt Orienteringskurs framtagen av Västergötlands OF 

tillsammans med SOFT. Ett utbildningsunderlag som kommer att bli till stor hjälp för klubbar att 

genomföra nybörjarkurser, träningar etc. på olika nivåer.  

Eldsjäl 2.0. Utbildning av Unga Ledare 18-25 år i samarbete RF och Folkspel.  

 

Kart- och marknyheter 

Jens Sörvik informerade om innehållet i senaste Nyhetsbrevet. Kommitténs Nyhetsbrev skall 

fortsättningsvis presenteras på SKOF hemsida. Jens uppmanar klubbarna att lägga in sina kartor i 

OMAPS.  

 

Tävlingskommittén 

Rolf Ohrlander har frågat några företag angående hyra av toavagnar. Rolf går vidare med den 

lämpligaste offerten. Framfördes av de närvarande att toavagnar finns att låna/hyra via de 

klubbar/kommuner som disponerar IP-skogen. Hos NV- Skåne/Klippan och Hässleholm (via 

Hästveda OK) erbjuds denna tjänst. 

Utskick från kommittén som idag skickas till tävlingsledare/-ansvarig skall fortsättningsvis även 

skickas till klubbarnas officiella e-post-adress. 

 

Övrigt 

Styrelsens avsikt är att genomföra Skånes OF extra årsmöte (avseende 2020) i samband med 

SKOF höstkonvent den 26-27 november. 
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SOFT meddelar följande riktlinjer för tävlingsverksamhet . . . . . .  

Från och med den 1 juni får vi arrangera orienteringstävlingar igen för alla åldersgrupper. SOFT 

ser stort värde i att det arrangeras tävlingar som vi nu har varit utan en längre tid och uppmuntrar 

arrangörer att komma igång så snart det är möjligt. 

 

Nedan återges endast en liten del av SOFT:s meddelande: 

 

1.  Styrande förordningar och föreskrifter från myndigheterna   

1.1 Förordningen som styr antal  

I den nya förordningen står följande om motionslopp, som orienteringstävlingar går under:   

För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande får antalet idrottsutövare som 

samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 150.  

 

Motionslopp och liknande tävlingsform   
För den som anordnar en idrottstävling utomhus i form av ett motionslopp eller liknande gäller 

följande bestämmelser:   

 Dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider. 

 Start- och målområdet ska vara tydligt avgränsat.    

 Enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start- och målområdet.    

 

Regeringen och FHM har gått ut med att de tror på relativt snabba lättnader att redan från 1 juli 

ska ytterligare lättnader kunna göras vilket då skulle innebära att antalet deltagare höjs från 150 

till 900. Från september hoppas och tror FHM att begränsningar för orienteringstävlingar kan tas 

bort.  

Vi vill också påminna om att vi är i en känslig period för djurlivet och att det är vårdatum-stopp i 

nästan hela Sverige vilket styr hur vi kan arrangera träningar och tävlingar.  

 

Tre Skåningar och En Dansk . . . . . .   

Tre Skåningar och En Dansk som vi skulle arrangerat den 18, 19 och 20 juni 

fick även i år ställas in på grund av Covid-19.  
Som ersättningstävlingar till Tre skåningar och En Dansk skapades på kort 

tid arrangemangen Två Helsingborgare dag 1 och dag 2.  

 

Två Helsingborgare dag 1, Sprint, Laröd, lördag den 19 juni, 467 deltagare . . . . . .  

Tävlingsplatsen var Laröd i norra delen av Helsingborg. Kartan Laröd Öst i sprintnorm och i 

skala 1:4 000 användes. Kartan ritad av Tommy Peterson. Mindre revideringar utförda av Patrik 

Johansson år 2021. Tävlingsledare var Veronika Palmertz och banläggare Anton Marmelid. 

 

Resultat klass D21 

1:a Jannie Hagård, OK Pan-Kristianstad. 2:a Elin Carlsson, OK Pan-Kristianstad. 3:a Gabriella 

Bergander, Eksjö SOK. 4:a Pim Hedberg, OK Pan-Kristianstad. 5:a Lovisa Blomgren, Eksjö 

SOK. 6:a Tilda Andersson, OK Ravinen. 

 

Resultat klass H21 

1:a Hugo Larsson, Karlskrona SOK. 2:a Anton Oddmo, OK Pan-Kristianstad. 3:a Loke 

Agmarken, Halmstad OK. 4:a Fritjof Axelsson, FK Göingarna. 5:a Daniel Hellberg, Lunds OK. 

6:a Viktor Henmyr, OK Vilse 87. 

 

Två Helsingborgare dag 2, Sprint, Pålsjö, söndag den 20 juni, 457 deltagare . . . . . .  

Tävlingsplatsen var Pålsjö skog. Kartan Pålsjö skog i sprintnorm och i skala 1:4 000 användes. 

Kartan ritad av Stig Johansson. Mindre revideringar utförda av Stig Johansson år 2021. 

Tävlingsledare var Veronika Palmertz och banläggare Fredrik Hjort.  
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Resultat klass D21 

1:a Jannie Hagård, OK Pan-Kristianstad. 2:a Pim Hedberg, OK Pan Kristianstad. 3:a Elin 

Carlsson, OK Pan Kristianstad. 4:a Lovisa Blomgren, Eksjö OK. 5:a Gabriella Bergander, Eksjö 

OK. 6:a Hilma Holmström, Härlövs IF. 

 

Resultat klass H21 

1:a Simon Harden, IKHP Huskvarna. 2:a Tim Johansson, FK Friskus-Varberg. 3:a Hugo 

Larsson, Karlskrona SOK. 4:a Isac Ericsson, Växjö OK. 5:a Fritjof Axelsson, FK Göingarna. 6:a 

Adam Segerslätt, Skåneslättens OL. 

 

Under tävlingarna gällde bl.a. följande Covod-19 restriktioner:  

 Max 130 tävlande per startgrupp.   

 Startdjupet anpassades för att minska trängsel i start- och målområde.  

 Antalet funktionärer var minimerat men på en nivå som ej försämrade service och 

kvalitet för deltagarna. 

 Fri start med minutintervall inom deltagarens startgrupp tillämpades. 

 Handsprit fanns utplacerade på strategiska platser. 

 Ingen tillgång till dusch, barnpassning, miniknat samt marka.  
 

Fantastisk H21 bana i Pålsjö skog 

Vi fick ett mail från Adam Segerslätt, Skåneslättens OL, med följande text: 

”Fantastisk H21 bana i dag på Helsingborgs tävling”  

 

Breddgruppens Motions-OL, Sommar-OL och HSOK Sommar Cup . . . . . .  

Samlingsplatsen för Breddgruppens arrangemang är gräsplanen öster om Krematoriet. Fri start 

mellan kl. 18.00 och 19.00. Målet stänger kl. 19.30. Aktiva orienterare måste anmäla sig via 

Eventor. Nybörjare och ”andra intresserade” anmäler sig på plats.  

 

Tänk på att hålla avstånd. Covid-19 restriktioner gäller.  

 

Kommande arrangemang:  

Tisdag den 6 juli Motions-OL 

Torsdag den 8 juli Sommar-OL, IS Kullen 

Tisdag den 13 juli Motions-OL 

Tisdag den 20 juli Motions-OL 

Tisdag den 27 juli Motions-OL och Micro Sprint 

Torsdag den 29 juli Sommar-OL, IS Kullen 

Tisdag den 3 augusti HSOK Sommar Cup och Motions-OL 

Torsdag den 5 augusti Sommar-OL, IS Kullen 

Tisdag den 10 augusti HSOK Sommar Cup och Motions-OL 

Torsdag den 12 augusti Sommar-OL, IS Kullen 

Tisdag den 17 augusti HSOK Sommar Cup Final och Motions-OL 

 

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!   
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Hitta ut i Helsingborg startades upp den 6 juni. Platserna för arrangemanget är Pålsjö skog och 

Svedberga kulle där ett antal checkpoints/kontroller placerats ut. Mer information om Hittaut 

finns på HSOK:s hemsida under Arrangemang. 

 

 

 

Valberedningen . . . . . .  

Det finns en vakans i valberedningen!  

Du som känner för klubben och för klubbarbetet! 

 

Tveka inte att kontakta Lisa Kjellén! 

e-post: lisa.kjellen@hoganas.com 

  

 

                                                           

 
Fråga inte vad HSOK kan göra för dig,     

 fråga vad du kan göra för HSOK 

 

 

 

 

 
Teckning: Martin Frohm 

 

Klubbstugan i Pålsjö . . . . . . 

Fritid Helsingborg meddelade i början på juni månad att HSOK erhållit hyresbidrag för år 2021.  

Stödets storlek är c:a 21 % av hyreskostnaden. 

 

Kartor till Två Helsingborgare . . . . . . 

Torsdagen den 17 juni var det full aktivitet i klubbstugan då kontrollbeskrivningar klipptes och 

kartor packades till våra arrangemang Två Helsingborgare dag 1 och dag 2.  

 

   
 

Från vänster:  

Tor Eve, ordföranden Dennis, tävlingsledaren Veronika samt Caroline.  

mailto:lisa.kjellen@hoganas.com
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Ungdomsgruppen . . . . . . 

Torsdagen den 10 juni var det terminsavslutning i Ungdomsgruppen. Våra duktiga 

ungdomsledare har varje torsdag under vårterminen arrangerat synnerligen givande och 

omtyckta träningar. Tillströmningen av ungdomar har legat på en sådan nivå att en uppdelning 

på tre grupper varit nödvändig för att uppfylla Covid-19 restriktionerna.  

Att under en träningskväll se till att aktiviteter för tre grupper på olika platser i närområdet 

fungerar har varit en utmaning. Ungdomsledarna har dock klarat uppgiften med spets! 

 

Förutom torsdagsträningar har det på tisdagar bedrivits träningar i OL-Nordväst regi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           HSOK:s duktiga ungdomsledare 

 

Lättnader för orienteringstävlingar från den 1 juli . . . . . . 

Måndagen den 28 juni presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten att pandemin nu 

bedöms ligga på mellannivån, d.v.s. nivå 2, och att vi då kan gå in i steg 2 i den sedan tidigare 

presenterade avvecklingsplanen.  

För orienteringsverksamheten innebära detta att framför allt orienteringstävlingar får betydande 

lättnader. När det kommer till antal deltagare höjs maxtaket från 150 till 900 deltagare och 

tävlingsområdet tas bort.  

- Båda dessa förändringar ser vi såklart mycket positivt på. Detta gör att i princip alla våra 

tävlingar kommer att kunna genomföras från 1 juli, men såklart med vissa anpassningar, 

meddelar Tomas Stenström, idrottschef på Svenska orienteringsförbundet. 

- Även om vi får lättnader nu så är vår hållning fortsatt att fokusera på de tävlingsrelaterade 

delarna och göra de så "normala" som möjligt, såsom klassutbud, startintervall och den sportsliga 

rättvisan.  

- Servicefunktioner såsom sportförsäljning, servering och dusch får arrangören erbjuda, men vi 
rekommenderar att fortsatt vara restriktiv med dessa delar. Pandemin är inte över och det är 

viktigt att vi fortsatt gör vad vi kan för att skapa så smittsäkra arrangemang som möjligt och då 

bör fokus ligga på det som skapar mest värde kontra riskerna, säger Tomas Stenström.  

 

Intervju som skolarbete . . . . . . 

Alfred Kjellén, Esben Bogsjö Jensen och Jakob Bogsjö Jensen (H16 killar) fick i skolan 

uppgiften att intervjua någon person som uppfyllt sina drömmars mål. Alla tre valde att intervjua 

orienterare.  

Alfreds intervju kan ni läsa i detta nummer medan Esben och Jakobs intervjuer presenteras i 

kommande nummer av Prégen. (OBS! Alfreds artikel är skriven i spaltformat) 
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Till minne av Solvey Bergdahl . . . . . .  

Solvey Bergdahl, Helsingborg, mångårig medlem i 

Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb, insomnade stilla 

den 10 maj 2021 i en ålder av 90 år. Närmast anhöriga är 

dottern Ingela, barnbarn och barnbarnsbarn. 

 

Solvey Bergdahl föddes den 31 augusti 1930 i Mörarp och var 

yngst i en syskonskara på 7 barn.  

 

Föräldrarna John och Maria drev ett lantbruk med djurhållning 

och spannmålsodling. Men då pappa John även var 

byggmästare lämnade man så småningom lantbruket för att ta 

sig an byggbranschens utmaningar och möjligheter. 

 

Ett eget hus till familjen skulle byggas men andra världskriget kom emellan och förändrade 

planerna. Året är nu 1940 och försvarsmakten beordrade allmän mobilisering vilket innebar att 

all krigsplacerad personal kallades in till tjänstgöring och några byggnadsarbetare fanns ej att 

tillgå. Familjen fick under krigsåren tränga ihop sig i ett provisoriskt inrett boende i en byggnad 

som senare skulle bli förråd och garage. 

 

Skolgången i Mörarps folkskola kompletterades med fortsättningsskola samt kurs i 

maskinskrivning. Just maskinskrivning skulle Solvey få nytta av längre fram i livet. Som 13 

åring gick Solvey med i scouterna i Mörarp där hon efter en tid blev utsedd till ledare i 

Blåvingarna. Vid en ledarskapskurs år 1948 hos scouterna i Mörarp kom hon i kontakt med 

kursledaren Bertil Bergdahl som var orienterare och tävlade för IFK Helsingborg. Då Solvey var 

mycket naturintresserad tyckte Bertil att hon skulle prova på orienteringssporten. Redan samma 

år arrangerade IFK Helsingborg en kurs i orientering och Solvey var en av deltagarna. 

Efter endast en kort tid i den gemenskap som står att finna inom orienteringssporten uppstod 

tycke mellan Solvey och Bertil och året efter, d.v.s. 1949, gifte de sig och i äktenskapet föddes 

flickorna Birgitta och Ingela.  

 

Orientering var en sport som passade Solvey och det dröjde inte länge förrän framgångarna 

radade upp sig. Trots barnafödande blev hon distriktsmästare i budkavle två år i rad. År 1952 

tillsammans med Vera Skog och Lena Nordahl och år 1953 tillsammans med Greta Johansson 

och Gulli Åkesson. På nationell nivå noteras en 5:e plats vid svenska mästerskapen i budkavle. 

 

År 1960 påminde sig livets oförutsägbarhet. Maken Bertil blev allvarligt sjuk i vad som skulle 

visa sig vara Multipel Skleros (MS). Solvey stod nu i en svår situation men tack vare hennes 

tidigare engagemang i scouterna fick hon anställning på pastorsexpeditionen i Maria församling. 

Hon vidareutbildade sig med en kyrkoskrivarkurs i Sigtuna och arbetade åren 1972-73 som 

ungdomssekreterare i Filborna församling.   

 

Efter några år blev Bertil allt sämre och måste läggas in på sjukhus för vård. I denna svåra stund 
passade Solvey på att via vuxengymnasium läsa in grundskolekompetens samt 

barnsköterskeutbildning. Mitt i studierna, år 1977, avled Bertil i sviterna av sjukdomen. 

Tävlingsmänniskan Solvey, som nu var ensam försörjare, kämpade dock på och blev år 1979 vid 

49 års ålder klar med sin utbildning till förskolelärare. Hon tjänstgjorde som sådan fram till sin 

pensionering. 

 

Solvey var en fantastisk sagoberättare och hon fick både ung och gammal att lyssna. Hennes 

bakverk var något utöver det vanliga och hon tog med stor glädje emot beställningar från 

släktingar och nära vänner vid kalas och andra festligheter. Under perioden som barnfamilj 

gjordes resor både i Sverige och utomlands. Favoritresemålet var Italien dit familjen tog sig med 

bil lastad med tält och annan utrustning för camping. 
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När Solvey började orientera år 1948 var klubbtillhörigheten IFK Helsingborg. Men när 

Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb bildades i juni månad år 1968, en sammanslagning av 

OK Kärnan och IFK Helsingborgs orienteringssektion, fick Solvey en ny klubbadress.  

Att fortsätta tävla inom orienteringssporten var för Solvey en väl fungerande rekreation i en svår 

livssituation. Hon deltog i klubbtävlingar, distriktstävlingar och nationella tävlingar samt O-

ringens tävlingar som samlade femton- till tjugotusen deltagare från hela världen. Internationellt 

deltog hon i världsmästerskapstävlingar för veteraner i bl.a. länder som Österrike, Portugal och 

Italien. 

   

Vi som idag är verksamma inom Helsingborgs SOK minns Solvey som en trevlig och hängiven 

orienterare med glimten i ögat och nära till ett vackert leende. 

 

 

Stamgästerna . . . . . .  

Den 19 maj bjöd Leif-Åke Andersson, Sören Andersson och Kenneth Ragnarsson in 

Stamgästerna till Perstorp. Samlingsplats var placerad strax norr om Ugglebadet och banorna 

strängade i det omväxlande området norr om samlingsplatsen. Långa banan mätte 4,3 km med 13 

kontroller och korta 2,9 km med 8 kontroller.  

60 Veteraner deltog.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den 26 maj samlades Stamgästerna hemma hos Gunnel Wester i Lärkesholm där Gunnel 

tillsammans med Gunbritt och Sven Falkman var dagens värdpar. Banorna var strängade i det 

trevliga och omväxlande skogsområdet nordöst om Lärkesholmssjön. Långa banan mätte 3,9 km 

med 16 kontroller och korta 2,6 km med 10 kontroller.  

59 Veteraner deltog. 

 

Den 2 juni var det Laila och Nils Persson tur att bjuda in till Veteran-OL i skogspartiet runt 

Mölledammarna strax sydväst om Billesholm. Det var andra gången Veteranerna besökte detta 

kulturhistoriskt intressanta område. Långa banan mätte 4,1 km med 13 kontroller och korta 

banan 3,1 km med 10 kontroller.  

72 Veteraner deltog.  
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Den 9 juni bjöd Sven Falkman och Anna Larsson in Stamgästerna till Ekets bygdegård strax 

Nordväst om Eket. Två banor var strängade i en omväxlande terräng. Långa banan mätte 4,1 km 

med 11 kontroller och den korta 2,4 km med 7 kontroller.  

67 Veteraner deltog.  

 

Den 16 juni samlades Stamgästerna i Skälderviken där Åke Persson stod som värd för dagens 

Veteran-OL. I ett skogsområdet Errarp strax öster om samhället hade Åke placerat ut dagens 

kontroller. På sedvanligt vis fanns en lång och en kort bana. Långa banan mätte 4,5 km med 24 

kontroller och den korta 2,0 km med 15 kontroller. 

58 Veteraner deltog.  

 

Den 23 juni kallades Stamgästerna till Jonstorp där Sten-Åke Kvist och Lennart Magnusson höll 

i trådarna. Två banor i ett område som innehöll både skog- och parkmiljö samt villakvarter stod 

på programmet. Långa banan mätte 3,7 km med 16 kontroller och den korta 2,4 km med 11 

kontroller. 

49 Veteraner deltog. 

 

Resultat från OL tävlingar . . . . . . 

Två Helsingborgare dag 1, Sprint, Laröd, lördag den 19 juni, 467 deltagare . . . . . .  

D10: 7:a Liv Palmertz. 

D12: 1:a Signe Ranbro. 3:a Maja Kylmä. 7:a Signe Davidsson.  

D14: 1:a Felicia Persson. 6:a Alma Kjellén. 12:a Linnea Stéen. 17:e Klara Eriksson. 20:e Agnes 

Persson. 

D16: 4:a Ebba Ranbro.  

D18: 5:a Elsa Wiberg. 

 

H10: 4:a Melker Jansson. 

H12: 3:a Oskar Ranbro. 5:a Anton Lindell. 9:a Vidar Brandtsfridh. 10:a Hannes Lindström. 17:e 

Felix Nisses-Gagnér. 

H14: 3:a Elias Palmertz. 8:a Benjamin Davidsson. 9:a Albert Kylmä.  

H16: 9:a Esben Bogsjö Jensen. 10:a Jakob Bogsjö Jensen. 16:e Elias Persson. 

H18: 6:a David Persson. 

 

Mycket lätt 1,5 km: 6:a Olle Sjöberg. 8:a Noah Tyger. 10:a Vidar Jansson. 13:e Agnes 

Brandtsfridh. 14:e Oskar Brandtsfridh. 

 

Våra ungdomar deltog även dag 2 i Pålsjö skog men utom tävlan. 

 

Och så till sist . . . . . .  

I fotoaffären: 

- Jag skulle vilja köpa en kamera. 

- Ja . . . . . det skall väl gå bra. 

- Kan jag betala med kontanter? 
- Nej tyvärr, vi tar bara kort! 

 

Nästa nr av Prégen . . . . . .  

Nästa nummer av Prégen utkommer den 6 september 2021.  

 

Skriftställare 

 

Macke Selander 

e-post: macke.selander@gmail.com 

telefon: 0703887079 

mailto:macke.selander@gmail.com

