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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 
Styrelsen för Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb avger verksamhetsberättelse  
för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020. 
Tio protokollförda styrelsemöten har hållits under året samt valårsmöte med konstituerande möte i 
november. 
Nedan presenteras klubbens funktionärer samt verksamhetsberättelser från de olika grupperna. 
 
 
Styrelse och funktionärer under 2020 
 
Ordförande  Dennis Rudqvist 
Vice ordförande Andreas Palmertz 
Kassör  Barbro Norrestam 
Sekreterare  Helena Åhlin 
Ledamot  Lisa Kjellén 
Ledamot  Bengt Johnson 
Ledamot  Fredrik Hjort 
Ledamot  Anton Marmelid 
Suppleant  Macke Selander    
 
   
   
VU  Dennis Rudqvist 
  Barbro Norrestam 
  Helena Åhlin 
 
Revisorer  Roy Owesson 
  Lennart Borgkvist 
 
Revisorsuppleant Jan Bogsjö 
 

 
Valberedning  Lisa Kjellén (styrelserepresentant) 

Christian Johansson 
Anders Brandtsfridh 

 
 

Aktivitetsgruppen (Tävling & Träning) 
Huvudansvarig Andreas Palmertz (även styrelseledamot) 
 
Ansvarig ungdom Jonas Norén 
Ledamöter ungdom Anders Brandtsfridh 
  Erik Olsson 
  Mathias Persson 
  Linda Ranbro 
  Pär Eriksson 
  Lisa Kjellén 
  Andreas Palmertz 
  Jonas Kylmä 
  Marie Wiberg 
  Caroline Lindström 
  John Oscarsson 
  Magnus Steen 



 3 

  Edo Drenth (LOK-stöd) 
 
   
     
 
Ansvarig Jun/Sen Oskar Cervin 
   
Ledamöter   Erik Alnervik 
  John Oscarsson 
  Jakob Moberg 
  Carin Stenberg 
 
Ansvarig Bredd Erik Ahlström 
Ledamot bredd Mats Orrhede 
  Hans Birgander 
  Jonas Kylmä 
 
Ansvarig Veteraner Stig Johansson 
    
Arrangemang 
Huvudansvarig Bengt Johnson (även styrelseledamot) 
Ledamöter  Andreas Blomqvist 
  Patrik Johansson 
  Felix Alnervik 
  Lennart Stensson 
  Edo Drenth 
  Dennis Rudqvist 
  Christian Johansson 
  Anders anno Persson 
   
      
Administration 
Huvudansvarig Anton Marmelid (även styrelseledamot) 
Ledamöter  Rolf Gustafsson  
  Roy Owesson 
  Bengt Lundh 
  Barbro Norrestam 
  Jonas Åhlin 
  Macke Selander 
  Felix Alnervik 
  Klas Bogsjö 
  Stefan Lindgren 
  Dag Lewis-Jonsson 
 
 
Anslutning och representation 
Föreningen har under året tillhört följande förbund och organisationer: 
Svenska Orienteringsförbundet Föreningen Idrottsarkivet FIA  
Svenska Skidförbundet  Helsingborgs Nya Bingoallians 
Svenska Friidrottsförbundet  Helsingborgs Ungdomsråd 
Skånes Orienteringsförbund  Hälsingborgsidrottens Samorganisation 
Skånes Skidförbund   
Skånes Idrottsförbund    
Skånes Friidrottsförbund 
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Ombud i förbund och organisationer 
Skånes Orienteringsförbund  Dennis Rudqvist   
Helsingborgs Nya Bingoallians  Roy Owesson 
Övriga ombud utses av styrelsen vid behov. 
 
 
Aktivitetsgruppen (Tävling & Träning) 
 
Ungdomsgruppen  
 
Den pågående Corona-pandemin har haft stor påverkan på vår verksamhet under året och vi har fått 
ställa in, eller anpassa, i princip alla planerade aktiviteter, resor och läger. Pandemin har tvingat oss att 
träna mer på egen hand. Trots detta har vi haft en fortsatt hög närvaro, engagemang och fin utveckling. 

Under hela året har vi, med Corona-anpassning, fortsatt träna på torsdagar i Pålsjö. Deltagandet har 
varit förhållandevis högt. I genomsnitt hade vi 44 ungdomar och som mest 60 – att jämföra med förra 
årets 47 och 58. Vi har arrangerat våra planerade nybörjarkurser på våren och hösten, med 10 
respektive 20 deltagare. 

Även teknikträningarna med samarbetsklubbarna i OL-NV har fortsatt med Corona-anpassning. Också 
dessa med högt deltagande. 

Vintermånaderna förflöt ungefär som vanligt. Resa till Stockholm Indoor med Skånes OF och egen 
klubbresa till Sverigepremiären i Åhus. Teoripass arrangerades för de äldre ungdomarna. 

När vårens ordinarie tävlingar ställdes in försökte vi ersätta med egna extrainsatta träningar och 
lägerdagar både i närområdet och ibland lite längre bort på andras kartor. Vi var bland annat i Laholm 
och Göinge. Vi städade skogen runt klubbstugan för I Love Hbg i maj. 

Under sommaren fortsatte vi med egna extraträningar och avslutade med ett eget ”hemdagars” med 
gemensam camping i Båstad och träningstävlingar i närheten. Vi fick även se föreläsningar på distans 
med Emma Bergman (kost), Jonas Leandersson och Gustav Bergman. Hela 19 ungdomar från HSOK 
deltog i årets sommarläger med Skånes OF. 

Några åkte sedan till Göteborg och sprang Corona-anpassad stafett i U10mila-utmaningen. Vi 
arrangerade för första gången på några år Sommarskolan igen med cirka 50 deltagare fördelat på tre 
veckor. Sommarskolan var med som erbjudande i kommunens sommarlovsaktivitetskalender. 
Gemensam resa med OL-NV till USM-förberedande träning. 

Hösten inleddes med resa till och övernattning i Blekinge där vi sprang två tävlingar och genomförde 
en träning. Hela 6 ungdomar från HSOK deltog i USM som hölls i Huskvarna med flera fina 
resultat. Vi introducerade löpträning för de äldre ungdomarna på tisdagar (då det inte är OL-NV). Vi 
började arrangera ”lådorientering” på helgerna runt om i närområdet – d.v.s. träning på egen hand där 
man hämtar sin karta i en låda. 

Tävlingssäsongen avslutades med Älgots Cup som i år arrangerades av HSOK och IS Kullen på 
Kullaberg. Hela 41 barn och ungdomar deltog från HSOK och alla fick medalj! 

Vårt traditionella höstläger ersattes av en skattjakt i Pålsjö som sprangs av hela 44 deltagare! 

Tack vare bidraget på 15 000 kr från Föreningen för barn- och ungdomsvård i Helsingborg har vi 
kunnat subventionera stora delar av kostnaden för våra aktiviteter för barnen. Att våra ungdomar 
kommer ut i terräng utanför närområdet är mycket viktigt för deras utveckling och den sociala 
sammanhållningen. 
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Junior & Senior 

Under året som varit har inte allt kunnat genomföras som vanligt. Planer på tävlingsresor och läger har 
fått ställas in och fått ersättas med viss träning på hemmaplan.  
Patriks måndagar är en sådan träning som kunnat fortgå där fokus ligger på att bygga kondition och 
fysik. OLNV-träningar är också välbesökt av klubbens juniorer och seniorer.  
 
Klubbmästerskap 
 
Klubbmästerskap Terräng 
Ett klubbmästerskap kunde arrangeras i år och det var Terräng-KM. Det genomfördes som vanligt på 
slingan söder om järnvägen i Pålsjö, med olika antal varv beroende på klass. 
 
 
Breddgruppen 

Motionsorientering 
Året har, som för så mycket annat, präglats av corona-pandemin. Kopplat till motionsorientering så 
har detta inneburit en hel del förändringar i gruppens arbete och aktivisternas genomförande. 
Intensivkursen för vuxna som var planerad till april 2020 ställdes in då säkerheten inte kändes fullgod 
då smittspridningen var hög under denna period. De traditionella Motionsorienteringarna som tidigare 
år genomförts från slutet av april ställdes också in, och premiär blev först i juni månad. Årets 
arrangemang har också enbart hanterats med förbokning, alltså inte med efteranmälan på plats för att 
undvika närkontakt. Det har också arbetats med startblock, där anmälda löpare har fått en grov starttid, 
också för att undvika folksamling och närkontakt. Av detta skäl så har ändå ett hyfsat stort antal 
deltagare kunnat motionera under året, på ett corona-säkert vis. Kan nämnas att den numera klassiska 
”mellandags-MOL” efter julafton gav ett troligt rekord i deltagande för ett klassiskt Motions-OL, se 
nedan i listan på deltagare. 
 
HSOK:s Sommarcup 2020 
För tolfte året i rad arrangerades HSOK Sommarcup på samma tid och dag som augusti månads 
Motions-OL, med samma säkerhetsarrangemang som Motions-OL. Den inledande etappen avgjordes i 
Ättekulla, med uppföljning på Olympia/Arenan och final i vårt klassiska Pålsjö skog. Arrangemanget 
var populärt, och det kan trots pandemin ses att fler och fler icke-medlemmar deltar i dessa 
arrangemang.  
 
Intensivkurs Vuxna Nybörjare 
Årets kurs var populär med drygt 10 anmälda då vi tyvärr fick ställa in på grund av smittoläget. Nästa 
omgång diskuteras med tanke på smittoläget som tagit ny fart under senhösten, och nytt datum är inte 
bestämt för 2021. 
 
Andra arrangemang och uppdrag 
Breddgruppen har under året hjälpt till och arrangerat ett antal mindre träningstävlingar, bl a en 
sprintcup i maj månad, primärt för HSOK:s juniorgrupps deltagare och enbart för klubbmedlemmar. 
 
Deltagare totalt/ej medlemmar 
Motions-OL den 9 juni: 46/9 
Motions-OL den 16 juni: 54/10 
Motions-OL den 23 juni: 66/16 
Motions-OL den 30 juni: 54/7 
Motions-OL den 7 juli: 66/17 
Motions-OL den14 juli: 68/32 
Motions-OL den 21 juli (Special microsprint med stafett): 98/35 
Motions-OL den 28 december: 86/24 
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Totalt Motions-OL år 2020: 538 / 150 
 
Motionsorientering med Sommarcup den 28 juli: 66/15  
Motionsorientering med Sommarcup den 4 augusti: 78/19 
Motionsorientering med Sommarcup den 11 augusti: 56/9 
Totalt Motionsorientering med Sommarcup: 200 / 43 
 
 
Veteraner 
 
Under året har Veteran OL-NV Skåne, som även kallas för OLdringsvården , haft  43 
tävlingssammankomster med totalt 2120 startande, 27 träningssammankomster med 895 startande, 
totalt 3015 starter. Världsrekord inom veteran OL-NV Skåne. 
Vi har varit på 38 olika platser, varav på några, två eller flera gånger, t ex Pålsjö, Åstorp, Tyringe, 
Teglaröd. 
Att det har blivit enl. ovan får vi tacka Corona för (tänk så konstigt det kan bli), för när det inte blev 
några vanliga OL-tävlingar så gick vi från att arrangera varannan vecka till varje vecka, vilket vi även 
kommer att göra hela 2021.  
Vid varje veteran-OL så har många stannat kvar länge för att uppleva den sociala gemenskapen som 
ligger högst upp på vår agenda i dessa coronatider. 
Massor av nya platser som gett oss flera härliga upplevelser. 
Vi har fått flera nya veteraner och de har också hjälpt till att arrangera veteran-OL, vilket blev en stor 
glädje för oss alla. 
 
Deltagit har 52 damer och 89 herrar i olika åldrar allt från ynglingar på 24+ till godingar som är 94.  
Att det har kommit så pass unga som 24-åringar är glädjande, då de vill vara med och försöka utmana 
oss, med en viss framgång. 
Det finns vissa som anser att våra träffar har en sådan hög livskvalitet och är så trevliga att man åker 
från när och fjärran för att uppleva vår härliga gemenskap, de flesta från Skåne men även från Halland 
och Småland. 
Det är 7 deltagare som varit med på alla tävlingar och träningar. Av de 43 sammankomsterna har 
HSOK arrangerat 6 st och resterande 37 av orienteringsklubbar runt om i nordväst Skåne och vissa har 
arrangerat flera gånger.  
Inför varje Veteran-OL skickas det ut ett mail på söndagen till samtliga veteraner om var vi träffas 
kommande onsdag och all nödvändig info t.ex. en eniro kartfil och map.google som visar var vi ska 
träffas. 
På onsdagskvällen skickas ett mail med dagens resultat, karta mm. Vi använder oss av sportident på 
samtliga veteran-OL-träffar där vi sedan skriver ut tiden för de som vill, en del bara deltar och det är 
ok, andra vill ha sin tid, alla får som den vill ha det. Vid en del tillfällen lägger vi upp våra rutter på 
Livelox. 
Vi har ökat startdjupet från en timma till två timmar för att få mindre trängsel vid start och mål. 
Allt sker genom självservering, du kommer och skriver in vilken bana du ska springa, tar din karta och 
traskar till start efter mer eller mindre uppvärmning, efter målgång skriver du ut din tid och skriver in 
den i startlistan eller inte, det är fritt att göra vilket man vill. 
 
Vi har som flest varit 68 deltagare och som minst 37 deltagare och det har varit 40 olika banläggare. 
Det är inte bara vanliga kontrollpunkter vi har haft, utan stora skärmar, små skärmar, inga skärmar 
alls, bara glasfiberpinnar med och utan skärmar, blå och/eller vita snitslar och mycket mera. 
Många nya veteraner har tillkommit under året så genomsnittsåldern har sjunkit fast att vi blir äldre,  
det är ju den högre matematiken!!!! 
 
Trots de olika svårigheterna med terrängen, OL-banan, kontrollplaceringen och kontrolltypen så har 
alla tagit sig runt och ingen blivit kvar i skogen, tror vi. Det har inte regnat en enda gång. Jo, någon 
gång fast då var det lätt regn. Efter varje genomfört lopp samlas vi för en underbar fikastund i naturen 
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på Coronasäkert avstånd och lyssnar på dagens resultat och alla hemligheter som det berättas om som 
inte tål att skrivas i denna verksamhetsberättelse. 
Vi är Sveriges bästa stamgäster och vi bidrog med 57 040 kr till OL-NV-projektet. 
Vi är numera kända i Europa då vi har haft gäster från Skottland och Danmark, i Sverige har det 
kommit glada orienterare från 5 olika klubbar utanför Skåne. 
 
 
 
 
Arrangemangsgruppen  
 
Tre Skåningar och En dansk 
Klubbens flaggskepp Tre Skåningar och En dansk var planerat till helgen efter midsommar 26–28 
juni. 1: a etappen var planerad att genomföras i Ödåkra (Björka) med parkering på en äng i närheten av 
Väla och med TC i anslutning till Toftavallen. 2: a etappen på lördag förmiddag som vanligt i 
Danmark. Denna gång lite söder om Helsingør i Egebæksvang Skov. 3:e etappen Östra Laröd där 
norra parkering på Sofiero skulle användas med TC intill förskola i närheten.  4:e och sista etappen 
med parkering på Sofieros södra parkering och TC vid Pålsjös norra del vid grillplats. Precis som 
många andra arrangörer hoppades vi i det längsta att arrangemanget skulle kunna genomföras, men i 
mitten av maj beslöt vi att ställa in.  Detta innebar ju naturligtvis ett avbräck för klubben, men 
avbräcket består huvudsakligen av uteblivna intäkter. I det här läget hade vi ju inte dragit på oss några 
större kostnader, mer än nedlagda ideella timmar. Förhoppningsvis kan vi återanvända det mesta av 
förberedelsearbete till nästa års arrangemang. 
 
Älgots cup i samarbete med IS Kullen 
Det andra stora arrangemanget för året inföll första helgen i oktober, 3–4 oktober. Detta arrangemang 
var ett gemensamt åtagande för HSOK och IS Kullen. Ursprungstanken var i vanlig ordning att 
erbjuda Älgots cupfinal på lördagen och därefter ungdomsnatta dvs gemensam övernattning med  
sociala aktiviteter på lördag kväll. På söndagen var tanken stafetter för ungdomarna och tävling för 
övriga. Upplägget var att IS Kullen skulle ordna med uppdaterad karta över Kullaberg samt ordna med 
förläggning/lokaler i skolor i Höganäs. HSOK ansvarade för ”köra” tävlingen och program/aktiviteter 
på lördag kväll. Innan sommarlovet var vår förhoppning att hela paketet skulle kunna genomföras, 
men i början på augusti beslöt klubbarna att fokus skulle vara att genomföra tävlingarna i någon form 
dvs alla kringarrangemang med övernattning och sociala aktiveter ströks.  
För att kunna följa gällande restriktioner innebar det att vi max kunde ha 50 tävlande i skogen 
samtidigt. Detta gjorde att tävlingen fick hållas igång betydligt längre tid än vanligt. Normalt sker start 
mellan kl. 10-12, men denna gång skedde starter kl. 10-16. Starter fick också ske klubbvis. En stor 
skillnad var att vi inte hade något TC med möjlighet till ”häng” och handla i marka. Alla tävlande 
uppmanades att bara komma och springa sin tävling och därefter åka därifrån. Föranmälan var också 
ett krav dvs ingen anmälan på plats. 
På lördagen (3/10) genomfördes Älgots cupfinalen med tävlingsklasser HD10-16 samt några öppna 
banor. Banläggare var Veronika Palmertz.  Totalt antal anmälda var 317 varav 294 fullföljde. 
På söndagen (4/10) fick stafetten utgå, men ersattes då av en individuell tävling ”Kullamannens kamp” 
med Hans Birgander som banläggare. Totalt antal anmälda var 459 varav 405 fullföljde. 
Tävlingsledare var Lotta Lewis Jonsson från HSOK med Lena Norrman från IS Kullen som 
biträdande. Samarbete mellan klubbarna fungerade mycket bra och gav mersmak för framtiden. 
Mycket positiv respons kom också från de tävlande. 
 
Veckans bana och Helsingborgspasset  
Som vanligt har Patrik Johansson även detta år på ett förtjänstfullt sätt klurat ut nya banor varje vecka 
till ”Veckans bana” i Pålsjö. I år var det igång v.10 – v.48, alltså en stor del av året för att kunna 
erbjuda orientering till alla svältfödda orienterare, 800 kartor har nyttjats. Veckans bana är mycket 
uppskattat och ett befintligt arrangemang som redan är Coronasäkert. 
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Klubben har också i år haft ”Helsingborgspasset”. En lite enklare variant på det etablerade konceptet 
Naturpasset och ca 50 st pass såldes. Även detta mycket uppskattat och Coronaanpassat. Lokomotiv 
för detta har varit Anders Persson. 
 
Trädplanteringen för skolor i Helsingborg 
I samband med dessa dagar brukar klubben erbjuda en enkel ”prova på bana” för eleverna. I år ställdes 
dock detta arrangemang som brukar infalla i mitten av maj. 
 
Planering för 2021 
Under året har också skett en del arbete med uppdatering av karta på Hallandsåsen som ska användas 
hösten 2021, då HSOK är värd för lång-DM. 
 
 
 
 
 

Administrationsgruppen 
 

Pålsjö, klubbgården 
Pålsjö har på grund av Corona stått tom nästan hela året. Verksamheten i klubben har bedrivits 
utomhus till största delen. Lokalen har använts till tränarnas förberedelser för träning och toaletter har 
varit tillgängliga. 
Vi har fått nya elelement i huset och jordade uttag i samlingsrummet installerade av kommunen som 
avtalat var i samband med det nya hyresavtalet. 
Den rörligaste och rörigaste aktiviteten har 3 mårdar stått för. Då det varit lugnt i huset har en mamma 
fött sina barn mellan under- och övervåning. Tre mårdar fångades in och var det fler så har de 
förhoppningsvis flytt fältet. Hela huset är sanerat, trasiga innertaks-plattor utbytta och nu väntar vi 
innerligt på att taket i bastun ska bytas ut, karm mellan omklädning/dusch lagas och framförallt att nytt 
stålnät kommer på plats i luftspringan mellan tak och yttervägg. Arbetet och kostnader står 
Fastighetsförvaltningen för. 
 
Styrelsemöten 
Under verksamhetsåret har HSOK:s styrelse hållit tio (10) styrelsemöten. Mötena har hållits dels i 
klubbstugan i Pålsjö och dels, på grund av Covid-19, digitalt via Google Hangouts respektive 
Microsoft Teams.  
 
Prégen 
Bulletinen Prégen har under verksamhetsåret utkommit med sex (6) nummer och utgör en nätbaserad 
klubbtidning som tar upp allehanda händelser i klubben. I Prégen har klubbmedlemmen bl.a. kunnat 
läsa om genomförda tävlingar, tävlingsresultat, externa möten, styrelsemöten, föreningsmöten, 
klubbträningar, träningsläger, egna arrangemang men även information från SKOF och SOFT. 
 
Senderödsgruppen 
Senderödsgruppen, d.v.s. Dag Lewis-Jonsson, Rolf Gustafsson och Macke Selander, har under året 
haft fem (5) möten. Mötena har hållits i Rolf och Maj-Britts kolonistuga i Senderöd samt i HSOK:s 
klubbstuga i Pålsjö. Årets arbetsuppgifter har i huvudsak bestått i studier av Helsingborgs stads 
kommande översiktsplan, ÖP 2021, samt Naturreservaten Jordbodalen och Ångtegelgropen.  
 
Synpunkter och förslag angående ÖP 2021 samt Naturreservaten Jordbodalen och Ångtegelgropen har 
skriftligen skickats in till stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg. 
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Bingo, Sponsring 
Den nya Bingoalliansen, Helsingborgs Nya Bingoallians 2013, ger ett visst ekonomiskt bidrag till 
klubben. Dock inte i nivå med bidragen från den tidigare Bingoalliansen. HSOK är ej delägare i den 
Nya Bingoalliansen utan endast medlem. Roy Ovesson har under verksamhetsåret varit klubbens 
representant. 
  
Medlemsregister/Hemsida 
Felix Alnervik och Klas Bogsjö har under verksamhetsåret haft hand om medlemsregistret 
(IdrottOnline) och Eventor. 
Klubbens verksamma Grupper har i egen regi administrerat och uppdaterat hemsidan. Felix Alnervik 
har som administratörer uppdaterat hemsidan angående övriga händelser. 
 
Under fliken – övrigt – internt – finner klubbmedlemmarna efter inloggning bl.a. Stadgar med 
Appendix – Styrelseprotokoll – Årsmötesprotokoll.  
Information om Tre Skåningar & En Dansk, som tyvärr ej kunde genomföras på grund av restriktioner 
angående Covid-19, har administrerats av Erik Alnervik. 
 
Skol-OL  
Liksom under tidigare år sköter skolornas personal skolorienteringen helt i egen regi. 
Överenskommelsen mellan Fritidsförvaltningen i Helsingborg och Helsingborgs SOK om att 
idrottslärarna via HSOK:s hemsida kan ladda ner och printa ut kartor i egen regi har under året 
fungerat väl. 
För denna ”kartservice” har HSOK erhållit 20 000 kronor utöver kartbidraget på 50 000 kronor.  
 
Under verksamhetsåret fanns följande att tillgå: 

- Kartor med 20 inritade kontroller som i terrängen var utmärkta med en röd/vit stolpe och 
numrerade 1 – 20.  

- Kartor med inritade banor, 23 olika varianter.  
- Kartor utan inritad bana med möjlighet för idrottsläraren att skapa något eget. 
- Kontrollstolparna fanns på plats i terrängen under tiden 2020-03-01 – 2020-11-30.  

 
Patrik Johansson, Roy Ovesson och Tommy Peterson är de som hållit i skolorienteringen. 
 
Följande skolkartor har producerats under året. 

- Gantofta skola. Nyritad av Patrik Johansson 
- Drottninghögsskola. Nyritad av Patrik Johansson.   
- Jens Billeskolan. Nyritad av Patrik Johansson.  

 
Framtagning av ovanstående skolkartor samt försäljning av kartor utöver ovanstående ”Skol-OL 
paket” har inbringat c:a 15 000 kronor till klubbkassan. 
 
 
 
 
 
 
VINST – OCH FÖRLUSTRÄKNING 2020 
Se bilaga. 
 
UTGÅENDE BALANSRÄKNING 2020 
Se bilaga 
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TÄVLINGSRESULTAT 2020 
 
Orientering mästerskapstävlingar 
 
 
SM Medel/lång kval 
Klass Plac  
D18 Elit 13 Thea Bökman 
 
SM Medel final   
Klass Plac  
D18 B 11 Thea Bökman 
 
SM Sprint kval   
Klass Plac  
H20 Elit 21 Jacob Moberg 
 
SM Sprint final   
Klass Plac  
H20 B 7 Jacob Moberg 
 
 
USM Sprint   
Klass Plac  
D16  39 Elsa Wiberg 
 
 
USM Lång   
Klass Plac  
D16  32 Elsa Wiberg 
H15 21 Alfred Kjellén 
H15 62 Esben Bogsjö Jensen 
H15 
H16 
H16 

74 
76 
78 

Jakob Bogsjö Jensen 
David Persson 
Victor Ericsson 
 

 
 
 
DM Lång  
Klass Plac  
D10  1 Signe Ranbro 
D12  1 Felicia Persson 
H10  1 Oskar Ranbro 
D55 2 Britt-Marie Stensson 
H35  2 Patrik Johansson 
D60 3 Ewa Roos 
H21 3 John Oskarsson 
 
 
 
 
 
 
Klubbmästare 
 
KM Terräng 
Klass Klubbmästare 
D10  Signe Ranbro 
D12  Felicia Persson 
H10  Oskar Ranbro 
H12  Jonathan Rubin 
H14  Elias Persson 
H16 Esben Bogsjö Jensen 
H17-34 John Oskarsson 
H35-49  Patrik Johansson 
H50-64  Ulf Bering 
 

 
Skidor 
 
Vasaloppet 
 tid placering 
Ola Andersson 8:39:12 5368 
 
Öppet spår 
 tid  
Bengt Johnson 7:06:02  
   
 
Ungdomsvasan 
 tid placering 
Felicia Persson       HD11-12 44:19 64 
Elias Persson          HD13-14 45:36 81 
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Tävlingsstatistik 
 
Pga coronapandemin beslutade styrelsen att inte räkna tävlingspoäng eller dela ut vandringspriser för 
2020, då endast ett fåtal tävlingar kunnat genomföras. 
 
Tävlandes aktiviteter  2020 2019 2018 2017 2016 
Antal som tävlat  132 193 168 158 162 
Antal starter  594 2333 1833 1782 1663 
Antal segrar  142 138 99 106 58 
Antal tävlande som segrat  17 46 38 37 41 
 
 
 
Antalet klubbmedlemmar 
 
Antalet klubbmedlemmar var 315 (311 st 2019) vid verksamhetsårets slut. Antalet män 181 st och 
antalet kvinnor 134 st. 
Kvinnor: 8 st 0-7 år, 26 st 8-12 år, 7 st 13-16 år, 4 st 17-20 år, 4 st 21-25 år och 85 st över 25 år. 
Män: 14 st 0-7 år, 45 st 8-12 år, 14 st 13-16 år, 5 st 17-20 år, 3 st 21-25 år och 100 st över 25 år. 
 
Styrelsen tackar alla som gjort en insats för klubben under året och hoppas på ett verksamhetsår 2021 
där vi får tävla i orientering igen. 
 
 
 
 
 
 
Dennis Rudqvist   Barbro Norrestam Helena Åhlin 
ordförande   kassör  sekreterare 
 
 
 
 
 
Anton Marmelid  Bengt Johnson  Fredrik Hjort 
 
 
 
 
Macke Selander  Andreas Palmertz  Lisa Kjellén 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


