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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 
Styrelsen för Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb avger verksamhetsberättelse  
för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021. 
Tio protokollförda styrelsemöten har hållits under året samt valårsmöte i november och konstituerande 
möte i december. 
Nedan presenteras klubbens funktionärer samt verksamhetsberättelser från de olika grupperna. 
 
 
Styrelse och funktionärer under 2021 
 
Ordförande  Dennis Rudqvist 
Vice ordförande Andréas Palmertz 
Kassör  Barbro Norrestam 
Sekreterare  Helena Åhlin 
Ledamot  Lisa Kjellén 
Ledamot  Bengt Johnson 
Ledamot  Fredrik Hjort 
Ledamot  Veronika Palmertz 
Ledamot  Anders Brandtsfridh 
Suppleant  Macke Selander    
 
     
VU  Dennis Rudqvist 
  Barbro Norrestam 
  Helena Åhlin 
 
Revisorer  Roy Owesson 
  Lennart Borgkvist 
 
Revisorsuppleant Jan Bogsjö 
 

 
Valberedning  Anders Brandtsfridh (styrelserepresentant) 

Christian Johansson 
Vakant 

 
 

Aktivitetsgruppen (Tävling & Träning) 
Huvudansvarig Andréas Palmertz (även styrelseledamot) 
 
Ansvarig ungdom Lisa Kjellén 
Ledamöter ungdom Anders Brandtsfridh 
  Erik Olsson 
  Linda Ranbro 
  Pär Eriksson 
  Jonas Kylmä 
  Marie Wiberg 
  Caroline Lindström 
  John Oscarsson 
  Veronika Palmertz 
  Malin Remmefors 
  Håkan Rubin 
  Edo Drenth (LOK-stöd) 



 
       
Ansvarig äldre ungd/jun Magnus Steen 
Ledamöter  Anders anno Persson 
  Therese Eriksson (Lagförälder) 
 
Ansvarig senior John Oscarsson 
Ledamöter  Erik Alnervik 
  Carin Stenberg 
 
Ansvarig Bredd Hans Birgander  
Ledamöter   Erik Ahlström 

Mats Orrhede 
  Jonas Kylmä 
 
Ansvarig Veteraner Stig Johansson 
 
    
Arrangemang 
Huvudansvarig Veronika Palmertz (även styrelseledamot) 
Ledamöter  Carin Stenberg (start) 
  Patrik Johansson 
  Kristin Bogsjö 
  Magnus Ljungberg 
  Edo Drenth (parkering) 
  Dennis Rudqvist 
  Christian Johansson 
  Maria Bohn Borg 
  Mats Ranbro 
   
      
Administration 
Huvudansvarig Anders Brandtsfridh (även styrelseledamot) 
Ledamöter  Rolf Gustafsson (klubbgård+Senderöd)  
  Roy Owesson (klubbgård) 
  Bengt Lundh (ladan) 
  Håkan Rubin (ladan) 
  Rickard Nisses-Gagnér (ladan) 
  Barbro Norrestam (ekonomi) 
  Jonas Åhlin (statistik) 
  Macke Selander (Pregen+Senderöd) 
  Jonas Norén (IT) 
  Klas Bogsjö (IT) 
  Dag Lewis-Jonsson (Senderöd) 
 
 
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   
RF-SISU Skåne    
Skånes Friidrottsförbund 



 
 
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 & äldre ungdom/jr 
 
Den pågående Corona-pandemin har även under 2021 haft stor påverkan på vår verksamhet och vi har 
fått ställa in, och/eller anpassa, våra planerade aktiviteter, resor och läger. Året kan delas in i en 
vårsäsong som inte blev av och en höstsäsong som blev nästan som vanligt.   

Ungdomsgruppen har lärt sig från 2020 så vi har haft en väldigt fin verksamhet med fortsatt hög 
närvaro, engagemang och utveckling trots rådande läge. Under hela året har vi, med Corona-
anpassning, fortsatt träna på torsdagar i Pålsjö. Deltagandet har varit förhållandevis högt. I genomsnitt 
hade vi 43 ungdomar och som mest 65 – att jämföra med förra årets medel 44 och max 60 (2019 var 
det medel 47 och max 58). Vi har arrangerat våra planerade nybörjarkurser på våren och hösten, med 
20 respektive 10 deltagare. 
Även teknikträningarna med samarbetsklubbarna i OL-NV har fortsatt med Corona-anpassning och att 
man kunnat välja träningsdag, tisdag eller onsdag, har varit uppskattat och resulterat i högt deltagande. 
  
SKOF har haft ett gediget program under 2021 med träningsdagar, sommarläger, höstläger och såklart 
resor till GM i Göteborg och USM i Falköping, där många av HSOKs ungdomar och ledare har 
deltagit. 
  
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 arrangerade 
”lådorientering” på helgerna runt om i närområdet – d.v.s. träning på egen hand där man hämtar sin 
karta i en låda. Påsken brukar vara en helg full av orientering och det blev det även 2021. Det bjöds på 
påskcup med etapper i Laröd, Jordbodalen, och Rydebäck. Det blev även en uppskattad Påskgodisjakt 
för alla barn i Pålsjö. I maj åkte flera medlemmar till Falköpingstrakten för att träna i USM-terräng. 
Avslutning av vårterminen blev en festlig lagtävling bestående av blandade lag i alla åldrar i Pålsjö 
skog. Starten var en av de hetsigaste masstarter vi sett! Fantasin och uppfinningsrikedom har varit stor 
bland våra ungdomsledare under året. 
  
Under försommaren fortsatte vi med egna extraträningar och avslutade med ett eget ”hemdagars” med 
träningstävlingar i närheten. Våra 16-åringa sommarstipendiater arrangerade en av etapperna i 
Lerbergsskogen med kluriga banor i strandskog och med inslag av sprintkaraktär. I början av 
sommaren kom anpassade tävlingar igång och några av oss reste till Bredaryd, Tiveden och Blekinge. 

I juli lättade så äntligen restriktionerna vilket innebar att det äntligen kunde bli ganska normala 
tävlingar och stafetter igen. Den riktiga premiären kom dock vid ungdomens tiomila som gick av 
stapeln utanför Tibro. Så traditionsenligt ställde ungdomarna upp i U10-mila även i år och med hela 4 
lag i de nykomponerade klasserna HD14 och HD20. För några var det första gången och andra som 
varit med tidigare fick debutera i HD20 stafetten. 
 Vi ställde upp med fyra egna lag HD14 där lag 1 placerade sig på 4 plats. HD20 laget hamnade på 40 
plats efter bra och starka insatser. Det är få klubbar i Sverige som har sådan bredd som vi har! 

Hösten innebar en komprimerad Ungdomsserie, många DM-tävlingar och ett intensivt tävlande om 
helgerna. Såväl etablerade som nyare orienterare och deras föräldrar har hittat ut på tävlingar och fått 
hänga på TC, fika i markan och skapat en fin gemenskap. 



Klubben skickade även flera löpare till Götalandsmästerskapet och hela 4 ungdomar från HSOK 
sprang USM sprint och långdistans samt ytterligare 3 som sprang stafetten i Västergötland.  

Älgot Cup Finalen och Ungdomsstafetten i Perstorp blev spännande tillställningar. Helsingborg tog 
hem vinsten i Skånes Elitserie för ungdomar men föll knappt på målsnöret i Älgot Cup mot Lunds OK. 
Så inför 2022 är det många barn med sikte på den stora Älgot Cup pokalen som vi har att se fram 
emot. I ungdomsstafetten lyckades vi nästan ta Göingarna. 
  
När äntligen stafetterna var i full gång var det ett gäng som åkte till Borlänge och Falun för att springa 
Daladubbeln, stafett på lördagen och patrull på söndagen. Det var en lång resa för oss skåningar men 
den gav mersmak och humöret var på topp även om en del var lite rädda för björnar. På vägen hem 
kunde vi konstatera att det blir ju riktigt kort att bara åka till Örebro för 10-mila 2022! Vi hade även ett 
H16 lag på smålandskaveln. Sedan avslutade vi säsongen med Borås-helgen där ett stort gäng var på 
plats. Som sagt fick vi till en ganska normal höst! Och vi avslutade sedan året med en teoriföreläsning 
med Lina Strand om att springa snabbt! 

I december fick vi återigen anpassa oss efter Corona-restriktioner men det var en sann glädje att få se 
det traditionella Luciatåget göra comeback efter förra årets paus. 
  
Tack vare bidraget på 20 000 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. 
 
 
 
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 
Inga klubbmästerskap har genomförts det här året. 
 
 
 
Breddgruppen 

Breddgruppen har under året fortsatt att arrangera OL-aktiviteter som inte riktar sig till någon speciell 
grupp, utan är till för alla som vill delta. 
Under våren hjälpte vi till att arrangera Helsingborgspremiären i mars, och ett par andra 
träningstillfällen under våren, i tider när Covidpandemin ställde in de vanliga tävlingarna. 
Sommaren kunde vi åter igen driva vår Motionsorientering på tisdagarna. Sommaren avslutades sedan 
med HSOK Sommarcup. 
Drygt 500 deltagare ha sprungit på någon av dessa aktiviteter i somras, vara ca 150 st kommer från 
andra klubbar eller är klubblösa motionärer. 
Under hösten kunde vi också arrangera en förkortad Intensivkurs för Vuxna, på bara en dag. 9 
deltagare hade en trevlig och lärorik dag i grunderna i orientering med karta och kompass. 
Året avslutade med den numera traditionsenliga Mellandagsorienteringen som detta året var väldigt 
välbesökt med många deltagare från andra klubbar. 
 
 



Veteraner 
 
Under året har Veteran OL NV Skåne, som även kallas för OLdringsvården , haft  48 
tävlingssammankomster med  2318 startande och 38 träningssammankomster med 494 startande, totalt 
2812 starter. 
Vi har varit på 39 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 förrän till hösten, så gick vi från att arrangera varannan vecka till varje 
vecka. 
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 71 damer och 98 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 5 deltagare som varit med på alla tävlingar och träningar. Av de 48 sammankomsterna har 
HSOK arrangerat 4 st och resterande 44 av orienteringsklubbar runt om i nordväst Skåne och vissa har 
arrangerat flera gånger.  
För första gång har vi fått ställa in en veteran OL då det hade och snöat alldeles för mycket. 
Vid en OL träning i jan var det 3 cm snö när vi startade och när vi kommit i mål hade det kommit 30 
cm snö, vissa kontroller fick vi gräva fram. 
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 startar mellan 09.00 och 10.30 för att undvika 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 72 deltagare och som minst 14 deltagare med 20 cm snö, 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, 
detta 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.  Efter varje genomfört lopp samlas vi för en 
underbar fikastund i naturen på Corona säkert 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 53tkr 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  
 
WOW! Vilket år vi har haft och vad mycket jag fått lära mig som ansvarig i arrangemangsgruppen. 
Jag (Veronika) är så galet imponerad av alla medlemmar i HSOK som ställer upp i vått och torrt. Även 
de tappra personer som år efter år sitter i våra olika grupper och driver vår förening framåt. För det 
innebär tid. Investerad tid iväg från familjen, fritidsaktiviteter eller andra åtaganden. Tid som väljs att 
lägga på engagemang för vår klubb, HSOK.  

Jag gick in i detta uppdrag som ett vitt papper på många sätt. Jag ville lära mig arrangera tävlingar 
med allt vad det innebär och har fått vara med om 3 stora arrangemang i år. Det gick naturligtvis bra 
på många sätt tack vare den enorma kunskap och vägledning som många i arrangemangsgruppen, men 
även utanför, sitter inne på. Utan er som delar med er skulle inte HSOK kunna visa upp tävlingar för 
våra nya medlemmar, eller för alla förväntansfulla deltagare som på sommaren får testa våra sprintrar 
kring vår stad, eller kunna erbjuda grymma kartor och banor på Hallandsåsen under Lång-DM, eller nu 
på vintern en snö-sprint eller upp å ner i trappor inomhus.  

 

Våra aktiviteter 2021 som vi har arrangerat: 

19/6 Två Helsinborgare Dag 1 (493 anmälda) 

20/6 Två Helsingborgare Dag 2 (513 anmälda) 

12/9 DM, lång (598 anmälda) 

Drevs av en egen projektgrupp, men många medlemmar ur arrangemansgruppen deltog aktivt: 

3/12 HBG Sprint By Night (138 anmälda)  

4/12 HBG Indoor (303 anmälda) 
 

Missförstå mig inte. Det har även varit ett tufft år med Covid. Vi har tvingats till att sitta ovissa inför 
Om vi kan arrangera?, Hur kan vi arrangera? och Bör vi arrangera?. Detta väldigt tätt inpå våra 
arrangemang, speciellt Två Helsingborgare (3 Skåningar och en dansk).  

Tillsammans med ett generationsskifte har vi tappat mycket kunskap och kompetens även om vi också 
har nyvunnen både kunskap och kompetens. Det har vi tvingats till och det har gått bra men en del 
bränder har fått släckas på bekostnad av en högre stressnivå än kanske nödvändigt. Men vi tror att det 
har lett till att vi står starkare inför 2022 med fler medlemmar som nu sitter på både kunskap och 
kompetens. 

Vårt arbetssätt har också påverkats då vi under året inte träffats fysiskt. Alla möten har varit digitala 
förutom det sista för året då halva gruppen kunde träffas i klubbstugan och resten fick ansluta digitalt. 
Vi har fått arrangera utan marka, barnpassning, miniknat och dusch. 

Förutom alla arrangemang så har SOFT (på beställning från Riksidrottsförbundet) bett alla klubbar 
under 2021 påbörja ett arbete mot likvärdigt tävlande. Nulägesanalysen är gjord och mål satta inför 
2022. Kort sammanfattat så gör vi mycket väldigt bra. Vi är en av få föreningar med kvinnliga 
tävlingsledare, banläggare och det vi nu saknar är kvinnliga kartritare. När det gäller tävlingar har vi 
en hel del att tänka på inför 2022 ex hur man placerar en radiokontroll för att lika många damklasser 
som herrklasser ska passera då det genererar speakertid. Vår utmaning blir att uppmuntra fler kvinnor 



som utsättare av kontroller samt fler män i servicefunktioner som marka och barnpassning. Försöka att 
medvetet bryta normer. 

Jag stänger året 2021 stolt över vad jag fått vara en del av och oerhört mycket rikare i form av 
kunskap, erfarenhet och relationer till andra I föreningen och i SKOF.  

 
Veckans bana  
Som vanligt har Patrik Johansson även detta år på ett förtjänstfullt sätt klurat ut nya banor varje vecka 
till ”Veckans bana” i Pålsjö. Veckans bana är mycket uppskattat och ett befintligt arrangemang och 
väldigt Coronasäkert. I år blev det 35 olika banor i natursköna Pålsjö skog. Totalt noteras 760 starter 
(startande som skriftligen noterat sin start) men sannolikt har betydligt fler starter gjorts. Planen är att 
återkomma med nya banor även nästa år.  
 
 
 

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 av träning och toaletter har 
varit tillgängliga. 
Vi har haft ett inbrottsförsök i förråd och stuga under året, där fastighetsförvaltningen står för byte av 
fönster i förråd och div justeringar. 
Nu ser vi fram emot ett år med förhoppningar om större möjligheter till att få använda  
Pålsjö klubbgård på ett bättre sätt. 
 
 
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 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 sex (6) möten. Mötena har hållits i Rolf och Maj-Britts kolonistuga i Senderöd samt i HSOK:s 
klubbstuga i Pålsjö.  
Årets arbete har resulterat i följande: 
Översiktsplan 2021 för Helsingborgs kommun 
Yttrande inskickat till Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad den 2021-07-04 
Länsstyrelsen i Skåne. Revidering av Naturvårdsplan för Skåne 
Yttrande inskickat till Andreas Oxenstierna SKOF, styrelseledamot samt ledamot i kart- och 
markkommittén, den 2021-11-14. 
Region Skåne. Regionplan för Skåne 2022-2040 
Yttrande inskickat till Region Skåne den 2021-12-14. 
 

IT/Medlemsregister/hemsida 
Klas Bogsjö och Jonas Norén har under verksamhetsåret administrerat medlemsregistret 
(IdrottOnline), hemsidan (IdrottOnline) och Eventor. Inga avvikande händelser har inträffat. 



 
Lite övrig verksamhet 
 
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 från Fritidsförvaltningen. 
  
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 har administrerat skolorienteringen.  
 
Kartor  
Följande kartor har producerats under året: 

- Wieselgrensskolan. Indoor-karta ritad av Hans Birgander. Kartan användes till HBG Indoor. 
- Laröd Ö. Reviderad av Patrik Johansson. Kartan användes till Två Helsingborgare. 
- Kärnan. Ritad av Patrik Johansson. Kartan användes till HBG Sprint by Night. 
- Filborna skogspark. Ritad av Hans Birgander. Kartan användes till HSOK Sommar Cup. 
- Gamla Viken. Ritad av Stig Johansson. 
- Västra Berga. Ritad av Jonas Norén. 
- Pålsjö. Uppdatering samt revidering av Stig Johansson. 
- Ödåkra. Ritad av Patrik Johansson. 

 
Försäljning av kartor 
Försäljning av kartor utöver Skol-OL paketen har inbringat 20 219 kronor till klubbkassan. Patrik 
Johansson har administrerat kartförsäljningen. 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
VINST – OCH FÖRLUSTRÄKNING 2021 
Se bilaga. 
 
UTGÅENDE BALANSRÄKNING 2021 
Se bilaga 



 
 
TÄVLINGSRESULTAT 2021 
 
Orientering mästerskapstävlingar 
 
USM Sprint  
Klass Plac  
D15 28 Ebba Ranbro 
H16 15 Alfred Kjellén 
H16 27 Jakob Bogsjö Jensen 
H16 42 Esben Bogsjö Jensen 
 
USM Lång   
Klass Plac  

D15  75 Ebba Ranbro 
D15  - Saga Palmertz 
H16  39 Jakob Bogsjö Jensen 
H16  41 Alfred Kjellén 
H16  52 Esben Bogsjö Jensen 

 
 
 
GM Lång   
Klass Plac  
D13 6 Felicia Persson 
D13 25 Agnes Persson 
D14 36 Linnea Stéen 
D14 20 Alma Kjellén 
D15 18 Saga Palmertz 
H13 16 Elias Palmertz 
H16 5 Alfred Kjellén 
 
GM Sprint   
Klass Plac  
D13 1 Felicia Persson 
D13 17 Agnes Persson 
D14 10 Linnea Stéen 
D14 19 Alma Kjellén 
D15 11 Saga Palmertz 
H13 12 Elias Palmertz 
H16 9 Alfred Kjellén 
 
 
 
Veteran-VM Sprint  
Klass Plac  
M70A 40 Stig Johansson 
W70B 17 Veronica Dahlbom 
 
Veteran-VM Medel  
Klass Plac  
M70A 30 Stig Johansson 
 
 

Veteran-VM Lång  
Klass Plac  
M70A 53 Stig Johansson 
 
Veteran-SM Sprint  
Klass Plac  
D70 30 Veronica Dahlbom 
D60 19 Eva Emanuelsson 
H70 15 Stig Johansson 
H40 6 Mikael Löfving 
 
Veteran-SM Medel  
Klass Plac  
D70 41 Veronica Dahlbom 
D60 30 Eva Emanuelsson 
H70 33 Stig Johansson 
H60 53 Sven-Åke Emanuelsson 
H40 13 Mikael Löfving 
 
Veteran-SM Lång  
Klass Plac  
D60 26 Eva Emanuelsson 
H70 47 Stig Johansson 
H60 44 Sven-Åke Emanuelsson 
H40 11 Mikael Löfving 
 
DM Ultralång  
Klass Plac  
D35 1 Carin Stenberg 
D35 2 Lotta Lewis-Jonsson 
H70  2 Sven-Eric Ericson 
H35  3 Patrik Johansson 
H40 3 Jonas Norén 
 
 
 
 
 
DM Lång  
Klass Plac  
D12  1 Signe Ranbro 
D14  1 Felicia Persson 
H10  1 Melker Jansson 
D10 2 Liv Palmertz 
D12 3 Maja Kylmä 
D14 3 Alma Kjellén 
H12 3 Oskar Ranbro 
H14 3 Benjamin Davidson 
 
 



 
DM Medel  
Klass Plac  
D10  1 Miriam Orrhede 
D14  1 Felicia Persson 
H12 1 Oskar Ranbro 
H40 2 Mikael Löfving 
D12 3 Signe Ranbro 
D14 3 Linnea Stéen 
 
 
 
 
 
DM Stafett  
Klass Plac  
D14 1 Linnea Stéen 
D14 1 Agnes Persson 
D14 1 Felicia Persson 
D16 1 Ebba Ranbro 
D16 1 Saga Palmertz 
DH12 2 Oskar Ranbro 
DH12 2 Vidar Brandtsfridh 
H14 2 Jonathan Rubin 
H14 2 Elias Palmertz 
H14 2 Benjamin Davidson 
H16 2 Elias Persson 
H16 2 Esben Bogsjö Jensen 
H16 2 Jakob Bogsjö Jensen 

 
DM Natt  
Klass Plac  
D14  1 Felicia Persson 
H14 1 Kurt Sjöberg 
D55  2 Britt-Marie Stensson 
D14  3 Linnea Stéen 
 
 
 
 
 
DM Sprint  
Klass Plac  
D12 1 Signe Ranbro 
D14 1 Felicia Persson 
H12 1 Oskar Ranbro 
D10 1 Liv Palmertz 
D14 2 Linnea Stéen 
D35 2 Sandra Lejonberg 
D60 1 Ewa Roos 
D65 2 Ingrid Ovesson 
H35  2 Patrik Johansson 
D12 3 Maja Kylmä 
H14 3 Kurt Sjöberg 
H40 3 Andréas Palmertz 
 
 

 
 
 
 
Skidor 
 
Vasaåket 90 km  
 tid placering 
Lennart Carlsen  fullföljt 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Tävlingsstatistik 
 
Pga coronapandemin beslutade styrelsen att inte räkna tävlingspoäng under vårsäsongen då inga 
tävlingar arrangerades. Inför sommaren lättades restriktionerna och tävlingarna kom igång och då 
beslutade styrelsen att starta poängräkningen fr.o.m 1/7. 
 
Tävlandes aktiviteter  2021 2020 2019 2018 2017 
Antal som tävlat  165 132 193 168 158 
Antal starter  1046 594 2333 1833 1782 
Antal segrar  59 142 138 99 106 
Antal tävlande som segrat  35 17 46 38 37 
 
 
Bästa poängplockare under 2021  
 
1 Felicia Persson 1000 
2 Oskar Ranbro 955 
3 Signe Ranbro 948 
4 Alfred Kjellén 915 
5 Sandra Lejonberg 889 
6 Mathias Persson 828 
7 Magnus Steen 814 
8 Esben Bogsjö Jensen 778 
9 Linnea Stéen 776 
10 Kurt Sjöberg 772 
 
 
 
Föreningens tävlingsmärke 
Följande löpare har under året uppnått erforderliga poäng för föreningens tävlingsmärke: 
 
2 500 poäng brons nr 234 Jonas Norén 
  nr 235 Elias Palmertz 
  nr 236 Signe Ranbro 
  nr 237 Benjamin Davidson 
  nr 238 Oskar Ranbro 
  nr 239 Elsa Wiberg 
  nr 240 Veronika Palmertz 
    
5 000 poäng silver nr 126 Mathias Persson 
  nr 127 Linda Ranbro 
  nr 128 Johan Bökman 
    
20 000 poäng tennfat nr 13 Ewa Roos 
    
 
 
 
Föreningens vandringspriser 
Följande löpare har erhållit inteckning i föreningens vandringspriser: 
 
Gösta Spogardhs vandringspris Felicia Persson 
FK Bokens vandringspris Oskar Ranbro 
IS Götas vandringspris Thea Bökman 
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Antalet klubbmedlemmar 
 
Antalet klubbmedlemmar var 300 vid verksamhetsårets slut. Antalet män 172 st och antalet kvinnor 
128 st. 
Kvinnor: 4 st 0-7 år, 23 st 8-12 år, 16 st 13-16 år, 3 st 17-20 år, 3 st 21-25 år och 79 st över 25 år. 
Män: 7 st 0-7 år, 36 st 8-12 år, 24 st 13-16 år, 7 st 17-20 år, 1 st 21-25 år och 97 st över 25 år. 
 
Styrelsen tackar alla som gjort en insats för klubben under året och hoppas på ett verksamhetsår 2022 
där vi får tävla i orientering igen helt utan pandemirestriktioner. 
 
 
 
 
 
 
Dennis Rudqvist   Barbro Norrestam Helena Åhlin 
ordförande   kassör  sekreterare 
 
 
 
 
 
Anders Brandtsfridh Bengt Johnson  Fredrik Hjort 
 
 
 
 
Macke Selander  Andréas Palmertz  Lisa Kjellén 
 
 
 
 
Veronika Palmertz 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


