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Styrelse 
 
Styrelsen 2021: 

 
Ordförande  Johan Kügler 
Kassör  Hans Selander 
Ledamöter  Marie Lyckebäck  

Kenneth Hermansson 
  Lars Resare 
  Magnus Norman 
  Carina Andersson 
  Suppleant Eva Möller 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 genomfört 10 protokollförda styrelsemöten. Då 
Covid-19 har gått upp och ner under året så har vi haft både fysiska och digitala möten.  
 
Verksamheten inom föreningen utgörs till största delen av orientering. Därtill kommer 
terränglöpning och vid snötillgång även skidor och skidorientering. Klubben saknar ledare för 
att bedriva precisionsorientering. 
 
Under 2021 fortsatte Covid-19 påverka klubbens verksamhet på olika sätt. Men vi kunde trots 
läget ändå utveckla en del aktiviteter.  

 Vår populära tävling Slottssprinten kunde in heller detta år genomföras.  
 Vårt deltagande i 25-manna blev inte heller av 2021 då tävlingen åter ställdes in. 
 Den 11 november kunde vi äntligen fira klubben som 70-åring på Hotell Kristina. En 

mycket trevlig kväll med middag, musik-quiz och prisutdelning. 
 
Klubbens styrelse har under året arbetat med flera olika områden för att utveckla föreningen. 
En viktig och central del är rekrytering av nya medlemmar och ledare. Ett arbete är uppstartat 
för att se nya möjligheter. 

Representation 
 

Johan Kügler och Marie Lyckebäck har representerat klubben i UOF. 
 
Martyn Passmore har representerat klubben i Arrangörskommittén för O-ringen 2022. 
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Orienteringsverksamhet – gemensam  
 
Träningsverksamhet 
Årets säsong har genomförts med arrangerade träningar på tisdagar och söndagar under våren. 
På torsdagar har gemensam löpträning från stugan genomförts. Många av träningarna har 
utgått från Hällsbostugan, men vi har även använt några av klubbens övriga kartor. 
 
Då ordinarie tävlingsverksamhet till stora delar var inställd under våren har klubbens 
träningstävlingar varit populära ersättare. Wintercupen 2020-2021 arrangerades med 3 
etapper av totalt 5 under våren och den hade sammanlagt 30 startande på tre olika banor. 
Finalen gick vid Hällsbostugan i slutet av mars. Nattugglan genomfördes med tre 
nattävlingar i mars med sammanlagt 32 startande på de två banorna. En ny träningstävling, 
Sommarcupen, genomfördes med 5 etapper under våren och sommaren med final i augusti. 
Totalt 34 personer kom till start. Natträven, en ny nattävling, såg dagens ljus med 4 
deltävlingar på Hällsbokartan och genomfördes under november månad med totalt 28 
startande klubbmedlemmar. Wintercupen 2021-2022 har påbörjats. En etapp har avverkats i 
december och tre återstående etapperna genomförs i januari, februari och med final i mars 
2022. Grötkavlen kunde arrangeras igen traditionsenligt på annandag jul efter ett års 
uppehåll under 2020 då vår klubbstuga var stängd på grund av pandemin.  
 
Tävlingsverksamhet  
I år kunde en hel del tävlingar arrangeras men med begränsade faciliteter på arenan.  
Klubbens medlemmar har under året deltagit i ett 30-tal tävlingar över hela landet. 
Inget Jukola, 10-mila eller 25-manna har arrangerats detta år. 
 
Klubbresa 
Även i år fick vi tyvärr ställa in klubbresan.  
 
Klubbmästerskap 
Natt-KM arrangerades vid Rosersbergs slott. Totalt deltog 28 personer. Banläggare Lars Olov 
Andersson 
 
2021 års KLUBBMÄSTARE 
 
Natt 
H12     Arvid Runefeldt D14    Maja Lyckebäck 
H16     Erik Resare D35   Maria Olsson 
H21     Elias Strömland  
H35     Christian Foley  
H60     Lars Landström  
H80     J-O Malm  

 
Dag-KM fick vi tyvärr inte till detta år. 
 
2021 års DISTRIKTSMÄSTARE 
 
Sigtuna OK tog hem totalt tio DM-titlar. 
 
DM Sprint   D75 Dagny Gustavsson 
  D65 Eva Elnerud   
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  D14 Maja Lyckebäck 
                        D16 Elise Magnusson 
 
DM Medel                  D75 Dagny Gustavsson 

H75 Anders Sellgren 
 
DM Lång                D75 Dagny Gustavsson 

H75 Anders Sellgren 
 

DM Natt  D16 Elise Magnusson 
 
DM Stafett             H20 Sean Berglund, Elias Strömland, Elise Magnusson 
 
DM-Bucklan D75 Dagny Gustavsson  
 
2021 års segrare i klubbens träningstävlingar 
 
WinterCupen Jan Olof Malm 
 
Nattugglan                 
Korta  J O Wåhlberg 
Långa   Gustav Lyckebäck 
 
SommarCupen              
Korta  Maja Lyckebäck 
Mellan  J O Wåhlberg 
Långa   Per Edlund 
 
Natträven                 
Korta  Maja Lyckebäck 
Långa   Christian Foley 
 
Grötkavlen 2021 A Foley/J Kügler 
 
 

Orienteringsverksamhet – ungdom  

Ansvarig och sammankallande för ungdomsverksamheten har under året varit Stefan 
Nordström. Till sin hjälp har han haft hjälp av ytterligare ledare, Marie Lyckebäck, Maria 
Olsson och Carina Andersson. Dessutom har ett flertal föräldrar och andra medlemmar varit 
behjälpliga under tisdagsträningarna för att skugga deltagarna. Under hela året har en liten 
grupp även tränat på torsdagar. För denna grupp har Stefan Nordström haft huvudansvaret 
och Maria Olsson, Per Edlund, Johan Kügler och Kenneth Hermansson har varit med och 
roterat som ledare. Några av de äldre ungdomarna har också planerat och lett enstaka 
träningspass. 

Den traditionella styrkegympan har under hösten 2021 varit inställd på grund av Corona. 
Istället har en mindre grupp fortsatt att träna tillsammans på torsdagarna med styrkeövningar 
och löpning utomhus. 
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Aktiviteter och tävlingar 

I år har vi tyvärr inte haft så många tävlingar att delta i på grund av den rådande pandemin. 
Det har lett till att det har varit svårt att få med de allra yngsta medlemmarna ut på de få 
tävlingar som har arrangerats på Corona-säkert sätt. De mer etablerade löparna har deltagit på 
vissa tävlingar men inte alls i samma utsträckning som tidigare år. 

Så, tyvärr är vi långt från det höga deltagande som vi hade under tidigare år. Under 2021 så 
kan vi trots pandemin se en liten uppgång i antalet ungdomar som har startat vid en nationell 
tävling och även antalet starter jämfört med det första pandemiåret. För detta år så har 14 
ungdomar startat och tillsammans gjort 143 starter. Den som varit flitigast att tävla är Elise 
Magnusson med 32 starter. Inte långt efter kommer Saorsie Foley med hela 29 starter! 
Föregående år hade den flitigaste ungdomen 8 starter. Så vi hoppas att det nu vänder och att vi 
kan lämna pandemins begränsningar bakom oss.  

Vi skulle arrangera en upptaktsdag för ungdomarna i Uppland i mars men vi fick flytta fram 
den på grund av restriktionerna kring Covid-19 till maj i stället. Några klubbar från Uppland 
deltog liksom ett litet gäng löpare från Attunda OK. Den traditionsenliga övernattningen blev 
dock inte av. I USM-truppens aktiviteter har vi haft Elise Magnusson med och hon lyckades 
få till ett fint lopp på sprinten och placerade sig som 15:e tjej i klassen D16. 

Distriktslägret som brukar arrangeras i slutet på maj blev i år inställt på grund av pandemin. 
Samma öde blev det för Rikslägret i Idre och O-ringen. Några av våra ungdomar valde då att 
delta i tävlingen 3+3 i Sälen i stället vilket var mycket uppskattat. I Uppland League kan vi 
vara stolta över våra tjejer Maja Lyckebäck, D14 och Elise Magnusson, D16 som båda tar en 
bronsplats i sina respektive klasser.  

Maja Lyckebäck representerade klubben vid Distriktsmatchen i Alfta och tog en fin 
andraplats på medeldistansen och följde på eftermiddagen upp det med en tredjeplats på 
sprinten. 

Årets DM-tävlingar lyckades både Elise Magnusson och Maja Lyckebäck ta guld i klasserna 
D16 resp. D14 på sprinten i Gysinge. Där fick också Arvid Runfeldt med sig en bronsmedalj 
hem. Maja fick ytterligare en DM-medalj denna säsong då hon knep en silvermedalj på 
medeldistansen. Elise Magnusson tog även ett guld i Natt-DM. Fantastiska resultat!  

Natt-KM för ungdomarna ägde rum den 6 oktober med start i Hällsbo. Vi hade där tre 
tävlande i den allra yngsta klassen – modigt i mörkret! 

I mitten av oktober brukar det vara dags för säsongsavslutning med den traditionsrika 
tävlingshelgen Dala-Dubbeln. I år var det länge osäkert om arrangemanget skulle bli av eller 
inte. Ena dagen inställt, nästa dag på igen. Det ledde till att vi var ett litet antal ungdomar och 
ledare som åkte till Falun för att tävla och vi bodde tillsammans i små stugor vid Bjursås 
skidanläggning. De tävlade, kämpade och hade roligt i den kyliga höstsolen nära Lugnets 
skidstadion. 

Ungdomsbucklan och Träningspriset är två priser som man kan vinna om man är den mest 
tävlings- och träningsflitige ungdomen i klubben. Elise Magnusson tilldelas i år 
Ungdomsbucklan och Maja Lyckebäck tar hem träningspriset. Ottos silverfat kan inte delas 
ut 2021 då O-ringen blev inställt. 
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Terränglöpning 

Ett klubbmästerskap i terränglöpning anordnades vid Hällsbostugan den 9 september 2021 
med 12 startande. Klubbmästare för året blev: 

Herrar: Christian Foley 
Damer: Maja Lyckebäck 
 
I övrigt har klubbmedlemmar deltagit i flera terräng- och motionslopp men då detta helt sker 
på egen hand redovisas det inte här. 
 

Skidverksamheten 
 
Verksamhetsåret 2021, omfattar tiden nov 2020 t.o.m. mars 2021. 
 
Huvudansvariga 

 John Strömland 
o Marie Lyckebäck 
o John Strömland (skoter- och spåransvarig) 
o Claes Berglund och Johan Hedin (skoterförare och spårdragare) 

 
Träningsverksamhet 
Säsongen blev kort under några veckor i februari. Några pass i fina spår hanns med. Spår 
kunde även dras på ängarna och Skogstorpsvägen. 
  
Skidträning för vuxna har bedrivits i egen regi. 
 
Klubbmästerskap 
Gick av stapeln den 18 februari med Äppelspåret och Elljusspåret som arena. Klassisk stil.  
 
Dam Veteran - 2.5km 
Eva von Heijne 
 
Dam Senior - 5km 
Sofia Berglund 
 
Dam Ungdom - 5km 
Elise Magnusson 
 
Herr Senior - 10km 
Johan Hedin 
 
Herr Ungdom - 10km 
Gustav Lyckebäck 
 
 
Övriga arrangemang 
Inga andra arrangemang denna säsong. 
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Vasaloppet 
Anmälningar till de olika Vasaloppsarrangemangen fördelade sig enligt nedan: 
 
Lopp     Anmälda Fullföljde 
Vasalopp  - - 
Vasaåket 90 4 3 
Vasaåket 30 7 6 
Kortvasan - - 
Nattvasan - - 
Vasaloppet 30 - - 
Blåbärsloppet - - 
 
Totalt (förgående år inom parantes)                 11(10)   9(8) 
 
Tider återfinns på Vasaloppets hemsida www.vasaloppet.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREO 
Klubben har inte haft någon Pre-O verksamhet 2021. 

Slottssprinten 

Återigen blev det tyvärr inget arrangemang av vår mycket uppskattade tävling Slottssprinten 
under 2021. Fokus låg på att vi istället skulle rikta in oss på att genomföra Oringen med ett 
antal resurser och funktionärer. Nu blev det ingenting av någonting i slutändan och vi får 
arbeta vidare på att arrangera framöver. Oringen är framflyttad till 2022. Styrelsen fattade 
beslut att vi kommer genomföra tävlingen under 2022 trots Oringen. Vi hoppas att många 
deltagare kommer tillbaka för att uppleva vårt fina arrangemang. Vi kommer till 2022 
återkomma till markerna runt Wenngarns slott med reviderad karta och nya områden. 
Inriktning också att köra stafett-delen med 2+2 sträckor också. 

O-Ringen Uppland 2021 
 
Tyvärr fick även Oringen ställa in igen 2021. Men Uppsala förlorade inte tävlingen utan här 
flyttades arrangemanget fram ett år och planen är nu att det ska genomföras under 2022. 
Sigtuna OK tillsammans med 7 andra klubbar inom Uppland har bildat ett föreningsråd som 
ska bistå O-Ringen 2022:s ledningsgrupp med lösning av eventuella problem som uppstår. 
Klubbens representant i föreningsrådet har med fullmakt skrivit på avtalet med O-Ringen AB 
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som reglerar genomförande av O-Ringen 2022 med centralort vid SLU i Uppsala. Avtalet 
finns i en pärm i Hällsbostugan. Genom avtalet regleras ersättning som klubbens medlemmar 
drar in till Sigtuna OK genom frivilligt arbete under tävlingen. Därmed är klubben garanterad 
60:-/timme för nedlagt funktionärsarbete oavsett hur många timmar som behövs. Dock finns 
det ett tak på 75000 timmar och eventuella timmar utöver detta ger ingen extra ersättning. 
Någon ersättning för resor och mat utgår inte. Vinsten efter avgift till O-Ringen ABs 
utvecklingsfond samt till SOFT delas mellan O-Ringen AB och funktionärsföreningar med 
70/30 %. Vid ett underskott delas förlusten med 80/20 %. Mellan föreningar delas 
vinsten/förlusten upp enligt ett poängsystem där medverkande vid tävlingarna ger 36 %.          
 
Den i ledningsgruppen med ansvar för funktionärstillsättning har efterfrågat en 
funktionärsansvarig i varje klubb där Martyn tagit på sig uppgiften. 
 
Klubbmedlemmar har flera tunga uppdrag i planering och genomförande av O-Ringen 2022 
Martyn Passmore Klubbens representant i föreningsråd och funktionärsansvarig 
Gunnar Bergh Boendeansvarig (ingår i ledningsgruppen) 
Per Edlund  Elansvarig 
Stefan Nordström Startansvarig Start 8 
 
 
 
 

Övriga egna arrangemang 
 
Pandemin har som tidigare nämnts påverkat klubbens möjligheter att arrangera aktiviteter. 
Ingen Veterantour under normala förhållanden. Våra äldre medlemmar har träffats under 
smittsäkra förhållande för enkla aktiviteter.  
 
En nyhet under året blev Hittaut som arragerades under SOFT’s vingar. Från Maj till 
September släpptes olika områden med Hittaut-kontroller. Sigtuna, Valsta och Steninge. Över 
1000 deltagare registrerade sig digitalt på vårt Hittaut. Jätteroligt! Vi kunde också arrangera 
Hittaut Julkalender under ledning av Marie Lyckebäck. Varje advent släppte vi 7 st 
checkpoints och alla var tillgängliga till den 31/12.  
 
Som tidigare nämnts så uppstod Sommarcupen med 5 st deltävlingar i maj, juni och augusti. 
Sedan ytterligare en klubbtävling dagens ljus, eller pannlampans ljus är kanske mer rätt. 
Natträven i november med 4 st nattetapper av medelkaraktär. Intensivt och utmanande. 
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Ansvarsområde Ekonomi/Bidrag 
 
Nedan visas det ekonomiska utfallet för år 2021 fördelat på klubbens verksamheter. 
 
 2021 Utfall 2020 Utfall 
DELTAGANDE I TÄVLINGAR 
Ol, SkidO, PreO, skidlöpning och terränglöpning. Klubbens 
del av anmälningsavgifter och bilersättning för skjuts av 
ungdomar. Olycksfallsförsäkring. 

- 24 020 - 8 262 

RESOR/LÄGER FÖR TÄVLING OCH TRÄNING 
Klubbresa, ungdomsläger och gemensamma resor till 
tävlingar.  

- 4 908 -554 

KARTOR OCH BASMATERIEL 
Grundkartor, kartor för träning och orienteringsarrangemang, 
basmateriel, IT och datavagn. 

-192 -27 525 

ORIENTERINGSARRANGEMANG 
Hittaut, skolor, nybörjarkurs, arrangemang för andra klubbar, 
tävlingsarrangemang. 

14 447 33 371 

MOTIONS- och SKIDSPÅR 
Hällsbo- och Valstapåren. Skidspår i Sigtuna. 

82 570 85 503 

HÄLLSBOSTUGAN 
Drift av stugan, förråd och tomt. Inköp av inventarier. 
Servering och uthyrning. Försäkring. 

- 62 650 -49 536 

MEDLEMSSERVICE 
Medlemsinfo, klubbsammankomster och försäljning av  
OL-kläder och OL-utrustning. Utbildning. 

- 12 101 -16 856 

ÖVRIGT 
Medlems- och förbundsavgifter, bidrag, räntor och 
administrationskostnader mm 

94 052 83 439 

Årets resultat exkl. avskrivningar 87 198 99 580 
  Avskrivning för Hällsbostugan 
  Avskrivning för maskiner (snökompaktor) 

-200 000 
- 9 500 

-200 000 
- 9 500 

  Årets resultat inkl. avskrivningar - 122 302 -109 920 
 
Corona-pandemin har liksom förra året, om än i mindre grad, negativt påverkat klubbens 
tränings-, tävlings- och arrangemangs-verksamheter. Dock har klubbens ekonomi stärkts med ett 
överskott på ca 87 tkr före avskrivningar.  

Klubbens nettokostnader för deltagande i tävlingar, resor och läger, i huvudsak aktiviteter inom 
ungdomsverksamheten, har ökat jämfört med föregående år till drygt hälften av motsvarande 
kostnader för 2019 då pandemin ännu ej börjat. 

Större tävlingsarrangemang har inte heller detta år kunnat genomföras. Årets mest omfattande 
arrangemang kostnadsmässigt har varit Hittaut, ett flerårigt projekt som vi fått kommunala 
bidrag för och som efterhand bedöms kunna ge bra överskott även om så inte varit fallet i år. 
Årets mindre arrangemang har gällt veckans bana, Roslagsveteranerna, OK Puh och Nordiskt 
polismästerskap i sprintstafett. Dessa arrangemang har givit sedvanliga bra överskott. 

Skötseln av motionsspåren i Hällsbo och Valsta har gett betydande intäkter liksom tidigare år. 
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Beträffande klubbstugan har intäkterna för servering och uthyrning ökat något, men pga högre 
priser på el och kostnader för fyllning av markhål på parkeringsplatsen har nettokostnaderna för 
Hällsbostugan ökat.  

Medlemsantalet har minskat jämfört med föregående år. Vid årets slut var antalet medlemmar 
186 (204 år 2020), därav 57 ungdomar (76 år 2020). 

Vi har av kommunen fått särskilt bidrag (för 2020) på 10 tkr för drift av klubbstugan. 

 

Ansvarsområde Materiel/IT 
 
 
Under 2021 har ingen beställning av klubbkläder behövts. Vi har köpt hem ett antal 
reflexselar för att kunna dela ut till de ungdomar som löptränar tillsammans under den mörka 
halvan av året. 
 
En del uppdateringar har gjort vad gäller SI-enheter och avläsning/sträcktider enligt nedan. 
 

 Firmware (den inbyggde programvaran) i SI-pinne avläsare som kopplas till den 
fristående sträcktidsskrivaren har uppgraderats i samband med den årliga 
förebyggande servicen. 

 Batterier i 9 SI-enheter har bytts och firmware har uppgraderats i samband med denna 
åtgärd. 

 En app (programvara) har skrivits för framställning av sträcktids utskrifter i HTML 
format med samma utseende som sträcktidsskrivare ger med utgång från alla 
avläsningar i enheten. Appen har kompletterats med framställning av en tabell över 
alla avläsningar med sträcktider i HTML och CSV formaten som underlag för 
jämförelse av sträcktider. 

 En app har skrivits för extrahering av SI-pinne nummer och dess registrerade ägare 
från löpardatabasen som hämtas från Eventor. Denna information kompletterar appen 
för sträcktider där löparens namn saknas i SI-pinnen. 

 

Ansvarsområde Kartor 
 

Under 2021 uppdaterades hemsidan med information om våra kartor. 
https://www.sigtunaok.se/wordpress/vara-kartor/ Där kan vi se vilka områden vi har samt vem 
som är kontaktperson för respektive karta. En översyn samt fördelning av ansvaret för de 
olika kartorna genomfördes också. Sigtuna-Björkbacka har karterats av Gunnar Bergh och 
reviderats på aktuell karta inför Hittaut. Tommy har lagt in MTB-banorna på Hällsbokartan. 
Sedvanliga revideringar på övriga kartor i mindre omfattning. Wenngarn-kartan är under 
revidering inför Slottssprinten 2022. 
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Status på kartor: 

 

Karta Reviderad av År Ansvarig 2021 

Biskops-Arnö Bo 2003 Bo Jansson 

Hälgestabodarna – 171121 Leif Pågår Leif 

Lövstaholm – 190705  Leif 2019 Leif 

Nybygget – 160919 1:5000 Leif 2016 Leif 

Pinbacken – 190307 Leif 2019 Leif 

Rosersberg – 180403  Leif 2018 Leif 

Råbergsskolan – 190927 Leif 2019 Leif 

Sigtuna – 191230 Tommy  2019 Tommy 

Sigtuna Sprint 13-11MathsOCAD8 Åke  2016 Gunnar 

Sigtuna sprint Ö delen – 180501 Gunnar 2018 Gunnar 

Tingvalla/Ekilla/Valsta Sprint – 170501  Leif 2017 Leif 

Raevsta – 170820 DM Gunnar 2017 Gunnar 

Venngarn – 150808 Bo Jansson 2015 Bo Jansson 
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Ansvarsområde Hällsbostugan 
 
Under året har mindre och större åtgärder genomförts i stugan för att fortsätta hålla den i det 
fina skick vi önskar.  
 
Tyvärr har storstädning av stugan inte genomförts på grund av corona-pandemins utveckling 
och det ringa användandet av stugan. 
  
Bänkarna i herrbastun monterades bort för grovrengöring av golvet och bänkarna. Dambastun 
var inte lika nedsmutsad varför nedmontering undveks. 
  
Parkeringen inklusive infarten har hyvlats av och fått ett lager av sättgrus. Groparna vid 
infarten har sedan dess inte återuppstått. Tyvärr fortsätta vissa bilburna och motorcykelförare 
att utöva halkkörning på området. 
  
Parkeringsbelysningen har genomgått en renovering då plastdetaljer gett vika för åldern. En 
av LED-lamporna fick bytas ut. I samband med detta var det nödvändigt att ansa häcken rejält 
för åtkomst till stolparna. Här återstår en del ansning för synens skull. 
  
Gräsklipparen har fått nya bakhjul då originalhjulen spruckit sönder efter många år. 
  
Dörren till förrådet har justerats och kräver nu ingen extra kraft vid användandet. Dock kan 
larmet utlösas vid ryck i handtaget. 
  
Den tilltagande vegetationen mellan förrådet och vägen har ansats för insyns skull. Även 
vegetationen runt gångstigen till Hällsbovägen och in mot Äppelspåret har ansats. 
  
Ett nedfallet träd i slutet av Burmavägen har sågats upp av en registrerad motorsågsförare. 
Verktyg för kedjevård köptes och kedjan slipades. En ny kedja köpts för framtida användning. 
  
Parabolerna har höjts med 2 meter i båda ändar för att behålla överföringshastigheten. 
 
Fört dialog med IP-Only angående fiberanslutning till stugan. I nuläget ingen kampanj i 
området men vi står på intresselistan. Kostnaden är ca 20 000 kr men kan minska om vi 
gräver själva t ex. Samtidigt utvecklas det mobila bredbandet och möjligheten att koppla upp 
sig mot internet kan ske på flera olika sätt.  
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Ansvarsområde Externa åtaganden 
 
Skolor 
Under 2021 fick vi en del förfrågningar från olika skolor. Vi har bestämt en ny prisbild för 
uppdrag till skolor när det gäller arrangemang. Prislista framgår av hemsidan. Inga stora 
förändringar men det är kostnad för oss att arrangera. Därutöver har skolor genomfört egna 
träningar där klubben har ställt upp med el och toalett. Klubben har också hjälpt skolor med 
att ta fram individuella kartor med banpåtryck samt utskrift av kartor. 
 
Naturpasset  
Då all kraft gick åt till Hittaut så blev det en paus för Naturpasset i år.  
 
Hittaut 
Med över tusen registrerade deltagare på vårt Hittaut-projekt så blev det en succé. Sedan 
tillkommer alla de som inte registrerar sig utan bara tar papperskartan och går ut. Givet detta 
kommer Hittaut 2022 att genomföras med ännu fler checkpoints och kanske kan vi få några 
fler medlemmar också?  
 
Kommunen 
Vi har under året haft olika typer av kontakter med kommunen. I första hand i samtal kring 
konstsnöanläggning och parkeringen. Vi har också träffat kommunen med anledning av 
motionsspåren som vi har ansvar för. Det har också varit möte med anledning av att 
kommunen vill arrangera en s k OCR-bana runt Hällsbospåret. Då pandemin påverkade alla 
idrottshallar blev det svårt att bedriva styrkegympa säsongen 20/21. 
 
Anslagstavlan ute/inne 
Hålls uppdaterad på ett adekvat sätt med hjälp av flera av våra medlemmar som håller listor 
och annat uppdaterat. 

 

Ansvarsområde Information/Utbildning 

Klubbens viktigaste informationskanal är vår hemsida på internet, www.sigtunaok.se. Martyn 
Passmore har full koll på hemsidesprogrammet och är ansvarig för hemsidan. Martyn har 
också erbjudit olika utbildningar för dem som behöver/önskar sätta in någon typ av 
information på hemsidan. Flera medlemmar kan också lägga upp information och anslag. 

Klubben har också en Facebooksida, @Sigtuna OK samt ett Instagramkonto, 
#sigtunaorientering där information, bilder och reflektioner läggs upp. I dagsläget så följs 
dessa sociala medier av 270 personer (228, år 2020) resp. 212 personer (157, år 2020). 

Intensivkurs för vuxna var planerad att genomföras under året men på grund av osäkra 
förutsättningar med pågående pandemi ställdes kursen in 2021. 
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Ansvarsområde Spår/Marker 
 
SPÅRSKÖTSEL ELLJUSSPÅRET- HÄLLSBO  
 
Sigtuna OK har ett avtal med Sigtuna kommun om att sköta elljusspåret vid Hällsbostugan. Vi 
har också uppdraget att hålla ordning på gula och gröna spåret.  
 
Under året har bland annat rensning av sly skett längs med elljusspåret, fel på belysningen har 
rapporterats, komplettering av märkningen kring 10 kilometerssåret har skett. Kommunen har 
genomfört dikning av del av spåret vilket inneburit mindre leriga spår.  
 
SPÅRSKÖTSEL ÄPPELSPÅRET  
Under året har en arbetsgrupp träffats vid antal tillfällen för att diskutera möjligheterna för 
belysning och kanonsnö i Äppelspåret. Arbetet med det går framåt och Sigtuna kommun har 
beslutat att investera i anläggningen med en målsättning om konstsnöspår till säsongen 
2022/23.  
 
Under några veckor i januari-februari drogs skidspår upp. Vilket innebar skidträning för 
ungdomarna och möjlighet för allmänheten att njuta av skidåkning. 
 
Vallen klipptes i juni och augusti.  
 
Spåret har under året återställts sedan förra säsongens byggnationer av cykelspår. 
 
SPÅRSKÖTSEL VALSTA 
Sigtuna OK har också ett avtal med Sigtuna kommun om att sköta elljusspåret vid Valsta. Vi 
har också uppdraget att hålla ordning på gula och gröna spåret.  
 
Under året har bland annat rensning av sly skett längs med elljusspåret.  
 
Möte med kommunens ansvarige har skett avseende ambition och behov av arbetsinsatser 
kring spåret. Vi har en gemensam syn på behoven. 
 
MARKÄGARKONTAKTER 
Under året har det varit mindre dialog än normalt baserat på Corona-pandemin. De frågor som 
uppkommit har löst sig på ett föredömligt sätt. Det har skett en del ägarförändringar av 
markerna vilket är viktigt att ta hänsyn till. Ett samråd pågår genom Vattenfall där en ny 
kraftledning planeras under 2024-25 eventuellt. Den kommer löpa i nord/sydlig riktning grovt 
med start vid kraftstationen invid Billbyvägen. Genom skogen norrut mot väg 263 och ansluta 
mot stamnätet norr om väg 263. Påverkan blir en 35-40 meter bred kraftledningsgata i skogen.  
 
Möten har även hållits med kommunen för uppdateringar om planer och byggnationer. Bland 
annat kommer det att byggas en hinderbana längs med elljusspåret i Hällsbo. 
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Utmärkelser och priser 
 
Ungdomsbucklan   Elise Magnusson 
Vandringspris som utdelas till den  
som samlat flest poäng under året. 
Flit skall löna sig. 
Ungdomar tom HD18 
 
Träningspriset, ungdom   Maja Lyckebäck 
Vandringspris till den ungdom     
t o m 14 år som har tränat flest gånger 
 
”Ottos Silverfat”   Oringen inställd 
Delas ut till den medlem i klass HD 10     
t o m HD16 som under årets O-Ringen   
hade den bästa slutplaceringen samman-  
lagt i tävlingsklass. 
 
 
Koskällan Kenneth Hermansson 
Utdelas till klubbmedlem som vid Blotet   
av Tinget anses ha utmärkt sig särskilt under  
året. Utdelades första gången 1935. 
 
 
SOFT:s Tävlingsmärke för ungdom 

Järn: Tyra Runfeldt och Sixten Toräng 

Brons: Alfred Smeds 

Silver: Alfred Smeds 

Elit: Maja Lyckebäck 

Mästare: Elise Magnusson 

 
De tävlande belönas med de olika valörerna JÄRN, BRONS, SILVER, GULD, ELIT och 
MÄSTARE. För information om de olika kriterierna finns att läsa hos SOFT,  
https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/trana--
tavla/stoddokument/tavlingsmarken_och_andra_utmarkelser.pdf . 
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Slutord

Vem kunde tro att pandemin skulle hålla oss i greppet ytterligare ett år? Det började trevande
med att samhället sakta öppnades upp och under våren kunde några tävlingar genomföras med
vissa begränsningar. Det kändes som att vi var på gång med Oringen 2021. Men återigen flck
arrangemanget flyttas fram ett år.

Om vi blickar tillbaka på själva säsongen så har det ändå blivit betydligt fler tävlingar som
kunde arrangeras jämfört med året innan. I huvudsak har vi upplevt enklare arrangemang av
typen parkera-gå direkt till start-spring-åk hem. Samvaron på arenan har uteblivit vilket känns
tråkigt. En viktig del av vår verksamhet. Men vi ser fram mot fina arrangemang med
sedvanliga faciliteter på arenan kommande år. Att få fika tillsammans och höra alla
bortförklaringar till vägval. Eller kanske fira flera segrar?

Vi har haft en stor utmaning med att utveckla verksamheten för ungdomarna då restriktioner
och annat skapat utmaningar. Vi ser också ett större behov av ledare framöver. Både yngre
och äldre som kan bidra till träningarna. Ett arbete är uppstartat kring verksamheten med hur
vi kan dels fångamer ungdomar men också hur vi kan attrahera fler ledare. Kan du hjälpa till
en dag i veckan?

Trots alla vågor av pandemi har vi engagerade medlemmar som skapar nya aktiviteter med
både Hittaut, Sommarcupen och Natträven. Vi har personer som reviderar våra kartor och
jobbar i det tysta. Här vill styrelsen verkligen lyfta fram LeifBergh som lagt många, många
timmar på både nya kartor men även revidering. Vi har också medlemmar som bidrar med det
tekniska kring stugan. Allt från lås och larm, datorer samt stugskötsel utomhus.

Vi hoppas verkligen att 2022 blir ett ”normal”-år där vi till fullo kan återgå till ordinarie
verksamhet. Oringen står för dörren, det måste bli tredje gången gillt när arrangemanget
kommer till Uppsala. Här finns ett stort behov av funktionärer och försök gärna locka med
grannen kanske? Om inte alla dagar så kanske bara en enstaka dag? De måste inte vara med i
klubben för att det hjälpa till. Prata med Martyn Passmore, Marie Lyckebäck, Gunnar Bergh,
Per Edlund eller Stefan Nordström så ser de till att registrera personen.

Vi är en fantastisk klubb med en otroligt fin klubbstuga som ger oss fina möjligheter för vår
verksamhet. Att kunna träna och umgås tillsammans över generationer skapar förutsättningar
för en bra gemenskap och tillvaro för oss alla medlemmar. Styrelsen vill rikta ett stort tack till
alla er medlemmar för era insatser, en del större, en del mindre. Tillsammans tar vi Sigtuna
OK vidare in i framtiden.

Sigtuna 2022-01-16
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