


Snättringe Sportklubb är verksam sedan 1931 och består idag av en
orienteringssektion som varit verksam sedan 1933. Klubben är ansluten till 
Stockholms orienteringsförbund, Svenska Orienteringsförbundet och därmed 
även Riksidrottsförbundet samt respektive distriktsförbund. Klubben samverkar 
med andra orienteringsklubbar i 25mannaföreningen och Söderkartor. Klubben 
ingår i Källbrinksalliansen tillsammans med övriga föreningar med verksam-
het vid Källbrinks IP. Klubben äger klubbstugan vid Källbrinks IP, innehållande 
föreningsexpedition, klubbrum, samlingslokal, café och förråd. Torpet 
Charlottendal, som klubben hyr av Huddinge kommun, används för läger och
utflyktsändamål. Tränings- och utbildningsverksamhet bedrivs året runt från 
klubbstugan, samt i skogarna i Huddinge med omnejd.

Allmänt

Styrelsen för Snättringe Sportklubb avger härmed verksamhetsberättelse för 2017.

På bild: Jonny, Tobias, Vilma, Vojtech
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Möten och utbildningar

Årsmöte
Årsmöte 2017 hölls den 25 
januari i vår klubbstuga. Vid 
årsmötet valdes huvudstyrelse,
orienteringssektionens styrelse 
och kommittéer.

Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har 
huvudstyrelsen haft ett pro-
tokollfört möte.
Orienteringssektionen har haft 
10 protokollförda möten.

Övriga möten och 
utbildningar

StOF
Vid StOF:s Tävlingsledarträff 6 
februari deltog David Hector.

Vid StOF:s Banläggarträff 13 
februari deltog Simon Hector.

Vid StOF:s Årsmöte den 8 
mars deltog Nadja Dahlström.

Vid StOF:s kurs i OLA den 13 
och 27 mars deltog Erik Dyre-
lius.

Vid StOF:s föreningsledarträff 
den 12 juni deltog Nadja Dahl-
ström och Björn Salomonson.

Vid StOF:s Klubbledarkonfer-
ens 19 november deltog Nadja 
Dahlström på ordförandemötet,
Björn Salomonsson på mötet 
om tävlingsplanering, Anders 
Wisén i karta samråd och 
Mikael Nilsson på föreläsnin-
gen om träning och 
förberedelse inför tävling.

Utbildning från triangel till 
rektangel
Snättringe arrangerade tillsam-

mans med SOFT en utbild-
ningsdag, den 28 oktober, vid 
vårklubbstuga, där alla söder-
klubbarna var inbjudna.  
Vi var ca 11 klubbar represen-
terade på denna träff. 
Utbildningen handlade om 
hur vi kan få medlemmar att 
fortsätta i föreningslivet samt 
ungdomar att fortsätta med 
orientering högre upp i åldrar-
na. Temat var behålla och 
rekrytera.

Idrottslyftet
Snättringe SK har fått stöd från 
idrottslyftet för ungdomsle-
darutbildningar vid Bosön. De 
som gick utbildningen var 
Gunilla Kallhauge, Fredrik 
Eggöy Markhester, 
Jim Christie, Erik Dyrelius,
Mats Bern och Stefan 
Svensson Gelius. Idrottslyftet 
betalade 6000 kr av 
deltagaravgifterna.

SISU
Den andra oktober hade vi en 
träff med Marie Hedlund från 
Stockholmsidrotten, där hon
berättade om förändringsarbe-
tet som skett vad gäller SISU 
ansökningar. Numera ska
klubben ta fram en utbild-
ningsplan, som vi sedan ska 
använda som underlag för att 
ansöka om bidrag och stöd 
från SISU.

25mannaföreningen
Vid 25mannaföreningens extra 
insatta möte den 23 januari 
deltog Claes Andersson och
Nadja Dahlström. 
På 25mannaföreningens 
ordinarie årsmöte den 20 
mars deltog Claes Andersson, 
som valdes till ordförande för 

25mannaföreningens och 
Nadja Dahlström som
representant från Snättringe.
Snättringe SK representeras 
också av Per Kallhauge i 
arbetsgruppen om banläggning
och Fredric Johansson i 
arbetsgruppen för Wifi.

Håkan Carlqvist har varit på 
möte om 25manna 2021, till-
sammans med Olle Blomgren 
och Björn Nyqvist.

Huddinge kommun
Snättringe SK var också med 
och visade upp sig vid Hud-
dingedagen den 20 maj. Det 
var ca 200-250 personer som 
provade på labyrintorienterin-
gen som vi erbjöd.

Samrådsmöte med Huddinge 
kommun och jägare var den 2 
februari 2017. På mötet, där
Anders Wisén och David Hec-
tor deltog, diskuterades an-
gående vår tävlings- och
träningsverksamhet under 
2017 samt en dialog om våra 
planer för 2018-2021.

Samråd och andra 
utlåtanden
Under året har Snättringe SK 
lämnat in ett antal yttrande vad 
gäller olika samråd som berör
oss. Tillsammans med StOF 
har vi lämnat in yttrande 
vad gäller dragning av 
Tvärförbindelse Södertörn. På 
ett informationsmöte den 24 
oktober lett av Trafikverket, 
gällande Tvärförbindelsen 
Södertörn deltog Nadja Dahl-
ström.  Det är nu bestämt att 
vägen kommer att gå i en 
tunnel under Flemingsbergss-
kogen, vilket också var det 

alternativ Snättringe SK förordade.

Snättringe SK har lämnat in ett utlåtande till SOFT angående deras förslag på att ta bort
tävlingsklasserna för HD10 och HD12. I samband med detta gjorde vi en snabb 
undersökning bland medlemmarna vad de tyckte i frågan. Vi fick in 48 svar där alla tyckte att täv-
lingsklassen för HD12 ska vara kvar. När det gällde tävlingsklass för HD10 hade två stycken ingen 
åsikt och de övriga tyckte även här att tävlingsklassen ska finnas kvar.

Kartor

Kartverksamheten i Snättringe 
SK bedrivs i Tävlingskommit-
tén. Anders Wisén är 
kartansvarig sedan 2015 och 
har god stöttning i tidigare 
kartansvarig Lars Cedérus 
samt Göran Nilsson, Rune 
Rådeström, Jonas Kallhauge, 
Hugo Flordal och Simon Hec-
tor. Anders Wisén är också 
sekreterare i SÖKA.

Flertalet kartor är samägda 
med Skogsluffarnas OK och 
SOIK Hellas. Kartkommittén 
upprättar en s.k. avräkning för 
inkomster och kostnader med 
dessa klubbar samt håller koll 
på vilka som tävlar och tränar 
på våra kartor och sköter det 
årliga översiktliga samrådet 
med kommunen och jägarnas 
representanter.

Alla uppdaterade kartor läggs 
på en viss mapp på Webforum 
dvs. den gamla hemsidan, som
original-filer i OCAD 11-format. 
För information se 
www.snattringesk.se/kartor
och en översikt i SOFT:s kart-
tjänst www.omaps.net

2017 genomfördes följande aktiviteter:
 

Huddinge Centrum nyritades av Simon Hector och till viss 
del av Flavio Poltera och Anders Wisén som sprintkarta 
skala 1:4000. Kartan användes till Ungdomsseriefinalen 

med 1000 deltagare söndag 1 okt och mottogs väl. Kartan 
har redan använts till träningsarrangemang och andra klub-
bars KM, och det kommer gå att göra utsnitt för skolor när 

”kartbasen” är slutförd av Simon upp mot 
Huddinge gymnasium under 2018.

 De övriga kartorna (Gömmaren, Mörtsjön, Flemings-
berg-Sundby) hände det ingenting mer än frekvent ny-

ttjande.

Nya skolkartor/Lärkartor, i skala mellan 1:1000-6000:
Pågår, uppdateras vid behov. Tyvärr har Idrottslyftets bidrag 

till ritning av
skolkartor försvunnit under 2017.

Klubben är medlem i SÖKA, Söderkartor. SÖKA har pro-
ducerat OL-kartor sedan 1984. Idag ingår 13 föreningar och 
Stockholms OF. SÖKA producerar tävlingskartor och stödjer 

klubbarna i mark och jaktsamråd.
o SÖKA har tagit fram Tiomilakartan 2018 i Nynäshamn 
(ritad av Roger Åsberg) samt att Anders Wisén reviderar 

Sorunda-kartan inför Snättringes DM-tävling 2018
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Externa
klubbaktiviteter

På bild: Lena Naturpasset
Naturpasset har som vanligt 
sålts i Snättringekiosken, Hud-
dinge Cykel och i klubbstugan. 
I år var det 83 personer som 
köpte naturpasset för Mörtsjön 
under perioden maj-septem-
ber. Det är en minskning sen 
förra året så kommande år är 
vi nog tillbaka runt Gömmaren 
igen.

Midnattsloppet 18 augusti
Snättringe SK hjälpte till med 
25 funktionärer på Midnattslop-
pet. Göran Nilsson var ans-
varig från klubben.

Motionsorientering
Vi har haft en motionsorienter-
ingstävling under året i sam-
band med vår Ungdomsserie
kretstävling den 4 maj. 
Monika Fröjd har varit vår 
kontaktperson/breddansvarig 
gentemot StOF.

SOFT
Snättringe SK har skickat in 
en motion till SOFT vad gäller 
ordet sjukvård i
tävlingssammanhang. Vår 
motion är att ändra benämnin-
gen Sjukvård till Första hjälpen 
som en anpassning till Hälso- 
och Sjukvårdslagen.

StOF-aktiviteter
Årets StOF-läger, den 19-21/5 
med 20 deltagare inklusive 
ledare från Snättringe, var i år 
beläget vid Lillsveds
Idrottsfolkhögskola på Värmdö. 
Gustavsbergs OK arrangerade.

StOF HD13-14 träffar - 4 
tillfällen under våren med 
mellan 6-9 anmälda deltagare 
per tillfälle.
StOF HD15-16 träffar - 3 tillfäl-
len med 10 anmälda deltagare.
StOF -HD12 läger 9/8-11/8 – 
Hanna Carlqvist, Alva Lidström 
Lauri och Anton Dyrelius deltog 
StOF -HD14 läger 7/8-9/8 
– Jakob Tedhamre och Isak 
Gelius deltog.

Huddinge Wild Camp
2017 arrangerades Huddinge 
Wild Camp för femte gången. 
Det är ett sommarläger för 
barn och unga mellan 8-12 år. 
Lägret innehöll bl. a. skattjak-
ter, flottbyggen, orientering,
kanotpaddling på Gömmaren, 
äventyrsbanor, lekar mm. 
Lägret arrangerades av David
Hector och Jesper Andersson 
tillsammans med ledarna Tobi-
as Karlsson, Kristina Tedham-
re, Frida Hector, Gustav Lid-
mar, Anna Berntsson och Ivar 
Lidström Lauri. Det var fyra 
lägerveckor och total deltog 

432 barn. Lägret var 
mycket uppskattat av de 
deltagande barnen och deras 
föräldrar. Många av barnen 
fortsatte på höstens 
nybörjarkurs.

Integrationsprojekt
Under hösten 2017 deltog 
Snättringe SK i ett projekt som 
syftar till ökad integration inom
orienteringen. Projektet bestod 
av medverkan i ett initiativ från 
Svenskt Friluftsliv som syftar
till ”att presentera friluftsliv för 
samhällsgrupper som inte har 
det som en naturlig del av sina
liv idag och därmed uppnå bät-
tre integration och ökad mång-
fald inom friluftsliv.”. Svenska
Orienteringsförbundet var 
(tillsammans med Svenska 
Klätterförbundet och Sveriges
Sportfiske- och Fiskevårds-
förbund) en av partnerna med 
syfte att ”stärka varumärket 
och på sikt skapa en inklud-
erande idrott som speglar hur 
samhället i stort är”.

Orienteringsförbundet stod 
för upplägget och Snättringes 
insats var som utförare, med
ansvar att skapa och driva 
aktiviteter vid sju tillfällen under 
perioden 31/8 till 12/10. Totalt
deltog ca 125 personer på våra 
aktiviteter. Ansvariga från 
klubben var Jörgen Hector och 
Elisabeth Hector.

Bilden: Nybörjarkurs för vuxna 
Under året har Stina Boräng och Mats Bern ordnat två stycken nybörjarkurser för 
vuxna. Under våren var det under helgen den 31/3-2/4, då de hade 8 deltagare. På 
hösten hade de en likadan kurs den 25/8-28/8, där 11 personer deltog. Dessa båda 
intensiva helgkurser var mycket uppskattade.
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Ungdomsverksamheten/
Interna klubbaktiviteter

Aktiviteter
Under vintern har vi haft tors-
dagsträningar som vanligt i 
olika löpgrupper som varit
omväxlande i skogen, på 
löpslinga och på IP. Var fjärde 
vecka har Garry haft träning 
med ungdomarna. Det har varit 
ett uppskattat inslag. Orange 
grupp har blandat, Garry,
Grantslingan och nattorient-
ering i olika moment. Tisdag-
sträningar har arrangerats
tillsammans med Södertörn, in-
tervaller och styrketräning har 
varit högkvalitativ träning.
Många ungdomar har även 
tagit möjligheten att springa 
lördagens pass alternerande 
från Källbrink och Farstanäset.

Ingen regelrätt vår-upptakt 
arrangerades, dock tog 10 
ungdomar chansen att följa 
med Skarpnäck på tävlingsre-
sa till Oxelösund 24-26:e mars. 
Bra nattorientering, kul bus på
Bodaborg och fint genomförd 
Måsenstafett.

27/4 höll vi föräldramöte i 
klubbstugan för föräldrar till 
både nya och etablerade 
ungdomar. Ett viktigt tema är 
att förklara vad det innebär att 
vara en orienterare och hur det 
går till i klubben på träning och 
tävling.Torsdagsträningarna 
började i veckan därpå.

Två nybörjarkurser för barn 
arrangerades under året. 

Ungdomskaveln på 10-mila: 
Vi hade två lag som krigade på 
bra i den kuperade och tunga
Göteborgsterrängen. I lag 1 
sprang Jesper Lidmar, Alva 
Lidström-Lauri, Molly Gelius, 
Johan Calleberg, Jacob Wol-
gast och Cecilia Hector. I lag 
två sprang Erik Lidström-Lauri, 

Elin Wolgast, Isak Gelius, John 
Wolgast och Ella Karlsson.

Vi hade ett 15-tal deltagare 
med på STOF -lägret 19-21:e 
maj som deltog med liv och 
lust. Det var riktigt kul.

15/6 hade vi våravslutning 
i Charlottendal. Det var fint 
väder och vi var ett 50-tal 
som njöt av bad, bastu och fin 
terräng. Dock tyvärr inga kor i 
hagarna runt torpet.

På Domaruddslägret deltog 
Isak Gelius, Jacob Tedhamre i 
HD14 och Alva Lidström Lau-
ri, Hanna Carlqvist och Anton 
Dyrelius i HD12.

På USM läger deltog Ella 
Karlsson, John Wolgast, Erik 
Lidström Lauri, Johan Callen-
berg, Jesper Lidmar.

På Melkers minne stafetten 
hade vi som vanligt många lag. 
H16 killarna utmärkte sig lite
extra genom att vinna sin klass 
i imponerande stil.

Charlottendal-sommarläger 
anordnades lite senare än 
vanligt, 26-27:e augusti. 
2 dagar för barn upp till 14 år 
där 20 barn och knappt 20 
vuxna deltog. Varierande orien-
teringsövningar, bra lekar och 
finfin camping på Huddinges 
vackraste plats.

DM stafett blev en solig 
historia med många bra lopp. 
Snättringe hade 10 undomslag, 
och vi segrade i klasserna D20 
och H14. Vi knep även silver 
i H16 och brons i D12. Ung12 
löparna gjorde alla väldigt bra 
insatser. Kul!

På USM deltog Ella Karlsson, 
Erik Lidström-Lauri, Johan Cal-

leberg, Jesper Lidmar. 
De sprang Sprint, Lång och 
stafett i Stockholmslag. USM 
var detta år något av en sjuk-
stuga, men några minnesvärda 
lopp blev det. Bl.a. blev Jesper 
9:a på långdistansen.

Ungdomsserien avslutades 
med finalen 1/10. Snättringe 
SK segrade totalt efter ett år 
med många bra insatser och 
fin uppslutning. Fantastiskt!

14-15/10 gick Daladubbeln 
av stapeln. Vi samåkte med 
Söders SOL. Totalt var det 19
ungdomar som sprang och ett 
10 tal vuxna som hejade fram 
våra patruller. Terrängen var fin
och det var roliga långsträckor 
på långdistansorientering för 
ungdomarna dag 2.
Utklädningarna var som vanligt 
fantasirika. Årets höjdpunkt för 
ett flertal.

Lördagen 2/12 var det 
Höstavslutning i klubbstugan. 
Som vanligt körde Hoppeskutt, 
Grön, Gul och Vit nära stugan, 
så att de blir klara och kan äta 
först. Orange och Blå grupp 
körde långpass efter förmåga 
från 13 år. Ett mycket trevligt 
arrangemang med grymt god 
soppa, pannkakor och förstås 
priser till alla barn och 
ungdomar.

LOK-stöd vårterminen 2017 
slog rekord med totalt 43,500 
kronor. Höstens LOK-stöd är 
inte helt klar men är beräknat 
till ca 40,000 kronor. Ett 
rekordår.

Avslutningsvis vill jag tacka 
alla som engagerar sig i våra 
gemensamma barn och 
ungdomar. Tillsammans ser 
vi fram emot ett spännande 
2018. Nu kör vi!

På bild: Malena
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Årets ungdom 2017 
Jesper Lidmar
Denna person har alltid varit en grym löpare 
som verkar ha knäckt den orienteringstekniska 
koden ordentligt. Det har lett till en stark tävling-
smässig utveckling under de senaste året/åren. 
Inte nog med att han tränar mest hela tiden, 
han har även prövat på banläggningens ädla 
konst. Några fantastiska långsträckor finns kvar 
i färskt minne.
 
Fast det man tänker på mest är vilken glad och 
social kille han är. Han går ständigt runt och ta-
lar med vänner från både Snättringe och andra 
klubbar.  Dessutom när han har bestämt sig, 
går han inte att stoppa. Hans målmedvetenhet 
och vilja blandat med en stor portion
ödmjukhet, gör att han verkligen kan få saker 
att hända. Tänk ungdomens Jukola…

Årets ungdomsledare 2017

Fredrik Eggöy 
Markhester
2017 års ungdomsledare har tagit oss med 
storm under det senaste året. Ledaren har blivit
en frisk fläkt i klubben. Genom nya idéer, mång-
sidig erfarenhet och en nästintill obegränsad
energi sprider personen glädje till både stora 
och små. Hans envishet och nyfikenhet
utvecklar oss ungdomar i rasande takt. Med 
honom i ryggen tar krafterna aldrig slut. Med en
nyligen genomförd tränarutbildning och en him-
la massa producerade reflexstavar ligger
framtiden minst sagt framför hans fötter.

Seger i Ungdomsserien

Årets Ungdomsserie var en minst sagt spännande tillställning. Ungdomsserien 
är, precis som det låter, en serie för ungdomar, där de under flera deltävlingar 
först får samla poäng och sedan en final där allt avgörs och Stockholms bästa 
ungdomsklubb koras. Alla startande ungdomar bidrar genom sitt deltagande 
och därför är det viktigt att hela klubben deltar och varenda en gör skillnad. Inför 
finalen, i Huddinge Centrum, låg vi tvåa, men klubbens ungdomar gick man ur 
huse och hjälpte tillsammans åt att samla så många poäng som möjligt. Detta 
resulterade i en seger för Snättringes ungdomar. Väldigt roligt och nästintill
historiskt för Snättringe SK! Självklart firades det sedan med tårta!
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Träningar

Syftet för de träningar som 
genomförts under året har 
varit at ge möjlighet för alla 
i klubben att träna efter sina 
förutsättningar och ambition-
snivå. Målsättningen är att det 
skall finnas alternativ både vad 
gäller typ av träning men även 
svårighet och längd. Vi försök-
er erbjuda träningar för olika 
åldrar och för olika 
orienteringsnivåer, för de som 
är ganska nya på orientering, 
de som vill utvecklas, de som 
vill ha motion och de som vill 
elitsatsa och hoppas att alla 
skall känna sig lika välkomna 
och få ut vad de önskar av sin 
träning. 

Året började med traditionella 
vinterträningar. Intervaller och 
styrka/rörlighet vid Högdalens
skola på tisdagar, teknik och 
eller löpning på torsdagar vid 
klubbstugan och sedan lång-
pass på lördagar. Långpassen 
genomfördes tillsammans med 
OK Södertörn varannan vecka 
på Farstanäset och varannan 
vid Källbrink. Bra uppslutning 
på många träningar genom 
hela vintern. 

Vårträningen körde igång i 
slutet på Mars då tekniktränin-
garna på tisdagarna började 
och även torsdagsträningarna 
i färggrupperna körde igång 
som vanligt. Rune hade som 
vanligt lagt en massa bra 
banor för respektive grupp 
och detta kompletterades med 
ett antal ytterligare alternativ i 
vissa fall. Under våren erbjöds 
också möjlighet till alternativ för 
blå grupp med antingen teknik 
eller mer löpbetonad träning 
efter behov och önskemål. 

Tisdagsträningarna anordnas 
tillsammans av flera söderklub-
bar där olika klubbar har
ansvarat för någon eller några 
träningar var.  Rune har varit 
sammanhållande för dessa
träningar. Träningarna har 
genomgående hållit en bra 
kvalité och varit väldigt välbes-
ökta av både Snättringelöpare 
och löpare från de andra 
klubbarna.

På torsdagarna har grön, vit 
och gul grupp utgått från klubb-
stugan medan orange, blå 
(+seniorer och övriga vuxna) 
ofta har kört på andra kartor i 
närområdet. Träningarna har 
varit fokuserade på olika mo-
ment och för de orange/blå 
har de ofta funnits olika långa 
alternativ för att passa alla. 
Torsdagsträningarna har som 
vanligt varit välbesökta och det 
har alltid varit minst 100 löpare 
i skogen.

Vårträningsperioden höll på 
fram till midsommar. Efter 
midsommar anordnades ett
träningsläger, med Stefan 
Svensson-Gelius som 
huvudansvarig för 
13-15 åringarna, som
körde hårt en vecka i trakterna 
av Finnspång och Eskilstuna. 
Det bjöds på både långsträck-
or, brunbild och nattorientering 
men även kärrfotboll, säll-
skapsspel och bad stod på
programmet. Naturligtvis kol-
lades GPS spåren på Livelox 
efteråt. Elin Wolgast och Ce-
cilia Hector anordnade också 
en inomhusorientering där de 
både ritade kartan, skötte
banläggningen och agerade 
tävlingsledning. 

Under sommaren fanns sedan 
ett antal banor att printa ut för 
egen träning på kartorna i
närområdet så att de som var 
hemma kunde hålla igång 
tekniken på egen hand. 

Höstens träningar startade i 
mitten av augusti och då med 
samma upplägg som på våren,
tisdagar med övriga söder-
klubbar och klubbträningen på 
torsdagarna. Höstens
träningssäsong avslutades 
med Natt Sprint Cup i oktober. 

Från november körde vinterträ-
ningen igång med ”Project 73 
– Road to 10Mila”. Det innebär
fokus på olika delar som skall 
göra oss tekniskt bättre, snab-
bare och starkare.Träningsut-
budet består som vanligt av 
intervaller +styrka/rörlighet på 
tisdagarna, klubbträningarna 
på torsdagarna och långpas-
sen med OK Södertörn på 
lördagarna. På torsdagarna 
erbjuds alternativ för orange/
blå enligt Project 73 planen, 
men de finns även annat al-
ternativ för de som har andra 
önskemål.

Ett helgträningsläger anord-
nades förtjänstfullt i trakterna 
av Nynäshamn av David och
Jörgen Hector. Deltagarna fick 
då chansen ätt känna på rele-
vant 10mila terräng då man
sprang några av 10-mila 
träningsbanorna på en karta 
i anslutning till 10mila kartan. 
På vägen hem anordnades ett 
rejält långpass på Sörmland-
sleden.

Helgträningsläger
i Nynäshamn
“På vägen hem anordnades ett rejält 
långpass på Sörmlandsleden”

12 13



Under hösten har klubbstugan 
målats om utvändigt med röd 
färg. Styrelsen har införskaffat
en soptunna för restsoper 
som finns nere vid Spårvägen 
Cykels lokaler vid parkeringen.
Soptunnan är märkt med SSK. 
Efter en incident med krossade 
fönsterrutor på gaveln av
klubbstugan har dessa fönster 
blivit bytta. Nya element är 
installerade i hela stugan.

och fönsterluckorna målades 
på storstugan, farstukvisten 
fick ny reling, vägen till Bal-
ingsholm röjdes från nedfallna 
träd och grillplatsen fick nya 
stockar att sitta på. En bäver 
gjorde visit och fällde och kal-
asade på aspar, bl.a. en stor 
sådan precis bredvid bastun 
(precis bakom ryggen på stug-
fogden dessutom).

Festkommitté
En årsfest arrangerades 
den 21/1 vid klubbstugan 
där 40 stycken deltog.

Klubbstugan Källbrink
Klubbstugan har varit externt 
uthyrd cirka 15 gånger under 
året, något färre tillfällen än 
förra året. Under sommaren 
använde vi stugan för Hud-
dinge Wild Camp under fem 
veckor. Stugan användes även 
flitigt för andra interna arrange-
mang. Alla torsdagar har vi 
utgångspunkt från
Källbrink samt varannan lördag 
under vinterhalvåret novem-
ber-mars för egen verksamhet.

Övrigt

Bidrag har äskats hos kom-
munen för:
Anläggningsbidrag till klubben 
2018
Lokalt aktivitetsstöd

Under 2017 har vi fått bidrag 
till:
Anläggningsbidrag till klubbstu-
gan
Lokalt aktivitetsstöd
Huddinge Wild Camp

Sponsring
Sponsringsavtalet med Skyhill 
AB om 14 000kr per år fortsät-
ter, där SSK-medlemmen Ove
Högberg genom sitt företag vill 
belöna enskilda framgångsrika 
insatser i Tiomila. För 2017
tilldelades Simon Hector och 
Vilma Karlsson priset.

Noname Collection sponsrar 
klubben med 5000.kr.

Klubbmedlemmar får 20% 
rabatt vid köp av pannlampor 
från Mila.

Ungdomsfonden
Fonden är inrättad för att 
stödja dagens ungdomar i 
Snättringe SK i deras utveck-
ling som orienterare samt 
främja kamratskap och sam-
manhållning bland klubbens 
ungdomar. Under 2017 har 
fonden ökat med 11 416,87 kr 
genom gåvor. Fonden har idag 
ett värde av 57 311,87 kr. Inga 
pengar har delats ut.

Medlemskap
Klubben är medlem i:
Svenska Orienteringsförbundet
Stockholms Orienteringsför-
bund
Skogssportens Gynnare

Föreningsassistent
Klubben har underjanuari haft 
en anställd föreningsassistent, 
nämligen Göran Johansson
som sedan fortsatt som materi-
alförvaltare. Därefter har vi de-
lat upp de uppgifter som Göran 
tidigare gjorde mellan främst 
styrelsens medlemmar.

Arkivering
Bertil Gelius och Göran Jo-
hansson är ansvariga för gall-
ring och genomgång av vårt 
arkiv på ca 15-20 hyllmeter. 
Detta material har arkiverats 
vid Huddinge Kommuns arkiv 
i kommunalhuset. Nu är allt 
pappersmaterial som skulle 
arkiveras överförda till kom-
munens arkiv. Troligtvis är 
detta det största och omfångs-
rikaste föreningsarkivet i
samlingarna så här långt. Bertil 
har också sammanställt 
arkiveringsrutiner för fortsatt
arkivering av vårt material. Det 
som återstår är uppgifter/mate-
rial på internet som behöver
gås igenom och arkiveras.

Priser
Skyhillpriset går till de löparna 
med bästa sträckplacering i 
klubbens herr- och damlag i
10mila. I år gick priset återigen 
till Simon Hector och Vilma 
Karlsson. Simon sprang 2:a
sträckan och fick sträckplacer-
ing 1 där han plockade in 48 
placeringar, från 70 till 22:a. 
Vilmafick sträckplacering 49:a 
på 1:a sträckan och växlade 
endast 4,56 från täten.

Stipendium
Simon Hector fick stipendiet för 
årets unga talang inom Hud-
dinge Kommun under Hud-
dinge Glöder. Simon blev även 
uppmärksammad under sam-
ma gala för årets framgångar 
inom junior VM och SM. Simon 
var även nominerad till årets 
junior vid den årliga
orienteringsgalan.

Jesper Anderson har fått ett 
stipendium för årets unga 
ledare 2017 från Skogsspor-
tens Gynnare. Skogssportens 
Gynnare är en ideell förening. 
Målet för Gynnarna är att stöd-
ja den svenska orienteringsi-
drottens utveckling. De gör det 
genom att samla in pengar, 
främst från medlemsavgifter, 
men också gåvor och kon-
doleanser. Pengar som de 
sedan delar ut i form
av stipendier – ca 350 000 kro-
nor årligen - till aktiva/tränare/
ledare, klubbar som på ett eller
annat sätt gör stora insatser för 
svensk orientering.

Deras förhoppning är att 
Gynnarnas stipendier och 
utmärkelser stimulerar och 
motiverar till fortsatt ideellt 
engagemang och utveckling 
av orienteringsidrotten. Ju fler 
medlemmar, desto mer kan 
de göra för att stötta och gläd-
ja ambitiösa och utmanande 
satsningar som ger fortsatt 
utveckling och framtidstro!

Hjärtstartare
En hjärtstartare är inköpt till 
klubbstugan. Den finns nu i 
första hjälpen skåpet i hallen i
klubbstugan.

Sophämtning
Nu har klubben fått en egen 
soptunna, för blandsopor, som 
står nere vid parkeringen strax
nedanför Spårvägen Cykels 
klubbstuga.

Skubbaren
Arbetet med en ny digital form 
av klubbtidningen Skubbaren 
har påbörjats under året. Nu
finns en flik på hemsidan där 
Skubbarartiklar kan läggas 
upp.

Klubbshopen
Klubbkläder finns för både 
träning och tävling. Kläderna är 
tillverkade i ett slitstarkt materi-
al som torkar fort och är sköna 
att springa i. De håller helt 
enkelt den kvalité och funktion 
som krävs för orienterare. Vår 
leverantör av klubbkläder är 
Noname.

För medlemmar har det under 
året funnits två tillfällen att se 
och prova kollektionen, ett på
våren och ett på hösten. 
Beställning har sedan lagts 
elektroniskt i webshopen. 

Under år 2017
har sortimentet av klubbkläder 
varit oförändrat. Information 
om sortiment och köptillfäl-
len uppdateras löpande på 
hemsidan under Klubben/
Klubbshop. Ett litet lager av 
klubbkläder finns till försäljning 
löpande över året.
Utöver tränings- och tävlingsk-
läder fortsätter klubben alltjämt 
med försäljning av Ullmax.

Uthyrning Charlottendal
Det hölls traditionsenlig 
våravslutning, ungdomsläger 
och midvinterblot. Stugan var 
uthyrd vid 28 tillfällen, totalt 40 
dygn. Bara bastun hyrdes ut 
vid två tillfällen. Halva fasaden 

Jesper
Stipendium 

“Årets Unga Ledare”
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Tävlings-
Verksamheten

På bild: Ella

Tävlingsverksamheten 2017

Även 2017 har innehållit en mängd tävlingar, i form av både stafetter 
och individuella tävlingar, likväl i Sverige som utomlands och Snät-
tringe SKs löpare har visat sig från sina bästa sidor vid flera tillfällen 
under året. Att rymma allt av 2017 års tävlande i en och samma text 
är mycket svårt, men här följer nu en berättelse om åtminstone en 
del. 

Det bjuds på både toppar och dalar, men vi lär oss av våra misstag 
och kommer allt som oftast starkare gången därpå. Fokus här lig-
ger främst på juniorer och seniorer, men givetvis finns det en mängd 
andra prestationer av så väl gamla som unga som inte står med här, 
men som för den sakens skulle inte är mindre värdefulla. Utöver re-
sultat, som det i denna tävlingsberättelse är mycket fokus på, växer 
Snättringes bredd på ett imponerande sätt och klubbens utveckling 
är, utan tvekan, positiv och framtiden ljus.

Bilden: Påskresan till Kroatien & Slovenien
Under påsken åkte ett stort gäng, på hela 44 personer, till Kroatien och 
Slovenien för både träning och tävling. Vi inledde det hela med träning i 
Kroatien. Därefter begav vi oss till Slovenien där vi deltog i tävlingarna 
Easter4. Roligt och utmanande! Även stort tack till reseledare David Hector.
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Stafetter

Måsenstafetten
Som traditionen bjuder inled-
des våren med stafetter. Bland 
dessa Måsenstafetten, utanför
Nyköping, där Snättringe SK 
hade 16 lag på startlinjen. Värt 
att nämna är att våra allra yng-
sta visade framfötterna genom 
att inskolningslaget, innehål-
lande Kerstin Christie, Gustav 
Eggöy Markhester och Thea 
Gelius, knep en bronspeng. 
Även Gabriel Carlqvist, Hugo 
Pelander och Ludvig Eggöy 
Markhester sprang bra, i klas-
sen HD10, och slutade på en 
fin fjärdeplats. Kul! 

10mila
Ett par veckor senare, i slutet 
på april, gick en av årets höjd-
punkter av stapeln, nämligen
10mila! Den stora stafetten 
avgjordes i år på västkusten, 
närmare bestämt utanför Par-
tille, och hade 944 startande 
lag, där Snättringe SK stod för 
sex av dessa. De sex lagen var 
lika fördelade med 2 lag styck 
i de tre klasserna, det vill säga 
Ungdoms-, Dam- och Herr-
10milakavlen. Likt tidigare år 
inleddes den intensiva helgen 
med Ungdomskavlen. Det 
bjöds på utmanande banor och 
vårt förstalag slutade på en 
106-plats. De fyra sträckorna 
sprangs av Jesper Lidmar, Alva 
Lidström Lauri, Molly Gelius, 
Johan Calleberg, Jacob Wol-
gast och Cecilia Hector. An-
dralaget, innehållande Erik Lid-
ström Lauri, Elin Wolgast, John 
Wolgast, Isak Gelius och Ella 
Karlsson, blott 8 min bakom, 
landade på en 136-plats.

Under eftermiddagen följde 
Damkaveln, bestående av fem 
sträckor. För tredje året i rad
bjöds damerna på ”Långa da-
gen”, det vill säga en lång och 
rak sträcka, motsvarande
herrarnas omtalade ”Långa 
natten”. I förstalaget sprang 
Vilma Karlsson, Frida Hector, 
Anna Tiderman, Sofia Persson 
och Hanna Brus och de sluta-
de på en fin 112-plats, vilket är
klubbens bästa placering i 
Damkavlen på länge. Fram-
förallt juniorerna Vilma och 
Frida stod för fina prestationer 
och tappade endast 5 respek-
tive 4 min på tät lagen. Även 
andralaget kämpade på bra 
och slutade 264:a. Sprang 
gjorde Nadja Dahlström, Sofia 
Fureby och Therese Persson 
samt de två tjeckiskorna Nikola 
Thynova och Apolèna Malino-
va. 

Ett par timmar senare var det 
dags för Herr-10milakavlen. 
Project86, en tung satsning 
mot en placering topp 86 för 
förstalaget, var speciellt för i år. 
Schweiziska Flavio Poltéra in-
ledde starkt och växlade sedan 
ut Simon Hector på andrasträc-
kan. Simon gjorde, även denna 
gång, bra ifrån sig och knep en 
sträckseger! Därefter sprang 
natträven Stefan Svensson 
Gelius, Mikael Nilsson, David 
Hector, Tobias Karlsson, tjeck-
en Vojtech Netuka, Jesper 
Lidmar och Johan Calleberg. 
Avslutade gjorde Hugo Flordal. 
Efter en lång och minst sagt 
nervös väntan tog Hugo in la-
get på en 85e-plats! Project86 
blev med andra ord uppnått 
och det resulterade
givetvis i ett väldigt glatt gäng! 

Lag 2, innehållande ryssen 
Valentin Koziavin, tjecken 
Daniel Pek, Ivar Lidström 
Lauri, Mattias Kallhauge, 
Martin Nilsson, Johan Lidmar, 
Patrik Äppelgran, Mats Hain-
ke, Per Wolgast och Jörgen 
Hector, gjorde även de sitt 
bästa. Under en av de tuffaste 
nattsträckorna blev dock utma-
ningen allt för stor och laget 
blev tyvärr ej godkänt. Skogen 
bjöd på rejäla utmaningar med 
bitvis tuff kupering och branta 
sluttningar. Utöver det fanns 
det dessutom gott om mossar. 
Över lag får 2017 års 10mila 
sammanfattas som lyckat och 
att Project86 uppfylldes firades 
med tårta i klubbstugan en 
torsdag efter träningen. Inför 
2018 års 10mila, som går av 
stapeln i Nynäshamn, pågår 
Project73 för fullt och i år gäller 
det likväl dam- som herrlaget.
Mycket spännande!

Placeringar 10-Mila 2017

Herrkavlen:
SSK Lag 1   85
SSK Lag 2 Ej godkänd

Damkavlen:
SSK Lag 1 112
SSK Lag 2 264

Ungdomskavlen:
SSK Lag 1 106
SSK Lag 2 136

På bild: Göran
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Stafetter, fortsättning

Jukola och Venla
Ytterligare höjdpunkt under 
året var Jukola och Venla, Fin-
lands motsvarighet till 10mila. 
I år gick arrangemanget i 
Joensuus lite gröna, rätt steni-
ga och även ganska kuperade 
skog, ungefär 40 mil nordöst 
om Helsingfors. Det innebar en 
lång resa med först Finlands-
färja och därefter många tim-
mar buss. Så lång att damerna 
till och med behövde åka ett 
dygn före herrarna, och sen 
tillbringa en natt på hotell, för 
att hinna fram i tid till starten. 
Väl framme på arenan var det 
en utmaning att bara hitta till 
det, något off placerade, 
militärtältet.

Likt 10mila går damkavlen, 
Venla, på dagen och herrkav-
len, Jukola, den efterföljande 
natten. Vi hade ett lag på 
startlinjen, där Vilma Karlsson 
hade det lite tufft på första 
sträckan och inte riktigt gick 
som hon önskat. Därefter 
sprang Frida Hector och Sofia 
Person båda stabila lopp och 
plockade upp laget till plats 
124. Avslutade gjorde Therese 
Persson och tog i mål laget på 
en 283:e plats. Även Kristina 
Tedhamre sprang, men i ett av 
OK Ravinens lag, efter en lång 
period av skadebesvär. Under 
tiden damerna sprang hann 
även herrarna anlända och 
fick då var supporters i det fina 
vädret.

I Jukolakavlen brukar massvis 
med lag delta och i år var inget 
undantag. Snättringe SK stod
för två av dessa knappt 1600 
lag. Efter succén på 10mila var 
siktet återigen inställt på topp

86, men målet blev denna 
gång inte riktigt uppfyllt, i den-
na snäppet tuffare, konkurrens.
Förstalaget fick istället nöja 
sig med placering 133, vilket 
även det är bra, även om de 
hoppats på mer. Sprang gjorde 
Flavio Poltera, Simon Hector, 
Jesper Lidmar, Mikael Nilsson,
Martin Nilsson, Ivar Lidström 
Lauri och slutligen Daniel Pek. 
Särskilt Martin visade
framfötterna och plockade 18 
placeringar och tappade 
endast 11 min på täten. I lag 2 
sprang Mattias Kallhauge, Vo-
jtech Netuka, Tobias Karlsson, 
David Hector, Vilma Karlsson, 
Jan Gleven (Inlånad från Järla 
IF) och allra sist Patrik Äppel-
gran. Bästa sträckplacering 
stod Vilma för, vilket var my-
cket imponerande med tanke 
på att hon redan sprungit en 
sträcka i Venla!

25manna
Ännu en höjdpunkt under året 
var förstås 25manna, som i år 
avgjordes i skogen runt Bro-
sjön strax söder om Tumba. 
Det var en relativt kall, blöt och 
lerig tillställning, men gemen-
skapen var god och käm-
paglöden på topp. Att alla 75 
löpare stämplar rätt och att alla 
tre lagen därmed blir godkända 
är ju en seger i sig, men även 
här fanns tydliga placering-
smål. Lag 1 hade siktet inställt 
på topp 50, lag 2 topp 200 och 
lag 3 topp 300, och samtliga 
uppnåddes!

Efter en nervös väntan knep 
förstalaget till sist en 34:e plats 
efter många stabila och starka
lopp. 34:e platsen är Snättringe 
SKs bästa resultat på många 

år och självklart firades även
detta med tårta i klubbstugan. 
Andra- och tredjelaget gjorde 
också de fina prestationer och
slutade 180:e respektive 
276:a. Dessutom hade vi ett 
gäng som kämpade på som
funktionärer vid kartplanket. 
Grymt bra gjort av allihop!

Placeringar Jukola, Venla & 25manna 2017

Jukolakavlen:
SSK Lag 1 133
SSK Lag 2 366 

Venlakavlen:
SSK Lag 1 283

25manna-kavlen:
SSK Lag 1 34
SSK Lag 2 180
SSK Lag 3 276

Snättringes två lag i Jukolakavlen

På bild, Fr.v- Övre raden: Flavio, Simon, Jesper. Micke, Martin, Ivar, Daniel.
Nedre raden: Mattias, Vojtech, Tobias, David, Vilma, Patrik
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Mästerskap

JVM
Finland var värdland för årets 
juniorvärldsmästerskap och 
närmare bestämt i Tampere, på
svenska Tammerfors, gick täv-
lingarna. Simon Hector gjorde 
där sitt fjärde och sista JVM.
Veckan inleddes med först 
kval, och dagen efter final 
i medeldistans. Kvalet gick 
galant för Simon, men un-
der finalen hade han, likt fler 
andra, problem till ettan och 
medaljchanserna försvann. 
Tullingelöparen Simon Imark 
fick däremot till det och sprang 
hem ett brons och även Eksjös 
Linnéa Golsäter tog medalj.

Dagen därefter följde Simons 
20-årsdag och så även sprint-
en. Simon själv beskriver 
loppet som att han ”Genom-
förde det med bra fokus men 
tappade tid på några dåliga 
vägval!”. Resultatlistan var 
mycket tight och Simon sluta-
de på plats 30, dryga minuten 
efter finska och grymt starka 
Olli Ojanaho.

Näst sista dagen på JVM fick 
Simon verkligen till det och det 
belönades med ett mycket
välförtjänt brons på lång-
distansen. ”Inledde loppet 
som jag ville, genom att ta 
kontrollerna lugnt och meto-
diskt! Var lite osäker på några 
vägval men fokuserade på 
bra genomförande!” kommen-
terade Simon själv insatsen. 
Avslutningsvis uttryckte Simon 
även glädje och lättnad över 
att i sitt sista individuella JVM-
lopp få ta medalj, och det med 
all rätt. Jättestort grattis till 
Simon!

Avslutade JVM-veckan gjorde 
stafetten, som blev lite av en 
besvikelse för de svenska
herrarna. Tjejerna däremot 
sprang hem ett guld!

USM
Samma helg som Långdis-
tans-SM, avgjordes USM i 
Umeå. Ungdoms-SM vänder 
sig till löpare 15-16 år gamla.
 
Disciplinerna på USM är sprint 
och långdistans och sedan 
avslutas helgen med en 
distriktsstafett, där man repre-
senterar sitt distrikt, så i detta 
fall Stockholm. Distriktsstafet-
ten har inte SM-status, men 
brukar däremot vara väldigt 
uppskattad och som tradi-
tionen lyder springer Stock-
holmslöpare i röd-vita tröjor 
och ansiktsmålning. 

Generellt sett är USM mycket 
mer än bara tävlandet och att 
få vara en del av Stockholm, 
som utan tvekan brukar vara 
det största distriktet med flest 
startande, tycker många är 
roligt.

I år hade vi H16-killarna Jesper 
Lidmar och Johan Calleberg, 
Erik Lidström Lauri i H15 samt
Ella Karlsson i D15 på plats. 
Deras individuella resultat finns 
att läsa om under ”Resultat
mästerskap”. I distriktsstafetten 
vann Stockholm lag 1 och 
Jespers lag, Stockholm lag 3,
slutade på en fin 11-plats.

Simon
tog brons på långdistansen i 
juniorvärldsmästerskapen i år.
Det blev hans femte JVM-medalj.
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Mästerskap, fortsättning

SM
2017 år svenska mästerskap 
gick i trakterna kring Örebro. 
Först ut var Natt-SM i april som
avgjordes i Östansjö, sydväst 
om Hallsberg. Där möttes 
löparna av en måttligt kuperad
terräng med inslag av både 
brantare partier, grönområden 
och ett mindre antal
kulturmarksområden och från 
klubben deltog fem löpare. De 
fick möta tufft motstånd med
betydligt fler löpare än tidigare 
år i och med att Natt-SM nu 
fått Swedish League status,
vilket lockar extra många delt-
agare. Simon Hector gjorde 
ännu en gång bra i från sig och
knep ytterligare SM-medalj, 
denna gång ett brons. Frida 
Hector gjorde även hon ett bra 
lopp och slutade på en fin 16:e 
plats. Vilma Karlsson och Ivar 
Lidström Lauri gjorde också de
kontrollerade och fina lopp, 
trots några mindre bommar, 
och slutade 21:a respektive 
32:a. Även Mattias Kallhauge 
startade, men blev dessvärre 
inte godkänd.

I början av maj avgjordes 
Ultralång-SM intill Lekhyttan, 
2 mil väster om Örebro. Tuffa 
och långa banor i förhålland-
evis kuperad skog, dessutom 
med masstart, avskräckte rätt 
många löpare. Däremot inte 
Vilma Karlsson och Simon 
Hector, som båda gjorde sitt 
yttersta och krigade till sig ett 
silver respektive en fjärdeplats. 
Grymt sprunget av de båda!

Därefter följde Sprint-SM. Först 
ut var kvalet, där samtliga tre 
Snättringelöpare tog sig till A-
final. Finalen avgjordes sedan 

inne i centrala Örebro och 
målgång skedde precis bredvid
slottet. Under banan möttes 
löparna av många kluriga, och 
tillfälligt uppsatta, hinder som
gjorde det hela ännu svårare. 
Simon Hector klarade även 
detta bra och slutade på en
fjärdeplats. Vilma Karlsson 
slutade 15:e och Frida Hector 
blev tyvärr inte godkänd. Under
helgen avgjordes även SM i 
sprintstafett, med fyra sträckor 
varav minst två skulle besättas
med damer. Snättringe SK 
ställde inte upp med något lag, 
men vann gjorde där Stora 
Tuna OK på ett mycket 
övertygande sätt.

Efter sommaren, mer exakt i 
september, avgjordes Långdis-
tans-SM och helgen därpå
Medeldistans-SM och Stafett-
SM. 

Långdistansen gick i Klock-
hammar nordväst om Örebro. 
Löparna möttes av tuff Kils-
bergterräng med kraftig kuper-
ing och tung undervegetation. 
Vilma Karlsson och Frida Hec-
tor tog sig båda till A-final i D18 
med marginal. Kristina
Tedhamre hade det betydligt 
tuffare och gjorde årets bom, 
på dryga kvarten, och gick till 
B-final. I H18 gick samtliga 
deltagare till B-final efter sta-
bila lopp. Dessa var Mattias 
Kallhauge, Ivar Lidström Lauri 
och Tobias Karlsson. Simon 
Hector hade väldig otur och 
fick med sig fel karta i starten 
och blev därför inte godkänd. 
I finalen, dagen där på, gick 
Vilma mycket bra och låg 
på silverplats vid fjärde sista 
kontrollen. Dessvärre gjorde 

hon ett misstag på runt 3 min 
till kontrollen efter, och slutade 
sedan på en fin fjärdeplats, 
vilket även det är en grym 
prestation! I D18 krossade Isa 
Envall, från IKHP, allt motstånd 
och tog en seger på dryga fyra 
minuter före tvåan. Frida hade 
det idag lite tufft med totalt en 
kvarts bom på kontroll ett och 
två och slutade 32:a. I B-fina-
len gick det återigen knackigt 
för Kristina och hon bommade 
totalt runt 10 min, vilket led-
de till en sjundeplats. I H18s 
B-final gjorde både Mattias och 
Ivar fina lopp och slutade 11:a 
respektive 12:a. Tobias gjorde 
en bom på fyra minuter till 
andra kontrollen, men i övrigt 
sprang har bra och slutade 
17:e, dryga fyra min efter 
klubbkompisarna. Simon vann, 
inte helt oväntat, B-finalen med 
hela sju minuter före tvåan.

Medeldistansen, en vecka sen-
are, gick i en betydligt flackare 
och snällare terräng 1 mil norr
om Hallsberg. Helgen inleddes 
redan på fredagen med kval, 
där Frida Hector och Vilma
Karlsson, båda D18, samt 
Simon Hector, H20, gick till 
A-final. Johan Calleberg och 
Ivar Lidström Lauri hade lik-
som Kristina Tedhamre lite oflyt 
med heat, tider och placering-
ar, och killarna hamnade precis 
utanför B-finalen i H18 och 
Kristina precis utanför A-finalen 
i D18. Tobias Karlsson sprang 
även han C-final i H18. Under 
finalen, på samma arena föl-
jande dag, gjorde både Vilma 
och Simon, ännu en gång, 
fina lopp. Det resulterade i en 
guldmedalj för Simon och en 
sjundeplats för Vilma, där Frida 

i samma final slutade 31:a. 
Kristina blev åtta i B-finalen 
och Ivar, Johan och Tobias 
slutade femma, nia respektive 
27:a i C-finalen.

På söndagen, efter två intensi-
va dagar med medel-SM, gick 
SM-stafetten på en något
dimmig arena vid Ånnabo-
da. Snättringe SK hade tre 
lag på startlinjen, varav två i 
H20 och ett i D20. I H20 lag 1 
sprang Jesper Lidmar, Johan 
Calleberg och slutligen Simon 
Hector. Ivar Lidström Lauri, 
Tobias Karlsson och Mattias 
Kallhauge sprang i H20 lag två 
och i D20 sprang Frida Hector, 
Kristina Tedhamre och Vilma 
Karlsson. H20 startade först 
och tyvärr hade både Jesper 
och Ivar bekymmer i den tekn-
iskt svåra och kraftigt kuperade 
sluttningen, och växlade
24 respektive 19 minuter efter 
täten. Med andra ord inte riktigt 
vad de tänkt dig. Därefter
sprang både Johan och Tobias, 
och efter deras sträckor skilde 
det blott tre minuter mellan
lagen där de båda plockat 
placeringar. Avslutningsvis 
plockade Simon upp lag 1 till 
en 34:e plats och Mattias lag 
2 till plats 42. För D20-tjejer-
na gick det däremot som en 
dans. Frida inledde otroligt 
starkt och växlade i minst sagt 
i täten, som fyra, 19 sekunder 
efter. Kristina gjorde därefter 
ett stabilt lopp, och tappade 
bara fem minuter på täten och 
växlade ut Vilma som tia. Vilma 
gick sedan mycket starkt, och 
trots att hon tappade knap-
pa sex minuter på täten så 
plockade hon upp D20-laget 
till en femteplats! Snättringes 
D20-lag var inte alls omtalade 
bland de cirka tio favoritlag 
som nämndes i samband med 
starten, men det blev minst 

sagt en positiv överraskning 
och femteplatsen kändes på 
sätt och vis som en seger.
Med tanke på att lagmedlem-
marna endast var 17, 18 och 
18 år gamla, har detta lag
ytterligare två år kvar till-
sammans i samma klass. 

Vilma 
SM-silver i Ultralång
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Resultat mästerskap
Junior-VM sprint
M20 30:e Simon Hector

Junior-VM medel
M20 kval 2:a Simon 
Hector
Final 14:e Simon Hector

Junior-VM lång
M20 3:a Simon Hector

Junior-VM stafett
M20 5:a Sverige med 
Simon Hector

SM ultralång
D18 Elit 2:a Vilma Karls-
son
H20 Elit 4:a Simon Hec-
tor

SM sprint
D18 A-final 15:e Vilma 
Karlsson
H20 A-final 4:a Simon 
Hector

SM natt
H20 Elit 3:a Simon Hec-
tor
D18 Elit 16:e Frida Hec-
tor
D18 Elit 21:a Vilma 
Karlsson
H18 Elit 32:a Ivar Lid-
ström Lauri

H20 42:a Ivar Lidström 
Lauri, Tobias Karlsson, 
Mattias Kallhauge

USM sprint
D15 44:a Ella Karlsson
H15 66:a Erik Lidström 
Lauri

USM lång
H16 9:a Jesper Lidmar
H16 19:e Johan Calle-
berg
H15 94:a Erik Lidström 
Lauri

DM medel
H10 1:a  Ludvig Eggöy 
Markhester
H85 1:a Karl-Erik 
Mogren
H45 2:a  Stefan 
Svensson Gelius
D18 2:a Vilma Karlsson

DM lång
H10 1:a  Ludvig Eggöy 
Markhester
H45 2:a Stefan 
Svensson Gelius
H60 2:a  Göran Nilsson
H70 3:a Rune Råde-
ström
H75 3:a Lars Cedérus

Spettaloppet mästare
H17-49 Stefan 
Svensson-Gelius
-H16/H50- Mats Bern
D17-39 Sofia Persson

Natt KM mästare
H10 Ludvig Rosendahl
H12 Ludvig Eggöy Mark-
hester
H14 Isak Gelius
H16 Jesper Lidmar
H17-49 David Hector
H40-54 Per Kallhauge
H55-69 Peter Karlberg
H70 Lars Cedérus
D10 Thea Gelius
D12 Alva Lidström Lauri
D14 Elin Wolgast
D17-39 Vilma Karlsson
D40-59 Nadja Dahlström

Dag KM mästare
D12 Elin Abel
H14 Jakob Tedhamre
H16 Erik Lidström Lauri
D40-59 Nadja Dahlström
H17-39 Mikael Nilsson
H40-54 Hugo Flordal
H55-69 Jonny Nilsson
H70- Rune Rådeström

SM lång
D18 A-final 4:a Vilma 
Karlsson
D18 A-final 32:a Frida 
Hector
H20 B-final 1:a Simon 
Hector
D18 B-final 7:a Kristina 
Tedhamre
H18 B-final 11:a Mattias 
Kallhauge
H18 B-final 12:a Ivar 
Lidström Lauri
H18 B-final 17:e Tobias 
Karlsson

SM medel
H20 A-final 1:a Simon 
Hector
D18 A-final 7:a Vilma 
Karlsson
D18 A-final 31:a Frida 
Hector
D18 B-final 8:a Kristina 
Tedhamre
H18 C-final 5:a Ivar Lid-
ström Lauri
H18 C-final 9:a Johan 
Calleberg
H18 C-final 27:a Tobias 
Karlsson

SM stafett
D20 5:a Frida Hector, 
Kristina Tedhamre, Vilma 
Karlsson
H20 34:e Jesper Lidmar, 
Johan Calleberg, Simon 
Hector

DM natt
D12 1:a Alva Lidström 
Lauri
H45 1:a Stefan 
Svensson Gelius
H75 1:a Lars Cedérus
D18 2:a Frida Hector
H16 2:a Jesper Lidmar
D18 3:a Vilma Karlsson
H50 3:a Per Kallhauge
H70 3:a Rune Råde-
ström

DM sprint
D12 1:a Alva Lidström 
Lauri
D18 1:a Frida Hector
D75 3:a Barbro Cedérus
H16 3:a Jesper Lidmar

DM stafett
D20 1:a Frida Hector, 
Kristina Tedhamre, Vilma 
Karlsson
H14 1:a Oskar Ekner, 
Jakob Tedhamre, Isak 
Gelius
H16 2:a Jesper Lidmar, 
Albin Hainke, Ella Karls-
son, Erik Lidström Lauri
H210 2:a Rune Råde-
ström, Lars Cedérus, 
Göran Nilsson
D12 3:a Molly Gelius, 
Linn Nordmyr Mag-
nusson, Elin Abel, Alva 
Lidström Lauri

30
Så många 

VM, SM och 
DM-medaljer 
tog snättringes 
medlemmar i år
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Egna tävlingsarrangemang

Tävlingsplats: Källbrinks IP, Huddinge
Tävlingsledare: Nadja Dahlström och 
Sofia Persson
Banläggare: Per Kallhauge
Administration: David Hector
Antal startande: 197, varav 116 var från 
Snättringe SK

Tävlingsplats: Sörskogens IP, Huddinge
Tävlingsledare: Göran Johansson
Banläggare: Rune Rådeström
Administration: Thomas Calleberg
Antal startande: 51

Tävlingsplats: Flottsbro, Huddinge
Tävlingsledare: Anders Wisén
Banläggare: Björn Salomonsson
Administration: Erik Dyrelius
Antal startande: 44

Tävlingsplats: Huddinge Centrum
Tävlingsledare: David Hector
Banläggare: Simon Hector och 
Rune Rådeström
Bankontrollant: Per Kallhauge
Administration: Fredric Johansson
Antal startande: 971 varav 112 var från 
Snättringe SK

Tävlingsplats: Källbrink IP, Huddinge
Tävlingsledare: Anders Wisén
Banläggare: Simon Hector
Administration: Erik Dyrelius
Antal startande: 102

Tävlingsplats: Källbrinksskolan, 
Huddinge
Tävlingsledare: Claes Andersson och 
Hugo Flordal
Banläggare: Johan och Jesper Lidmar
Administration: Mattias Kallhauge
Antal startande: 544

Ungdomsserien 
kretstävling 4 Maj

Spettaloppet 14 Juni

Dag-KM 24 September Ungdomsserien
final 1 Oktober

Natt-KM 26 Oktober Höstlunken 5 November

Ingen verksamhet pga grön vinter

Skid-O

Övrigt tävlande

Swedish League
Under våren avgjordes sex 
deltävlingar samt finalen i 
serien Swedish League, där de 
tre bästa resultaten på deltäv-
lingarna avgör startordningen 
för finalens jaktstart. Först ut 
var Blekinge med både en me-
del- och en långdistans. Natt-
SM i Örebro var nästa deltäv-
ling och under samma helg 
avgjordes även en långsidans 
i Jönköpingstrakterna. Final-
helgen gick av stapeln runt 
Bollnäs med sprint, medel och 
slutligen finalen med en avkor-
tad långdistans och jaktstart.

I finalen slutade Flavio Poltéra 
på en 40:e plats i H21. I H20 
imponerande Simon Hector 
ännu en gång och knep en 
seger. I D18 slutade Vilma 
Karlsson 25:a, tätt följd av Fri-
da Hector som blev 27:a. Även 
i H18 var konkurrensen inom 
klubben hård. Tobias Karlsson 
sprang in som 76:a, Ivar Lid-
ström Lauri precis bakom som 
77:a, och båda tätt följda av 
Mattias Kallhauge som slutade 
på 79:e plats.

Påskresan - Kroatien och 
Slovenien
Under påsken åkte ett stort 
gäng, på hela 44 personer, 
till Kroatien och Slovenien för 
både träning och tävling. Vi 
inledde det hela med träning 
i Kroatien. Därefter begav vi 
oss till Slovenien där vi deltog i 
tävlingarna Easter4. Roligt och 
utmanande! Även stort tack till
reseledare David Hector.

Tävlingsresa Hälsingland
24 SSK:are åkte 3:e-6:e juni 
till Hälsingland för att springa 

Alfta-Ösaträffen, med fyra
tävlingar och gemensamt 
boende på vandrarhem för 
klubbens medlemmar.

Oringen
Årets Oringen gick i Värmland 
med C-ort i Arvika. Det bjöds 
på fyra tuffa långdistanser, en
medeldistans, bussåkning, sol, 
campingliv, tårta, långbord och 
massa annat som hör Oringen
till. Något som självklart måste 
nämnas är att klubbens relativt 
nya löpare Ludvig Eggöy
Markhesters prestation. Som 
att det inte vore nog att tillhöra 
toppen i Stockholm, visade
Ludvig att han dessutom 
tillhörde även Sverigetoppen, 
trots att han gick nybörjarkurs-
en hösten 2016, och vann 
totalen i H10! Både häftigt och 
imponerande! Jättestort grattis 
till Ludde!

Ungdomsserien
Årets Ungdomsserie var en 
minst sagt spännande tillställn-
ing. Ungdomsserien är, pre-
cis som det låter, en serie för 
ungdomar, där de under flera 
deltävlingar först får samla 
poäng och sedan en final där 
allt avgörs och Stockholms 
bästa ungdomsklubb koras. 
Alla startande ungdomar bidrar 
genom sitt deltagande och 
därför är det viktigt att hela 
klubben deltar och varenda 
en gör skillnad. Inför finalen, 
i Huddinge Centrum, låg vi 
tvåa, men klubbens ungdomar 
gick man ur huse och hjälpte 
tillsammans åt att samla så 
många poäng som möjligt. 
Detta resulterade i en seger för 
Snättringes ungdomar. Väldigt 
roligt och nästintill

historiskt för Snättringe SK! 
Självklart firades det sedan 
med tårta!

DM
Disciplinerna sprint, lång, me-
del, natt och stafett avgjordes 
under året. Snättringe hade
deltagare och fina prestationer 
på samtliga. För resultat, se 
sidan ovan.

KM
Både Natt-KM och Dag-KM har 
gått av stapeln. Liksom från 
DM finns resultaten att finna
separat.

Tävlande Stockholm
Klubbmedlemmarnas tävlande 
har även varit flitigt under året 
i allt från träningstävlingar som 
Vinter- och Sommarserien till 
klassiska helgtävlingar, 
UP-tävlingar och Mila by Night.
Totalt har det blivit 3462 täv-
lingsstarter, vilket är en ökning 
med 13 % jämfört med 2016.

Ludvig 
Totalsegrare O-ringen
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Medlemsstatistik (2017-12-31)

Ekonomi

Totalt antal medlemmar: 516 (+11)
Damer: 222 (+3)    Herrar: 294 (+8) 
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Totalt antal medlemmar

Totalt antal ungdomar 0-25 år

Herrar 0-25 år

Damer 0-25 år

Klubbens ekonomi är stabil 
och i år har vi en mycket stor 
omsättning på 1,6 miljoner kro-
nor. Vi har ett underskott på 40 
tusen kronor, delvis beroende 
på ökat tävlingsdeltagande. Vi 
fick i år bara in startavgifter för 
174 tusen kronor men klubben
betalade 381 tusen kronor för 
att tävla på andra klubbars 
arrangemang. Vi har fortsatt att 
subventionera bra idrottsverk-
samhet med 200 tusen kronor 
tack vare starkt stöd från kom-
munen samt tävlingsarrange-
mang och funktionärsuppdrag 
vid Midnattsloppet.

Arrangemangen gav ett netto 
på 117 tusen kronor, i detta 
ingår Höstlunken, Ungdoms-
serien, Wild Camp och funk-
tionärsuppdrag. Bidrag är även 
en viktig intäktskälla där det 
kommunala bidraget blev 287 
tusen kronor i form av
anläggningsstöd, aktivitets-
bidrag och bidrag till Huddinge 
Wild Camp. Det statliga
bidraget var 59 tusen kronor 
som aktivitetsbidrag och peng-

ar från Idrottslyftet. I år har
också tillkommit ett bidrag på 
40 tusen kronor till Integration-
sprojektet. Medlemsavgifter 
står för 112 000 kr. Sponsring 
från SkyHill har inkommit även 
i år men syns som bidrag först 
när den utnyttjas. I år 
utnyttjades 17 tusen kronor.
Klubbmedlemmars gåvor till 
ungdomsfonden blev 8 100 kr 
under året men inget bidrag 
har utbetalats från fonden. 
Bidrag från Idrottslyftet uppgick 
till 7 000 kr som använts till 
utbildning för barn- och ung-
domsträning. Under hösten har 
vi placerat pengar på fastränte-
konto som hittills gett en rän-
teintäkt av 1876 kr. Därutöver 
tillkommer 9 tusen kronor som
medlemmarna själv har betalat 
in till klubben för att de ibland 
inte har startat.

Kostnaden för startavgifter är 
den klart största utgiftsposten 
som i år ökat med 28%
och uppgick till 381 tusen kro-
nor. Ungdomsverksamheten 
var lika omfattande som

tidigare med flera läger och 
resor som kostade 109 tusen 
kronor men där deltagarna
själva betalade 32 tusen kro-
nor. Orienteringskläder till 
ungdomar är rabatterade
medan försäljningen av Ullmax 
varor sker med vinst, varför 
klubbshopen i år bara gav ett 
underskott på 5 500 kr. 
Kostnaden för klubbstugan 
och torpet Charlottendal har 
täckts av anläggningsbidraget 
från kommunen. Föreningsas-
sistenten har i januari blivit 
fulltidspensionär, varför löne-
kostnaden bara uppgått till 11 
tusen kronor. Löner inklusive 
skatter och avgifter för ungdo-
mar som ledare på Huddinge 
Wild Camp uppgick till 302 
tusen kronor, varav 100 tusen 
kronor täcks av det 
kommunala bidraget.
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Huvudstyrelse
Ordförande
Nadja Dahlström

Vice ordförande
Björn Salomonsson

Sekreterare
Sofia Persson

Kassör
Carl-Gunnar Forsberg
Claes Andersson

Orienteringsstyrelse
Ordförande
Nadja Dahlström

Vice ordförande
Björn Salomonsson

Sekreterare
Sofia Persson

Kassör
Carl-Gunnar Forsberg
Claes Andersson

Ledamot
Per Kallhauge
Anders Karlsson
David Hector

Adjungerande
Mats Bern

Revisorer
Ordinarie
Ingemar Tedhamre
Sture Lantz

Suppleant
Thomas Hugosson

Tävlingskommittén
Ordinarie
Hugo Flordal
Tomas Calleberg
Torbjörn Bergman
Håkan Carlqvist

Kartor
Anders Wisén
Simon Hector
Göran Nilsson

Ungdomskommittén
Sammankallande
Mats Bern

Banläggning och utsättning
Rune Rådeström

Hopp och skutt
Anders Abel
Johanna Svennersjö
Magnus Dalenstam

Nybörjargrupp/Grön grupp
Anna Tedhamre
Stefan Svensson Gelius
Anders Wisén
Hugo Flordal
Jim Christie
Fredrik Eggöy Markhester

Vit grupp
Johan Lidmar
Magnus Bolander
Monika Nordmyr

Gul grupp
Anders Berntsson
Erik Dyrelius
Elin Törnqvist

Orange grupp
Gunilla Kallhauge
Mats Bern

Nybörjarkurs vuxna
Stina Boräng

Träningskommittén
Ordinarie
Jonny Nilsson
Göran Nilsson
Anders Karlsson
Per Wolgast
Jörgen Hector
David Hector
Kristina Tedhamre

Stugkommittén
Stugfogde Källbrink
Erik Dyrelius

Uthyrning Källbrink
Jesper Andersson

Charlottendal
Anders Bergmark

Kafévärd
Viviann Andersson
Agneta Franzén
Lisa Hainke

Klubbshop
Mia Fredholm
Anna Wolgast

Uttagningskommittén
Herrar
Mikael Nilsson
Simon Hector

Damer
Sofia Persson

Herrar oldboys
Göran Nilsson

Damer oldgirls
Gunilla Kallhauge

Ungdomar
Stefan Svensson Gelius

Skubbaren
Jakob Tedhamre
Gustav Ekner

Webbgruppen
Mikael Nilsson
Patrik Äppelgran

Naturpasset
Sammankallande
Elisabeth Svanfeldt

Ordinarie
Olof Persson
Roland Nyman

Festkommittén
Sammankallande
Anneli Lidmar

Ordinarie
Ylva Nilsson
Martin Nilsson
Alva Karlsson
Moa Äppelgran

Valberedning
Sammankallande
Gösta Guteland

Ordinarie
Elisabeth Hector

Övrigt
Presskontakt
Torbjörn Bergman

Elit- och juniorkontakt
Sofia Persson

Sponsring
Torbjörn Bergman

Skid-OL
Anders Bergmark

Styrelser och 
komittéer 2017Slutord

Nu är det dags igen att försök-
er plita ihop ett slutord till verk-
samhetsberättelsen. Snättringe 
SK har fortsatt ha en massa 
aktiviteter att bjuda på under 
hela året. Klubben sprudlar av
aktivitet och vi utvecklas hela 
tiden. 
 
Vi har haft våra första inten-
sivkurser för vuxna, där Stina 
Boräng och Mars Bern har 
gjort en stor insats. Båda tillfäl-
lena var mycket uppskattade 
av sina deltagare. 
 
Project 86 körde igång inför 
10mila i Göteborg. Syftet var 
att få en placering för herrla-
get, som sämst 86:a på 2017 
års 10mila, vilket de lyckades 
med. Herrlaget blev 85:a. Nu 
har Project 73 satts ingång in-
för 10mila i Nynäshamn 2018. 
Målet är att både dam- och 
herrlaget ska få placering 73 
eller bättre. 
 Ett integrationsprojekt drogs 
ingång av Svenskt Friluftsliv, 
där vi hjälpte till med att visa 
upp orientering. Ungdomarna 
fick prova på att springa laby-
rint-OL och enklare
mikroorienteringsbanor. Vi 
gjorde detta i samarbete med 
Sportfiskarna och
Klätterförbundet.  Drivande 
från vår sida i projektet var 
Jörgen och Elisabeth Hector.

Snättringe har fått sin första 
sprintkarta, denna är ritad av 
Simon Hector. Kartan är över
Huddinge Centrum och den 
användes vid Ungdomsserief-
inalen som vi arrangerade. 
David Hector var den duktiga 
tävlingsledaren för detta ar-
rangemang, där Snättringe SK 

blev totalsegrare. Senast vi 
lyckades med detta var 1991. 

När vi arrangerade kretstävlin-
gen i maj, hade vi rekord vad 
gäller antal deltagare på Un-
gdomsserien, nämligen 116st 
anmälda löpare från klubben. 
Det är tack vare alla dessa 
ungdomar som sprang som vi 
kunde ta hem hela serien. 
 
Vi har många fler bra bedrifter 
under året. Junior VM brons 
och SM segrar, totalsegrare i 
o-ringen, 5:a i damernas SM-
stafett för 20-åringar trots att 
de bara är 17 och 18 år själva, 
2:a på ultralång SM och andra 
bra placeringar i SM och USM, 
DM segrar i alla distanser, 
plats 34 på 25manna samt alla 
som vågat utmana sig själv 
inom orienteringen och myck-
et, mycket mer. 

Plus alla bedrifter som görs i 
skymundan, nämligen alla som 
ställer upp och hjälper till
på tävlingar, i caféet, som 
tränare/ledare, hjälper till att 
fixa med klubbstugan, ordnar
ungdomsläger på sommaren, 
tar hand om beställningarna av 
våra klubbkläder m.m. Utan er
ingen verksamhet! Tack alla för 
erat fantastiska engagemang 
och vilja att ställa upp och
hjälpa till!

Klubben har även slagit rekord 
när det gäller Natt-KM. Tävlin-
gen gick från klubbstugan en
vanlig torsdag och alla sprang 
KM samma kväll, vilket blev 
mycket lyckat. Vi har aldrig
tidigare haft så många delt-
agare på ett Natt-KM, 
nämligen 102st. 

En av klubbens trogna med-
lemmar har avlidit under året. 
Gösta Eriksson som var my-
cket aktiv som löpare och 
funktionär inom klubben under 
många år, samt utfört de fina 
inbundna banden av alla utgiv-
na Skubbaren, och som nu är 
arkiverade. Tack än en gång 
alla som ställt upp under året 
och hjälpt till i klubben på ett 
eller annat sätt. 

Jag är så glad över att vara 
medlem i Snättringe för alla 
är så engagerade, aktiva och 
vänliga. Jag tycker att det är 
en sådan fin och trevlig stämn-
ing i klubben. Hoppas att ni 
andra också tycker detta. 
 
Vi vill också tacka Göran 
Johansson som nu slutat som 
föreningsassistent efter många 
års förtjänstfullt arbete.

Vi tackar också alla våra spon-
sorer som vi haft under året, 
nämligen Ullmax, Noname, 
Skyhill
och Mila.

Styrelsen
Nadja Dahlström
Björn Salomonsson
Carl-Gunnar Forsberg
Sofia Persson
Anders Karlsson
David Hector
Claes Andersson
Per Kallhauge

Vid författandet har även 
följande bidragit
Anders Bergmark
Per Wolgast
Elisabeth Svanfeldt
Anders Wisén
Kristina Tedhamre
Stefan Svensson Gelius
Mia Fredholm
Jesper Andersson
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