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Hur har klubbarna påverkats
och gynnats av pandemin?

10MILA i Upplands-Bro blev
intsällt - vad händer nu?

O F F I C I E L LT M A G A S I N F Ö R S T O C K H O L M S O R I E N T E R I N G S F Ö R B U N D

Ledare

Vi har öppet som vanligt hela sommaren
Vardagar 9:30-18:00
Lördagar 9:30-14:00
Söndagar Stängt

Covid-19-viruset har ju, som ingen
undgått, satt stora spår för vår
verksamhet. Tävlingar har ställts in,
klubbverksamheten har förändrats
och läger ställts in. Ekonomin för Stof
påverkas också i stor utsträckning.
Jag är dock mäkta imponerad över
orienteringsrörelsens initiativförmåga när
det gäller att hitta alternativa sätt att träna
och delvis tävla men ändå uppfylla de
restriktioner som finnes. Eventor är
fullt med träningar som det bara är att gå
in och skriva ut en karta och ge sig ut.
StOF har också arrangerat stafetträningar
för både ungdomar och seniorer vilket
rönte stor uppskattning.
Med fiffiga lösningar uppfylldes
restriktionerna och härlig tävlingskänsla
infann sig. Luffarligans härliga
”70+ligan” ger ju möjlighet att för de
över 70 år att ge sig ut och orientera.
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Lennart Hävrén
Ordförande i StOF
Även ungtuppar utnyttjar dessa banor.
Imponerande är också klubbarnas
kreativitet när det gäller att
hålla klubbträningar och
ungdomsverksamheten igång.
Orienteringsrörelsen tar, som tidigare
nämnts, också stort ansvar för den
allmänna friskvården med Naturpass,
Naturpass för cykel, Friska Nacka och
inte minst Hittaut som artar sig till att bli
en succé.
Vart man än är i skogen så ser man
folk med karta i handen. Vi får se vad allt
detta betyder för orienteringen framöver.
Rätt utnyttjat borde det gå lätt att
rekrytera nya utövare till vår sport. Vår
sport ”håller”. Det känns bra också att vi
nu beslutat genomföra det traditionella
Domaruddslägret för våra ungdomar.
Träningssamarbetet har också utvecklats
och träningarna utnyttjas nu av många

vilket är bra. Men, tänk att det alltid finns
ett men, vi är nu inne i vårdatumperioden
och en del träningar har varit i största
laget och träningarna har pågått
under flera dagar vilket strider mot de
Allmänna råden. Vi vill här uppmana att
följa de anvisningar, Infoblad 12, som nu
finns att läsa på StOFs hemsida.
Vi kan också informera om att vi
nu har 13 klubbar som sagt ja till ett
Oringen i Stockholm vilket vi bedömer
uppfyller de behov som behövs. Fler
klubbar är också välkomna. Osäkert är
dock kring vilket år det blir pga av att
årets arrangemang ställts in. Planen var
2025 men kan hända vi får åka iväg ett år
till 2026.
Till sist vill jag och styrelsen önska
alla en trevlig och aktiv sommar.
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Stockholmsarrangemang
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år 2019
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Vi välkomnar vår nya butikschef Ali Kuosku tillbaka till orienteringsvärlden efter att ha varit ute och
snurrat i många år (bl.a hos Silva) och till slut har han nu hittat rätt kontroll hos oss på Kungsholms
Kyrkoplan i Stockholm.

Framsidesbild:
Sista kontrollen på StOF’s
ungdomsstafett på Djurgården
Foto: Göran Hellgren

www.olspecialisten.com
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framförallt RF SISU om bidrag som
kan sökas för föreningar för de effekter
på ekonomin som uppstått. För StOF:s
del söks bidrag via de 500 mkr som
centralt hanteras av SOFT och i nästa
steg RF. Diskussion om fördelningen
av pengarna pågår och en artikel har
i dagarna publicerats i Aftonbladet
undertecknat av flera olika förbund
inkl SOFT om vikten av att rädda våra
stora motionsarrangemang som ändå är
grunden och inspirationskälla för god
folkhälsa men också för föreningslivet
som är unikt för vårt samhälle.
StOF:s styrelse har sammanträtt
vid flera olika tillfällen för att dels
anpassa restriktioner till våra lokala
förutsättningar samt att hitta sätt att
fortsatt bedriva vår verksamhet under
rådande förutsättningar. Agendan har
i första hand bestått i ekonomifrågor,
personalfrågor, träningsverksamhet,
planering arrangemang vid återstart av
tävlandet förhoppningsvis i höst, Hittaut
och nu lägerverksamhet för ungdomar.
Det som StOF dvs styrelsen och
kansliet konkret beslutat om och utfört är
följande:
• Anpassat riktlinjer och
rekommendationer utifrån våra
förutsättningar
• Verkat för samordning av träningar.
• Arrangerat stafetträningar för både
ungdom, damer och herrar
• Bedömt och lämnat in
ekonomikonsekvenser för StOF till
SOFT
• Beslutat om personalfrågor dvs att
inte permittera.
• Ansökt om sänkning av
arbetsgivaravgiften för vår
kanslipersonal
• Snabba på Hittaut projektet
Stockholm och Järva
• Planera för ungdomsläger vid
Domarudden
• Stödja 25mannaföreningen i sina
planer för ett 25manna i höst

•
•
•
•

Genomföra kartritning av Järvafältet
för Hittaut i egen regi dvs inte köpa
in den
Distribuera tidningen Orientering
Stockholm via hemsida för att spara
tryckkostnader
Hanterat uppkomna markfrågor.
Intensifiera informationen om
vikten av att sköta mark- och
tillståndsfrågorna.

Kansliet jobbar även kontinuerligt med
att planera flytt av olika arrangemang
vilket inte är helt lätt.
Blnd annat markfrågor och erhållna
tillstånd som måste omprövas och
omförhandlas. Vi vill ju också, om
möjligt, få till de traditionella UPtävlingarna i höst som ställdes in i vår
likt andra arrangemang.
För kansliets del innebär ovan att
de har fullt upp och permitteringar
är i rådande stund inget alternativ. Vi
har gått igenom hela vår detaljerade
budget noga och också analyserat
de ekonomiska effekter som uppstår
pga krisen. De största effekterna på
ekonomin är uteblivet OF bidrag pga
minskat tävlande, uteblivna intäkter för
kartutskrifter, viss lägerverksamhet och
inställda kurser.
Vi har till SOFT rapporterat in
konsekvenserna och hoppas givetvis på
att få kompensation för åtminstone del av
dessa. Framöver hoppas vi på att någon
form av uppstart kring tävlandet kan ske
i höst. I vilken form vet vi inte men till
dess, var ute och njut av det som finns i
vår natur och leta kontroller.
Har också noterat att elitlöparna
tränar på för fullt och övriga aktiva
springer de träningar som anordnas.
Klubbarnas ungdomsverksamhet
rullar på i oförminskad takt. Helt klart
är orienterare innovativa och hittar
lösningar för fortsatt verksamhet.
Och en orienterare kan ju bara inte vara
stilla.

2021 arrangeras 25manna av Täby OK,
Attunda OK och Sundbybergs IK. Årets
arrangörer & Visättra kommer istället att
stå som värd för tävlingarna 2022.

O-Ringen i Stockholm 2025 eller 2026 - nu kör vi!
Om allt hade varit som vanligt,
som en vanlig sommar alltså, skulle
undertecknad kunna titta tillbaka på
en vårsäsong till bredden fylld med
spännande orienteringsupplevelser. En
nattsatsning, ett Tiomila på hemmaplan
och ett Jukola i midnattssol. Näst på tur
skulle det stå en mängd trevliga tävlingar
ute i riket och, framför allt, ett O-Ringen
i Uppsala som sommarens höjdpunkt.
Som bekant har varken våren eller
sommaren så här långt varit som vanligt.
Långt därifrån. Men allt är inte svart som
ett Natt-DM nere på Södertörn, än finns
det hopp inför framtiden. Utan att låta
oss störas av pandemier och annat elände
har förberedelserna inför ett O-Ringen
här i Stockholm fortsatt som planerat.
Naturligtvis har senareläggandet av
årets O-Ringen till 2021 rubbat cirklarna
men vår och O-Ringen AB:s bedömning
är att vårt ”tänk” håller och vi för
närvarande inte ska lägga allt för mycket
energi på att fundera över om vi och
Stockholm ska stå som värdar 2025 eller
2026. Mycket vatten ska rinna under
broarna före det att vi sätter ner foten
när det gäller genomförandeår såväl som
upplägg eller koncept.
Här följer en kort lägesuppdatering
kring var StOF står i frågan och i grova
drag hur vi ser på höstens kommande
aktiviteter. I början på juni kunde vi
räkna in 16 stockholmsklubbar med
intresse för att inom ramen för ett

föreningsråd driva den fortsatta
planeringen. Föreningsrådets roll är
bland annat att agera såväl förhandlingssom samarbetspart mot O-Ringen AB.
Med 16 klubbar på startlinjen har vi nu
uppnått ”kritisk massa” och skapat de
grundläggande förutsättningarna för ett
O-Ringen i Stockholm. Samtidigt är det
viktigt att betona att vi har ett mycket
strakt stöd för vår kandidatur som
O-Ringenarrangör av både SOFT och
O-Ringen AB. “Ni får O-Ringen till
Stockholm om ni vill, nu hänger det på
er” som en tidigare VD för O-Ringen AB
uttryckte det i höstas.
Klubbar som vill vara med: Attunda,
Centrum, Enskede, Gustavsberg,
Haninge, IBM-klubben, Järla,
Skogsluffarna, Skarpnäck, Snättringe,
Solna, Söder-Tyresö, Södertörn, TumbaMälarhöjden, Tullinge, Waxholm
Det som nu står på agendan är att
StOF kommer att bjuda in representanter
för de intresserade klubbarna till ett
uppstartsmöte, en kick-off, i slutet
på augusti. Mötet syftar till att lägga
grunden för att senare i höst kunna
konstituera föreningsrådet. Under
hösten följer sedan ytterligare några
möten med fokus på att genomlysa det
arbete som StOF arbetsgrupp utarbetat
i form av ett koncept för ett O-Ringen
här i huvudstaden med omnejd.
Genomlysningen av konceptet ska bland
annat omfatta fördjupade analyser kring

tävlingsområden, arenor, logistik,
transporter och logilösningar men även
diskussioner med Stockholms stad, viltoch naturvårdsintressenter. En fråga av
vikt är även hur tävlingsprogrammet
för åren före, under och efter ett
O-Ringen ska utformas. Här kommer
dialogen med Tiomilaföreningen,
25mannaföreningen samt
granndistrikten ha en stor betydelse.
Med ett utvecklat koncept kan
föreningsrådet gå till O-Ringen AB
för att kring årsskiftet teckna en
avsiktsförklaring. När vi går in i 2021
är tanken att det inom föreningsrådet
bildas en mindre projektgrupp som
sedan har att driva det operativa arbetet.
Föreningsrådet kommer fortsättningsvis
och i nära samarbete med StOF bland
annat att fortsatt analysera och definiera
ansvars- och rollfördelning mellan
föreningsrådet och O-Ringen AB
exempelvis när det gäller mark-, miljö-,
kommun- och marknadskontakter.
En annan och minst lika viktig
uppgift är att genomföra ett fortsatt
förankringsarbete bland distriktets
klubbar, till exempel i form av
regelbunden information i denna
tidning, Orientering Stockholm, och
i vid olika träffar och möten som
StOF-konventet i november och StOF
årsmöte samt ordförandekonferens i
juni. Då kör vi igång!
Lasse Gerhardsson

SENASTE NYTT • SENASTE NYTT

Vår ordförande Lennart Hävren ger sin
syn på covid-19-pandemins påverkan på
orientering i Stockholm.
För orienteringsrörelsen liksom för
andra idrotter har covid-19 inneburit
stor påverkan på idrotten. Den första
större påverkan kom den 11 mars
när regeringen införde förbud på
sammankomster med fler än 500
personer. Detta följdes upp den 29
mars med att ytterligare begränsa
antalet till 50 personer. Vidare kom
restriktioner för de över 70 år dvs i
princip för vårt Luffarligegäng.
Tuffa men säkert nödvändiga
begränsningar för att minska
smittspridningen. Tävlingar har
ställts in, en del med kort varsel.
SOFT rekommenderade dock fortsatt
träning och klubbarna anpassade
föredömligt sina aktiviteter utifrån
rådande förutsättningar. Soppakvällar
har stoppats, samlingar sker utomhus,
omklädnad och dusch sker hemma.
Jag tycker att de riktlinjer som tagits
fram är tillräckligt tydliga för att
kunna följas vid konkreta aktiviteter
vilket jag uppfattat att klubbarna gjort.
I skrivande stund har nu också
beslut fattats att elitidrotten, med
restriktioner, kan startas upp igen från
den 14 juni. Här får vi dock avvakta
SOFT:s tolkning av hur beslutet
påverkar vår idrott. Vidare har vikten
av fysisk aktivitet poängterats, även
för 70+arna och att verka för att
ungdomsverksamheten fortgår. Bla.
tillåts numera lägerverksamhet för
ungdomar.
Ekonomiskt innebär inställda
tävlingar förstås också uteblivna
intäkter. Information om
bidragsmöjligheter har erbjudits både
för föreningar och förbund. Just detta
har varit lite ”rörigt”, dvs vem söker
bidrag, var och för vad, men har under
hand blivit tydligare. Jag hoppas att
klubbarna erhållit information från

25MANNA STÄLLS IN
25manna skulle arrangerats vid Visättra
den 10-11 oktober i höst men 25mannaföreningen och arrangörsklubbarna
OK Södertörn och Snättringe SK har
beslutat att ställa in tävlingarna. “Med
det smittläge och de restriktioner som
gäller ser vi ingen annan möjlighet än att
ställa in årets arrangemang” säger Mats
Bern, tävlingsledare för 25manna 2020.

TULLINGE SK FIRAR
90 ÅR 2020
Tullinge SK
uppnådde den
aktningsvärda
åldern av 90 år
den 6 maj. Med
anledning av
covid-19 hölls
inget firande, utan det planeras till
senare under året. På bilden nedans ses
klubbens utstyrsel under 30-talet.

FörbundssidornA • Förbundssidorna • Förbundssidorna

FörbundssidornA • Förbundssidorna • Förbundssidorna • Förbundssidorna • Förbundssidorna

Hur jobbar StOF-styrelsen
under covid-19-tider?

OK SÖDERTÖRN HJÄLPTE MISSING PEOPLE
Lördag 25 april fick OK Södertörn
påringning om att bistå Missing people
att söka igenom delar av skogarna kring
Skogås för att söka efter en ung kvinna.
Efter bara några timmar kunde ca 60
medlemmar sluta upp och under 2-3
timmar genomsöka några skogsområden
för att utesluta dessa för vidare sök.
Otrolig nyttig erfarenhet och en aktivitet
som stärkte klubbkänslan. Några dagar
senare hittades den saknade avliden i en
sjö.

Mark- och Viltrutan

Prenumerera på
Orientering Stockholm!

15-25 april genomförde 13 södertörnsklubbar årets spillningsinventering. Förra gången var 2018, den första någonsin. Syftet med hela inventeringen är att bidra till att klarlägga älgstammens status. D.v.s. Hur stor är stammen och hur mår den?
Länsstyrelsen kan sedan ge en väl avvägd tilldelning av älg inför kommande jaktsäsong 2020/2021. Det är så här en älgstam förvaltas.

Torbjörn Tirén

Anders Winell

Och glöm inte, bra relationer med jägarkåren är
viktigt för oss orienterare!
1

2
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Den tidning du just nu läser kan DU få hem i brevlådan! Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och innehåller alltid en mängd spännande
artiklar, nyheter och information från vår idrott i huvudstadsregionen.
Genom att prenumerera på tidningen stöttar du Stockholmsorienteringen samtidigt som du kan hitta inspiration att träna, tävla och arrangera
orientering. Tipsa gärna dina klubbkompisar och vänner om att prenumerera om de inte redan gör det!

FAKTA:
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Inventeringsår 2018 + 2020
Södertörns Älgförvaltningsområde
Uppdragsgivare Länsstyrelsen
13 Södertörnsklubbar bidrog
Trakt är en kvadrat med sida
1x1x1x1 km som ska följas
Varje sida har 10 stopp = provytor
I år Inventerardes 65 trakter =
2.600 st. provytor
1-17 trakter inventerades/klubb
Ersättning 500:- /trakt
Kartunderlag blev för en del en
orienteringskarta
Tekniskt
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40 provytor
läggs ut på varje
trakt
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stöd från Svenska Jägareförbundet
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Ordföranden för Södertörns Älgförvaltningsområde Henrik Ingvarsson
säger:

ENDAST
160 kr/år

39

Jag framför ett stort tack från oss på
jägarsidan samt att inventeringen utförts
mycket professionellt och noggrant dessa 2
åren.
Vikten av en bra inventering av älg har aldrig
varit viktigare än nu då vi ligger på en ganska
låg stam samt en hög dödlighet utöver jakten
så som sjukdomar och trafikolyckor.
34

35

40

41

Vi hoppas på att kunna fortsätta detta samarbete i framtiden.
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Hur går det till?
31
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Man väljer en bra dag, beger
sig till sin ruta (trakt) och tar sig
runt med ett stopp var hundrade
meter. Karta får man.
Vid stoppet (provytan) räknar man
spillning - om det finns någon. Faktiskt är de flesta rutor tomma. Det
hela tar nog en dag TOR.
38

Vi tror att alla årets inventerare
ställer upp även nästa gång.
Häng på Du också - om några år!
100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m
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Den annorlunda våren 2020
Fotografer: Maria Von Schmalensée, Stina Boräng, Lina Mattews

Stafett för seniorer...
StOF träningsstafett 8-9 maj
Helgen efter den tilltänkta
10MILA-helgen så bjöd Stockholms
orienteringsförbund in till en herr- och
damstafett för att behålla och stärka
träningsinspirationen bland klubbarna
och för att löpare skall kunna testa på
formen även om inga riktiga tävlingar
arrangeras.
Konceptet bestod av 10 herrsträckor
och 5 damsträckor á Tiomila där alla
sträckor var separerade från varandra
(inga växlingar skedde). Några sträckor
startade med masstart (se bild till höger) ,
några med lottad start och några sträckor
genom jaktstart utifrån resultat på
tidigare sträckor. Stor hänsyn togs till den
rådande pandemin med begränsningar i
antalet lag, en önskan att alla deltagare
höll avstånd vid arenaområdet samt att
endast stockholmslag hade rätt att delta.
De första sträckorna arrangerades
fredag kväll i dagsljus, skymning och
natt från Törnskogen och Källbrink för
damerna och Granskog, Hellasgården
och Brantbrink för herrarna. Herrarna
sprang även två dagsträckor i Ågesta på
lördagsmorgonen innan både herr och
damstafetten avgjordes vid Åvinge i
Grödinge.
19 herrlag och 11 damlag kom till
start och det var OK Ravinen som
toppade båda stafetterna. I damstafetten
kom Tumba Mälarhöjden på en
andraplats och Järfälla på en tredjeplats.
Bland herrarna var placerade sig Tullinge
SK som andra lag och Snättringe kom i
mål på bronsplatsen.
Även om Stockholms
orienteringsförbund stod som arrangör
så var stafetten ett resultat av många
klubbars insatser där flera av de
deltagande föreningarna ställde upp
och arrangerade ett par sträckor med
banläggning, utsättning av kontroller
samt byggnation av arenaområde.
Stafetten flöt på utan några större
missöden och var ett kreativt grepp för
att kunna erbjuda “tävling utan tävling”
för distriktets juniorer, seniorer (och till
viss del även veteraner).

Masstart i Tullinge för en av nattsträckorna

Starten på ungdomsstafetten - med väl tilltaget avstånd mellan varje lag för att minska smittorisken

Många olika terrängområden och kluriga kontroller passerades under stafetten

Ett av OK Ravinens lag in till växling

Klicka f
ör at
se video t
n!

Kartsnack efter damernas förstasträcka. Se damstarten genom att klicka på bilden!
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...och för ungdomar
StOF träningsstafett ungdom 16 maj
25 st lag kom till start lördag den 16 maj
med arena på Norra Djurgården. Attunda
tog hem segern men det viktigaste var
att skapa en bra orienteringsutmaning för
våra ungdomar då vi vet att stafett triggar
de flesta att ta i lite extra. Alla ungdomar
och ledare på plats var väldigt nöjda med
hela upplägget och det var efterfrågan på
mer liknande events. Naturligtvis finns
flera röster, i synnerhet de som inte var
där, som ifrågasätter tolkningarna av det
regelverk som fanns i denna stund kring
smittspridning av covid-19.
Hur gick då resonemanget och vad
kan vi lära oss? Efter att ha testat dam
och herrstafett helgen innan med flera
bra lärdomar så klurade vi mycket på
tolkningar av regler och den viktigaste
innebörden, att inte sprida smitta. En
input var andra idrotter och i synnerhet
fotboll som tolkar varje match som ett
event där inte spelare och funktionärer
räknas in i de 50 st som polisen angett
för events. Det är publiken som inte får
vara mer än 50 st.
När vi tittar på orienteringens särart så
är orienteringen i skogen väldigt låg risk.
Det är hur vi beter oss på arenan före och
efter som är det kritiska. Ett alternativ
var att ha 5 st arenor men då skulle det
bli många ledare och krånglig logistik.
Det skulle även bli blandning av alla
klubbar vid alla arenor. Vore det då inte
lämpligare att ha sin klubb samlad
utan att umgås med de andra. Då skulle
logistik vara enkel och smittspridning
vara som lägst. En bra arena vid Stora
skuggan och ett hemvist för varje lag och
tydliga regler var man fick vara blev
lösningen.
Klubbledarna fick alla kartor i förväg
och kunde i lugn och ro dela ut rätt karta
vid växling vilket minimerade administrationen på plats. Varje deltagande klubb
kom med 2 st funktionärer 1,5
h innan start och hjälptes åt att snitsla
upp arenan och alla hemvisten och där
Sundbybergs funktionär kläckte begreppet hockeybyte vilket alla förstod direkt.
StOF vill tacka alla funktionärer, ledare
och duktiga ungdomar som följde
reglerna och fick en rolig
dag i skogen.

Varje klubb fick ett eget avsnitslat område som samlingsplats - här är Gustavsbergs ruta
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Hur har klubbarna hanterat
covid-19?
Orientering Stockholm tar tempen på hur
huvudstadens klubbar mår och aktiverar sig
under pandemin.
Tumba-Mälarhöjden OK
Vi i TMOK har, som alla andra, fått
planera om verksamheten under våren
och faktiskt dragit en hel nyttiga
lärdomar på vägen! Träningsprogrammet
har rullat på. Enda skillnaden är att
soppkvällarna är pausade och att vi kör
med fastare ungdomsgrupper som delas
upp direkt vid våra klubbstugor Harbro
och Långsätra.
Tyvärr gick påsklägret till Tjeckien
stöpet. Extra synd när vi hade ett så
bra upplägg med träningar och skulle
avsluta med spännande lokala tjeckiska
småtävlingar. Vi får sikta på nästa år.  
Samarbetet med grannklubbarna har
tagit stora steg framåt. Vi har i åratal
sagt att vi borde samarbeta mer med våra
grannar och utnyttja varandras träningar
för att minska den egna arbetsbördan.
Men med alla träningar, tävlingar och
kavlar hinner man inte med det, men i år
hann vi och då blev det bra. Om vi inte
har ordnat något eget arrangemang så
utnyttjar vi andra klubbars träningar eller
sydsamarbetets övningar.
Vi har arrangerat några covid-19anpassade träningstävlingar, speciellt bra
för de yngsta att få testa SI-stämpling
med tidtagning som vi inte har under
veckan. Och bra för de medelålders
“motionärerna” som inte alltid hittar till
klubbträningarna (och inte minst viktigt
att fostra nya banläggare+TA-kunniga
som får öva)  
Naturpasset hoppas vi blir en succé,
med många fler deltagare än vanligt
i år. Både tack vare covid-19 och en
offensiv marknadsföring från några
av våra eldsjälar. Covid-19-säkrare
motionsform får man leta efter! Nu ser
vi fram emot hösten och att få träffa alla
våra orienteringsvänner i Stockholm och
att få äta soppa igen. Men som vi säger
till ungdomarna: “Det är bra att få längta
lite ibland”
Patrik Adebrant, TMOK
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Gustavsberg
Vi som klubb har påverkats på olika sätt
av de restriktionerna, självklart en hel del
tråkigheter men också ljusglimtar.
På minuskontot ligger förstås vår
inställda tävling som skulle gått av
stapeln 26 april. Där hade vi lagt ner jobb
och engagemang i allt från mark, banor,
kommunkontakter och funktionärer
som börjat detaljplanera. Men vi lägger
planerna överst på hyllan och plockar
fram dem så snart tillfälle ges, skog och
arena står kvar.
Nu till det positiva, vi har ett otroligt
driv i verksamheten just nu. Det är
helt otroligt hur vi har mobiliserat och
arrangerar saker på hemmaplan - och
vilka förutsättningar vi har ute på
Värmdö. Vi har haft träning i princip
varje lördag + söndag sedan mars på
olika kartor runt om på ön.
Utöver dessa helgträningar har vi
även genomfört ett sprint KM och
har dag KM planerat. En träningshelg
med lunch båda dagarna genomfördes
föregående helg ute på Lillsved. I runda
tal är vi mellan 35 – 50 personer på
dessa klubbaktiviteter, med ett stort
åldersspann. De äldre kan få karta eller
skriva ut själva för att träna andra tider
om de vill. Det som är extra kul med
helgträningarna är att det är fler som ses
än vad som träffas än en tävlingshelg. På
tävlingar annars under våren är vi ca 35
personer.
Vi har inte resonerat speciellt
ingående kring hur vi ska göra detta
eftersom läget konstant förändras. Själva
upplägget, platser och genomförandet
har vuxit fram lite allteftersom. Några
planeringsmöten självklart men mycket
mailande och pratande på träningar. Vi
försöker sprida aktiviteterna så vi inte
använder attraktiva områden allt för
mycket – det är ju många andra ute i
skog och mark nu också.
För oss har vårt härliga läge och våra
högkvalitativa kartor också medfört en
utmaning i att hålla koll på och samordna
alla förfrågningar om att komma och ta
del av våra träningar. Flera klubbar vill

antingen springa på befintliga träningar
eller lägga egna aktiviteter ute på
Värmdö. Det är positivt men vi måste
säkerställa att vi inte begår misstag mot
markägare, allmänhet eller jägare, både i
skogen och vid parkering. Vi måste också
säkerställa att klubbar inte tränar där vi
tänkt ha tävlingar detta eller nästa år.
Vår ungdomsverksamhet har varit
oförändrad under våren men vi har haft
fler nybörjare mot vad vi är vana vid. 15
st helt nya barn ville gå nybörjarkurs och
några kom tillbaka från förra året. Unikt
för vår nybörjarkurs (tror vi i alla fall) är
att vi är runt på olika kartor på Värmdö
varje vecka. Så barn och föräldrar få se
olika delar av kommunen och upptäcka
kartorna vi har.
Så, full fart i GOK både tisdag,
torsdag, lördag och söndag!
OK Ravinen
I Ravinen har restriktionerna mest
påverkat de elitlöparna som inte kunnat
tävla och åka på resor, men vi har
också varit tvungna att ändra våra
klubbträningar vid stugan så att vi samlas
utomhus direkt i de olika tränings-/
åldersgrupperna. Hemsidan och interna
grupper på
sociala medier har blivit viktiga kanaler
för att dela nya riktlinjer och aktiviteter,
och att samlas kring när klubbstugan är
stängd.
Det har blivit många fler träningar
än vi från början hade tänkt. Ett schema
med enstaka teknikträningar i veckan
utökades snabbt till flera, och med
uppskattade helg-långpass på olika
fantastiska kartor som den kanske största
bonusen när tävlingarna uteblev. Vårt
träningssamarbete och utbyte med andra
klubbar känns nu också så väldigt rätt
och självklart att vi ska dela med oss
av de bra grejer som vi redan fixar, och
det är något som vi också hoppas kan
fortsätta utvecklas.
Senaste åren har det varit svårt för
oss att få till klubbmästerskap i det
redan späckade schemat, men denna
vår har vi redan spontant kört fyra olika
distanser för att ge lite tävlingskänsla i

tomrummet, också dessa har ibland varit
samarbeten med andra klubbar och på
nya kartor. För många i klubben har det
varit extra kul att våra elit-löpare nu är
hemma och är med på både träningar
och KM, och sprider entusiasm och
erfarenhet.
Anette Önerud, OK Ravinen
Sundbybergs IK
I Sundbyberg har utgångspunkten förstås
varit att vi ska följa de riktlinjer för att
minska smittspridningen. Men genom ett
antal åtgärder har vi kunnat genomföra
ett fantastiskt bra vårprogram. De
åtgärder vi har vidtagit är att bara samlas
utomhus, att ha koll på anmälningsläget
för att om det behövs besluta om
uppdelning i olika grupper och också ha
olika samlingspunkter eller -tidpunkter.
All information innehåller också
uppmaning att inte delta om man har
någon form av symptom på smitta och
att vi ska hålla avstånd när vi tränar. Vi
har också infört att alla tar med egen
plastficka. Vi har haft ett stor utbud av
träningar och vi har 10% fler som deltar
i träningarna. Gympan som normalt
bara genomförs varje vecka mellan
oktober och mars överfördes till en
utomhusaktivitet tidig vår och fortsätter
in i juni. Torsdagarnas teknikpass
erbjuds även för vuxna men med olika
startplatser.

Sedan i mars har vi haft två träningar
varje helg, både egna arrangemang och
sådant vi delar med andra klubbar. Det
mest uppskattade har nog varit de två
tvåmansstafetter, en i skog och en
stadssprint. Individuellt anmälan
och tränarna har satt ihop lagen. En
stor skillnad är också alla stora och
små tävlingsarrangemang som var
inplanerade i våra kalendrar, 10MILA,
Stockholm City Cup, motionsorientering,
UrsvikXtreme. Det skapar både en
viss frihetskänsla men också saknad – det
är ju roligt att få till bra och uppskattade
arrangemang!
Det finns många saker som vi kan tar
med oss när livet återgår i mer normala
hjulspår:
Det är effektivt att dela träningar med
andra klubbar, det borde göras i större
utsträckning.
När man som klubb arrangerar
tävlingar är fler personer aktiva i
förberedelserna. När det är enbart
träningar som ska arrangeras är det färre
personer som blir involverade och det är
lätt att det blir för mycket arbete för dem.
Det blir mycket fler människor
som faktiskt springer i skogen när
arrangemangen är små och inte kräver
duschar, servering, barnpassning
etc. En icke försumbar skara arbetar
kontinuerligt med att förbereda
tävlingar, men nu har de betydligt större
möjligheter att träna.
Cecilia Westström
Skogsluffarna
Efter första rekommendationerna från
Orienteringsförbundet, beslöt vi att
Öppet Hus Vinter som pågår januarimars med Vinterpasset och servering i
stugan ställdes in när tre helger återstod.
Träningarna på tisdagskvällar
ändrades så att dusch/bastu slopades,
alla kommer omklädda och går hem efter
träningen, vid några tillfällen har vi varit
utomhus och bl a grillat korv, för att
ändå ha lite social samvaro som många
saknar. De yngre barnen fortsätter sin
träning på lördag fm vid Brotorp f o m
april månad. Alla större arrangemang har

ställts in, men vi har kunnat genomföra
KM i terränglöpning och KM-medel
tillsammans med OK Södertörn, anpassat
med olika starttider för varje klubb
Naturpasspremiären 4 april där ca 250
naturpass såldes på premiärdagen, med
noga planering så att ingen kö uppstod
och avstånd kunde hållas. Vi bestämde
oss också för att återuppta ”Lilla
Naturpasset” som vi haft sedan 2015,
med uppehåll de senaste två åren. Det
är en bana med 13 kontroller, c:a 2 km,
avsedd för familjer med barn c:a 5-10
år, som både vill lära sig mer om naturen
i området och samtidigt orientera. Lilla
Naturpasset kostar 50 kr och säljs bl a på
Apoteket i Bagarmossen.
Vi har även startat vår Prova på
orientering med Veckans bana som
planerat 25 april, men förlängt antalet
tillfällen från fyra till sex. Vi har alltså
haft öppet i Brotorp sex lördagar, där
efterfrågan har ökat på att pröva på
orientering.
Nybörjarkursen för vuxna blev snabbt
full, och 15 deltagare har träffats med
början 7 maj, vid fem tillfällen, med två
ledare, alla tillfällen utomhus, med en
kortare teoridel och praktiska övningar i
terrängen runt Brotorp. 13 personer står
på väntelista till nybörjarkurs i höst.
Det är en påtagligt ökat intresse för att
lära sig orientera denna vår. Klubbens
aktiviteter har marknadsförts på sociala
medier och ordförande Karin Fuhr
Lindqvist har intervjuats i lokaltidningen.
En rolig händelse var också en
förfrågan från en handbollsklubb som
önskade hjälp med utomhusträning
för sina ungdomar, som inte kunde
träna inomhus. En ungdomsledare från
Skogsluffarna och ytterligare en
funktionär tog hand om gruppen en
lördagsförmiddag, och gjorde en mycket
uppskattad orienteringsaktivitet.
Ovissheten är stor inför höstens
aktiviteter, men vi vill försöka ta tillvara
det ökade intresset för att vistas i skogen.
Det är en utmaning att kunna möta
intresset, samtidigt som vi måste undvika
närhet och ökad risk för smittspridning.
Britt-Marie Skog
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Blir det tävlingar i höst?
Under våren har antalet tävlingar varit väldigt
sparsamt med anledning av pandemin. Några
restriktioner har lättats nu inför sommaren,
men frågan många ställer sig är om vi
kommer kunna ha vanliga tävlingar till hösten
eller inte?
Pandemin ställer till det i samhället.
Kan tyckas fjuttigt att beklaga sig för
att idrotten och orienteringen har det
tufft med sin tävlingsverksamhet, men
livet består av så mycket mer än arbete
och dra in stålar för att kunna betala
räkningar.
Vad är det för liv om allt bara ska
kretsa kring arbete och hur man ska ta
sig till detta eventuella arbete. Faktum är
att livet till största delen består av att vi
som sociala varelser ska kunna få träffas,
möta andra människor få bli uppskattade
och bekräftade och då inte bara som
arbetskraft.
Stockholmsorienteringen blir alltså
en del av livet och i rådande läge kanske
mer viktigt än vad man i första anblicken
kan tänka sig.
Många av Stockholms klubbar har
haft en föredömlig verksamhet i vår. Men
många vittnar också om att det finns risk
för att vi kröker in oss och har mindre
intresse för att ta emot nya till sporten,
trots att det har varit större intresse än
någonsin för att vara ute i naturen.
Vi har sett fler som velat testa
orientering, Hittaut, Naturpass
och träningar har inte sett så stora
deltagarsiffror på många år. Å andra
sidan så saknar många möjligheten att få
mäta sina krafter i ett tävlingsmoment.
Visst har vissa klubbar bedrivit
klubbtävlingar men hur många gånger
pallar man att få stryk av samma person
och hur går det för mina kompisar i andra
klubbar?
Personligen konstaterar jag därmed
att det är ytterst viktigt att vi inom
stockholmsorienteringen kommer igång
med mer än klubbverksamhet så snart
som möjligt. Både för att upprätthålla
orientering som tävlingsidrott, men
även för att skapa morötter för att våra
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Throwback 1980-tal #tbt

Throwback till 1980-tal
Känner du igen de gamla OL-kläderna?

Känner du igen de gamla OL-kläderna?
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ungdomar, juniorer och seniorer ska orka
fortsätta träna mot någon form av mål.
Att får jämföra sin prestation mot andra
är något samhället uppmuntrar i nästan
allt, även under koronatider.
Fotbollen var först ut och drog igång
ungdomsfotboll med tävlingsinslag.
Därefter har tävlingar på högre nivåer
dragit igång, IFK Norrköping ligger
redan i topp i Allsvenskan.
StOF har visat att det går att arrangera
tävlingar, men med en helt annan
storlek, organisation och upplägg än
normalt. StOF:s ungdomsstafett och
träningsstafett fick en efterföljare i en
Jok-ola och Vänlastafett med Fredrika
Bremers orienteringsgymnasium och IF
Löjp som arrangörer.
I skrivande stund jobbar klubbarna
och StOF för fullt med att försöka
få igång tävlingsverksamheten i
Stockholm. Många arrangemang har
ställts in, men det finns exempel på
motsatsen. Ravinens Trekvällars körs
enligt en reviderad plan och upplägg.
StOF och arrangörsklubbarna jobbar
för att det ska kunna bli DM-tävlingar

i höst men tyvärr kan inte tävlingarna
bli så stora som vi brukar ha dem. Med
gällande bestämmelser om storlekar på
folksamlingar blir svårt att klämma in
ett fullödigt klassystem. Att arrangera
sprinttävlingar i stadsmiljö är i princip
omöjligt, då polistillstånd knappast
kommer tillhandahållas. Samma gäller
25manna som ställt in årets tävlingar och
arrangörerna Snättringe och Södertörn
får chansen att ha 25manna vid Visättra
2022 istället, tävlingarna 2021 hålls
i norrort med Täby, Attunda och
Sundbyberg som arrangörer.
Exakta programmet för hösten
kommer presenteras efter under juli,
troligen blir Ravinens Trekvällars ett
arrangemang som ger vägledning.
Tävlingsprogrammet 2021 och
DM-planen som sträcker sig till 2028
kommer att behöva revideras, i vissa fall
med radikala förändringar. Vid StOF:s
ordförandeträff den 8 juni sträckte ett
antal personer upp handen för att hjälpa
till i processen. Resultatet kommer
presenteras på StOF:s hemsida
Lars Forsberg

Barbro Lönnkvist i landslagsdräkten
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Björn Rosendahl i Ravinens färger

Göran Andersson - Gustavsberg

Bra vårsäsong för
teknikträning
Eftersom alla vårens tävlingar ställts in så har istället de olika teknikträningarna som finns i distriktet blivit populära för alla som vill komma ut
till både gamla och nya terrängområden. Genom samarbete mellan klubbar så kan man hjälpas åt med arbetet så att det finns både kvalité och
kvantitet i träningstillfällen med karta.

Inställda tävlingar har gett bra
förutsättningar för att slipa på
orienteringstekniken. Samarbetet mellan
klubbarna har fördjupats under våren
och man har bjudit varandra på olika
träningar, mer än vanligt.
I distriktet har vi även ett antal
olika samarbetsgrupper där bland annat
Stockholm sydost är ett exempel. I
samarbetet ingår klubbarna Gustavsberg,
Hellas, Enskede, Järla, Ravinen,
Skarpnäck och Skogsluffarna och alla
klubbarna ska ha en kontaktperson
som även ansvarar för att det blir bra
övningar. Därutöver ska klubbarna se till
att träna bra, men även vara ansvarig för
uthängning och intagning av skärmar.
En av de viktiga punkterna i
tekniksamarbetet är att övningarna ska
vara genomtänkta, inte bara en serie på
skärmar som hänger på ”trekvart”. Det
ska vara genomtänkt och tydligt vad
tränaren vill uppnå med övningen. Det

är sedan upp till den aktive i samverkan
med tränaren att verkligen ta till sig
tanken med övningen och fullfölja
övningens intention. Är det upp med
blicken som ska tränas, då måste man
tänka på detta, inte tänka på att hänga på
någon som just kom ifatt.
Allan Mogensen från OK Ravinen
som vi sett både på TV-sporten
och DN under våren, är en av
teknikträningskonstruktörerna för
SO-samarbetet. Vad har han som tidigare
världsmästare och numera tränare för
tankar om teknikträning?
-Bäst tycker jag det är att ha slingor,
gärna med olika moment för varje slinga.

kontrollplock, ett enklare område i mitten
med relativt många stigar och större
mossar, men tar man bort dom från
kartan så blir det ändå ett intressant
område säger han.
Området i söder består av många
höjder/sluttningar som är relativt
detaljfattiga, där det lämpar sig bra för
att köra kontrolltagning i sluttning som
är rätt ovanligt i Stockholmsterräng.
Annars är olika typer av stafetträning/
gemensam start en kanonövning som
man kan köra när man är en grupp.
Att det inte går att köra den övningen
på egen hand, gör att vi ofta har det
med på våra läger och samlingar. Blir
man för många är dock risken att en del
springer mer på ryggar än efter kartan,
här vilar ett stort ansvar på individen, att
ha tänkt till ordentligt före övningen, vad
är syftet, hur ska jag genomföra denna
träning? Det är något som man alltid bör
göra före varje teknikträning om man ska
få ut det maximala av den, något som de
flesta nog kan bli mycket bättre på.

Syftet med teknikträningen

Urklipp från Teknikträning Sydöst v. 23. Se kartan
till vänster

Allan Mogensen

Då kan tränaren följa upp med
löparna efter varje slinga och hinner
se alla flera gånger under träningen.
Dessutom kan man som löpare välja de
slingor med de moment man behöver
träna extra på. Svårigheten är att hitta bra
terrängområden som är lämpliga
för att ha slingor.
Oftast blir det som på Hålludden
man får försöka anpassa övningen efter
terrängen. Där finns det några partier
som är detaljrika, som passar för

På den södra delen av banan är det fokus
på kontrolltagning i sluttning. Kanske
inte så ofta vi har utpräglade
sluttningskontroller i Stockholm
eftersom backarna är så små, men på
andra håll kan vi ofta ställas mot denna
utmaning. En gammal regel är att man
alltid ska försöka ta sluttningskontroller
ovanifrån, helt enkelt för att man då
har bäst överblick. Det går självklart
långt ifrån alltid och en till exempel en
brant kan det vara bättre att ta nerifrån.
Hur som helst så vill vi ta kontrollen så
snabbt så möjligt och det innebär att vi
behöver kunna navigera på skrå. Då är
det viktigt är att ha koll på vilken nivå
man befinner sig på i sluttningen och att
ha någon avläsningspunkt strax för eller
på sluttningen är avgörande. Sekunderna
tickar oftast snabbare iväg vid missar på
sluttningar än i flack terräng. Tänk också
på att det är svårare att hålla en rak linje
när du springer på skrå i en sluttning.
Viktigast är att du för varje kontroll i
sluttning har en plan för hur du ska ta
kontrollen och att du är medveten om de
risker som finns med just din plan!
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TIPS TILL DIG A
RRANGER
SOM VILL A
ÄNING
EN ENKEL TR
KďĞŵĂŶŶĂĚŽƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐƐƚćǀůŝŶŐ
/DͲ<ůƵďďĞŶ;ŶƵ/DůƵď^ǁĞĚĞŶͿĂƌƌĂŶŐĞƌĂĚĞĚĞŶϭϵŵĂũĞŶ;ůŝƚĞƚŽͿǀĂŶůŝŐdŝƐĚĂŐƐK>;ΎͿŝƐŬŽŐĞŶ
ŝŶƚŝůůĞƌŐƐŚĂŵƌĂ/W͘hƉƉůćŐŐĞƚůŝŬŶĂƌĚĞƚǀŝďƌƵŬĂƌŚĂ͗ϯďĂŶŽƌŽůŝŬĂůćŶŐĚ͕^ƉŽƌƚ/ĚĞŶƚͲƐƚćŵƉůŝŶŐǀŝĚ
ĂůůĂŬŽŶƚƌŽůůĞƌŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐǀŝĂŚĞŵƐŝĚĂŶŝŶŬů͘tŝŶƐƉůŝƚƐŽĐŚ>ŝǀĞůŽǆ͘WĊŐƌƵŶĚĂǀŽƌŽŶĂ
ĨƂƌďĞƌĞĚĚĞƐĞŶŽďĞŵĂŶŶĂĚƐƚĂƌƚͲŽĐŚŵĊůƉůĂƚƐƵƉƉůŝƚĞƚĂǀƐŝĚĞƐĨƌĊŶĂůůŵćŶŶĂƉůĂƚƐĞƌƐŽŵŐĊŶŐƐƚƌĊŬ
ĞƚĐ͘
,ćƌĨĂŶŶƐ͗





<ĂƌƚŽƌŝƉůĂƐƚĨŝĐŬŽƌĨƂƌĚĞƚƌĞďĂŶŽƌŶĂŝ
ƐĞƉĂƌĂƚĂƂƉƉŶĂŬĂƌƚŽŶŐĞƌƉĊŵĂƌŬĞŶ͘
EĊŐƌĂďƌćĚďŝƚĂƌŚŝŶĚƌĂƌĚŝƌĞŬƚũŽƌĚŬŽŶƚĂŬƚ
ŽĐŚůŝƚĞ'ůĂĚWĂĐŬƐŬǇĚĚĂƌĚĞůǀŝƐƵƉƉŝĨƌĊŶ͘
dƂŵͲŽĐŚ^ƚĂƌƚƐƚĂƚŝŽŶ;ŵĞĚŝŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶͿŝ
ĞƚƚƚƌćĚ͘
DĊůͲŽĐŚǀůćƐŶŝŶŐƐƐƚĂƚŝŽŶ^WͲϳ;ŵĞĚ
ŝŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶͿŝĞƚƚĂŶŶĂƚƚƌćĚ

ůůƚŵǇĐŬĞƚĞŶŬĞůƚ͊
ĞůƚĂŐĂƌŶĂĂŶŵćůĞƌƐŝŐƉĞƌĞͲƉŽƐƚƐĊũĂŐŬĂŶŬŽƉƉůĂŶĂŵŶƚŝůů^/ͲĐĂƌĚŶƵŵŵĞƌ͘&ƌŝƐƚĂƌƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌǀĂůůĞƚ
ϭϰ͗ϯϬͲϭϴ͗ϯϬ;ůŝƚĞƚůćŶŐƌĞćŶǀĂŶůŝŐƚͿ͘ǀ͘ĂǀŐŝĨƚǀŝĂ^ǁŝƐŚ͘
ĞůƚĂŐĂƌŶĂƵƉƉŵĂŶĂƐŝŝŶďũƵĚĂŶƌĞƐƉĞŬƚĞƌĂƉĊďũƵĚŶĂƐŽĐŝĂůĂĂǀƐƚĊŶĚŽĐŚĂƚƚŝŶƚĞƚĂƉĊƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐ
ĞůůĞƌĂŶĚƌĂƐŬĂƌƚŽƌ͘sŝůŝƚĂƌƉĊĂƚƚĚĞƚƚĂĞĨƚĞƌĨƂůũƐ͘d͘Ğǆ͘ĂƚƚŽŵĨůĞƌĂĂŶůćŶĚĞƌƐĂŵƚŝĚŝŐƚƚŝůů^ƚĂƌƚDĊůͲ
ƉůĂƚƐĞŶŵĊƐƚĞŬĂŶƐŬĞŶĊŐƌĂǀćŶƚĂŶĊŐƌĂŵŝŶƵƚĞƌƉĊƐŝŶƚƵƌ͘
ZĞƐƵůƚĂƚƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ͗'ƂƌƐƉƌĞĐŝƐƐŽŵǀŝĚďĞŵĂŶŶĂĚdŝƐĚĂŐƐK>ŶćƌǀŝŝŶƚĞƚĂŐŝƚŵĞĚŽƐƐĚĂƚŽƌƚŝůů
ƚćǀůŝŶŐĞŶ͘:ĂŐĂŶǀćŶĚĞƌDĞK^͘sćůŚĞŵŵĂǀŝĚĚĂƚŽƌŶŵĂƚĂƐŝŶĨŽĨƂƌĚĞůƚĂŐĂƌŶĂŝŶ͘
ǀůćƐŶŝŶŐƐĞŶŚĞƚĞŶ^WͲϳŝŶŶĞŚĊůůĞƌĞĨƚĞƌƚćǀůŝŶŐĞŶĂůůĂƐƚćŵƉůŝŶŐĂƌŶĂĨƌĊŶĂůůĂĚĞůƚĂŐĂƌŶĂƐ^/ͲĐĂƌĚƐ͘
ŶŚĞƚĞŶƐĚĂƚĂůćƐĞƐŝŶƚŝůůƐĚĂƚŽƌŶŵĞĚŚũćůƉĂǀ^/ͲŽŶĨŝŐ;ĚĞŶŐĂŵůĂ͕ŝŶƚĞWůƵƐͿŽĐŚůĂŐƌĂƐƐŽŵĞŶ
͘ĐƐǀͲĨŝů͘/ŵƉŽƌƚĞƌĂƐĂǀDĞK^ŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚĞƚćƌŬůĂƌƚƐĊŶćƌƐŽŵƉĊĞŶĚĞůũƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌƐŽŵǀĂŶůŝŐƚǀŝƐćƌ
ŶƂĚǀćŶĚŝŐĂ͘
>ćŶŬĂƌƚŝůůŽůŝŬĂƌĞƐƵůƚĂƚůŝƐƚŽƌŐƂƌƐŶĊďĂƌĂĨƌĊŶǀĊƌŚĞŵƐŝĚĂŝďŵŽů͘ƐĞ
^ůƵƚƐĂƚƐ͗ĞƚŐĊƌƵƚŵćƌŬƚĂƚƚĂƌƌĂŶŐĞƌĂĞŶŵŝŶĚƌĞŽƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐƐƚćǀůŝŶŐŵĞĚĚĞŶĞǆƚƌĂƐƚŝŵƵůĂŶƐƐŽŵ
ƌĞƐƵůƚĂƚƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐƚŝůůĨƂƌŽĐŚćŶĚĊĨƂůũĂ&,DƐƌŝŬƚůŝŶũĞƌ͘ĞƚďǇŐŐĞƌĚŽĐŬƉĊĂƚƚǀŝŬĂŶůŝƚĂƉĊĂƚƚĚĞŶ
ĞŶƐŬŝůĚĞƚĂƌƐŝƚƚĂŶƐǀĂƌ͘
'ƵŶŝůůĂtŝĐŬĞŶďĞƌŐ/DͲ<ůƵďďĞŶ
;ΎͿ/ƵƉƉĊƚϱϬĊƌŚĂƌ/DͲKlubben haft som sin kärnverksamhet att anordna ’efterͲũŽďďĞƚͲorientering’ vaƌũĞƚŝƐĚĂŐƐŬǀćůů
ĂƉƌŝůͲŽŬƚŽďĞƌĞǆŬůƐŽŵŵĂƌƵƉƉĞŚĊůů͕ƉĊƐĞŶĂƌĞĊƌŝƐĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚƌŝĐƐƐŽŶŽĐŚ^͘
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Hur går det för stockholmsorienteingens
“hovleverantörer”?
Att covid-19-pandemin drabbat oss
orienteringsutövare har väl inte ha undgått
någon men hur har våren tävlingsstopp
påverkat några av våra ”hovleverantörer” här
i huvudstaden?
Orientering Stockholm kontaktade
Björn Reger på Mila, Lasse Krieg på
Orienteringsspecialisten och Jan ”Jolo”
Olsson, SportIdent/Neptron, för att kolla
läget. Alla tre fick några frågor kring hur
de såg på den pågående nedstängningen
av orienteringen men även när det
gäller andra sporter inom sin respektive
kundkrets.
Hur känns det?
– Det känns sådär, inleder Björn Reger,
– Jag är ju dubbelt drabbad, både som
företagare och som en ganska hängiven
orienterare. Ingenting blev som man
tänkt sig den här i övrigt fina våren. Men
nu i början på maj har det ändå sjunkit in
och man försöker anpassa sig. Jag saknar
verkligen tävlingarnas spänning och
speciellt ”eftersnacket”, säger Björn.
Lasse och Jolo fyller på och menar
att – Nog känns det bra men samtidigt
osäkert och trist utan att ha några
tävlingar att åka på. Där Lasse under
helgerna flyttar ut butiken i skogen
levererar Jolo tidtagningstjänster till
ett stort antal olika löpartävlingar
och motionsarrangemang, inte bara
orientering.
Även om tävlingssäsongen ställts in
har träningsverksamheten formligen
exploderat under våren med massor
av klubbarrangemang. Hur har detta
märkts i försäljningen?
– Det kommer in fler orienterare till
butiken än vanligt eftersom de inte
kan handla av oss på tävlingar men
tävlingstappet är mycket kännbart,
säger Lasse Krieg. Å andra sidan menar
Björn Reger att behovet av pannlampor
vid den här tiden på året sällan är stort
men tillägger samtidigt att Tiomila, av
förklarliga skäl, brukar ge en viss skjuts i
försäljningen.
Ni tre har inte enbart orienterare
i kundkretsen utan även andra
idrottsutövare; multisportare, löpare,

cyklister, golfare osv. Hur har era
övriga kunder påverkats av de senaste
veckornas covid-19-begränsningar?
Jolo beskriver det som att – Trailrun
och Swimrun nog har drabbats hårdare,
där ligger all verksamhet nere, då
många av dem har tävlingarna som
gemensamma sammankomster. Jolo
fortsätter – Orienteringsklubbarna kör ju
hårt med massa små, uppdelade träningar
och tävlingar. Björn å sin sida hävdar
att – Efter mitten på mars ”dog” min
marknad inom idrotten nästan helt. Mila
har dock en viss omsättning inriktat på
yrkesfolk, bygg, räddningstjänst m.m.,
säger Björn och fortsätter – Att här
händer det lite året runt även om det är
mindre även inom dessa branscher under
vår och sommar.
Det ryktas om att exempelvis
karttryckerier, kanske inte kommer
att överleva ”covid-19-stoppet”.
Hur bedömer ni att era leverantörer
kommer att påverkas av covid-19pandemin?
Björn menar att – Ingen av våra
huvudleverantörer har idrotten som
huvudsaklig ”födkrok” så jag tror och
hoppas att det ska gå bra. Å andra
sidan, fortsätter Björn, – Påverkas ju
hela näringslivet och en hel del företag
kommer att gå under eller göra stora
neddragningar, så det återstår att se vad
som händer.
Förhoppningsvis kommer det en dag
då vi fullt ut kan köra igång med
tävling och träning men hur bedömer
ni att ”covid-19-stoppet” på lite längre
sikt kommer att påverka er?
– Vi tror att när stoppet för större
tävlingar hävs kommer det mesta i
orienteringen gå tillbaka till det normala
är vår uppfattning, säger Lasse och Jolo.
Hoppas verkligen att det blir öppet för
tävlingar i höst, säger Björn. – Vi satsade
ganska stort på marknadsföring av nya
grymma Vega 5000 med annonsering
och inspelning av video under vintern,
och Björn fortsätter, – Det visade sig inte
vara den bästa tajmingen. Det kan nog
bli rätt svårt att fullt ut ta igen vårens
tapp men förhoppningsvis hinner vi ändå

nå hyfsade försäljningssiffror under
kommande höst.
Om ni avslutningsvis skulle ägna er
åt lite framtidsspaning, hur tror ni
att covid-19 kommer att påverka
utvecklingen av orienteringssporten?
Fler mindre men högkvalitativa
arrangemang, kanske med ett mindre
fokus på helgtävlingar till förmån för
något som skulle kunna liknas vid
Luffarligan men med ett större fokus
på yngre och medelålders? Kanske mer
Hittaut i närområdet än en heldag med
långdistans nere på Södertörn? Fler
natt-arrangemang året runt?
– Jag tycker det har funnits en trend
de senaste åren med ett ökat antal
små enkla arrangemang och jag tror
att den förstärks nu, menar Björn. –
Nattarrangemang och teknikträningar
med lampa finns redan i de flesta klubbar
och av naturliga skäl med undantag
av månaderna maj-juni-juli. Däremot
har den som jag tycker bästa tiden för
nattävlingar, augusti-september, nästan
inga tävlingar alls, och han fortsätter,
– Jag tror det beror främst på att
Natt-SM sedan några år körs på våren.
Björn hoppas att det kan arrangeras i
höst och att det sedan får stanna där i
tävlingsprogrammet. Något som han
tror att det skulle höja intresset även
på Natt-DM. – För egen del hoppas jag
att Mila-Sthlm by Night fortsätter att
locka många deltagare, men även att de
stora arrangemangen som Tiomila och
O-Ringen kommer igång igen. Sporten
behöver dem, avslutar Björn
Jolo och Lasse tycker att det är
positivt nu är att många klubbar
samarbetar mer med att arrangera
träningar som de byter med varandra.
– Annars tror vi att det mesta går
tillbaka till ett normalläge så snart
tävlingsstoppet hävs.
Lasse Gerhardsson
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Mitt första 10MILA

Inga riktiga tävlingar sedan 27 mars, men
klubbarna har varit aktiva och tränat bra.
Covid-19-pandemin har gjort att vi inte får
arrangera tävlingar och vårens stora orienteringsfest, 10MILA har skjutits på framtiden.
För att möta behovet av något tävlingslikt tog StOF-kansliet initiativ till en
Tiomila-lik träningsstafett helgen 23 maj. Stafett och stafett, Folkhälsomyndighetens förbud mot att ha folksamlingar med fler än 50 personer satte
så klart gränser, så det fick bli 10 olika
sträckor/banor på 10 olika arenor.
En av deltagarna vid träningsstafetten
och även debutant i Tiomilasammanhang
var Ted Lagerström. Nedan får
vi en lite rapport från debuten:
Jag heter Ted och är 13 år, jag älskar
orientering och springer för Attunda OK.
Mina bästa meriter är 2:a på ORingen 2019 med 2 etappsegrar, 1:a på
Eskilstuna 3-Dagars och 1:a på Sälen/
Malungs 3-Dagars, allt samma
sommar. Nu ska jag berätta om när jag
sprang mitt första 10-Mila.
Pga av covid-19-virusets spridning
så blev det inget 10MILA, men istället
arrangerade StOF ett 10MILA koncept
där det var 10 sträckor på olika platser
med 10 olika löpare. Jag fick plats i
Attundas förstalag och fick sträcka 3 som
gick i Hellasgården, 6,4 km dag. Vi var
20 löpare som startade med 30 sekunders
startmellanrum och jag startade som
18:e löpare. Jag fick en dålig start med
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en bom på 1,30 på första kontrollen. I
början var det lite som kontrollplock där
det gick bra. Sen hade vi en långsträckta
rakt igenom en stor mosse vid Nackamasterna. Jag valde ett runt vägval åt
vänster för att få väglöpning där jag är
stark och jag hade då inte sett någon
annan orienterare på ett tag.
In till 11:an så var jag ikapp Täby och
senare var jag ikapp ett Järfällalag. Vi
splittrades när vi tog olika vägval och vi
hade olika gafflingar men kom snart
ihop igen. Kontroll 18 var lite lurig men
jag spikade den. Långsträckan till sista
var gafflad och då skildes vi återigen.
Jag sprang ner mot sista i hög fart och
var snart i mål. När jag hade varit i mål

Konfirmationsläger flyttas fram

i 2 min kom Täby och strax efter det
Järfälla.
Jag blev 9a på sträckan och var ganska nöjd med mitt första 10MILA-lopp.
Jag hoppas på att kanske redan till
hösten få springa 10-mila i Idre med
mina kompisar i Attunda OK.
Ted Lagerström
Lördagen den 16 maj var det ytterligare
en Tiomila-liknande stafett med Ted på
startlinjen. Det var StOF tillsammans
med deltagande klubbar som arrangerade en ungdomsträningsstafett vid
Stora Skuggan vid Universitetet. Ted var
där med i vinnande laget, Attunda lag 3.

Konfirmationsläger med orientering är givet
för många ungomar varje år, men med anledning av covid-19 kommer det inte genomföras
denna sommar.
För många unga orienterare är OL-konfa
den stora höjdpunkten som längtas till.
Äldre klubbkompisar berättar om det.
Äventyren, minnen och vänskapsband
som knyts över hela orienterings-Sverige
är en viktig del av sommaren. Årets
OL-konfirmander som redan lärt känna
varandra lite grann, och Orientering
Stockholm kollade läget med Attunda
OKs Marcus Barboza.

för fyra veckor, så de kan hinna med två
läger nästa år. Det känns inte kul att få
vänta ett år till, men nu hinner vi med
Rikslägret nästa år också och känns
väldigt kul med det.

Blir det konfirmationsläger i Eksjö i
sommar?
Nej det blir det tyvärr inte.

Vad ser du fram emot mest?
Det jag mest ser fram emot på lägret är
att få lära känna alla andra konfirmander
och även umgås med dem. Jag längtar
också till alla läger mästerskap och även
glassmila.

Kan du berätta om planeringen inför
konfirmationslägret? Vad har ni gjort?
Vi från Stockholm har hållt ihop rätt så
bra. Vi har alla gått tillsammans
till kyrkan på söndagar och träffats då vi
behövde gå till kyrkan tio gånger innan
lägret. Det har gjort att vi kommit
mycket närmare varandra.

Hur förändrar covid-19 ert läger?
Det som förändrades mest är att vi får
vänta ett år till för att få ha vårt läger, vi
ska ha lägret efter 06:ornas läger nästa år.
De har även förkortat vårt läger med en
vecka. Nästa år är den tre veckor istället
Foto: Magnus Strömqvist

Vi är många som längtar till att
träffa våra orienterarvänner runtomkring
landet. Tack för pratstunden Marcus.
Lena Buhre

Utvecklingsläger Violett
11-15 augusti 2020

Ett alternativt läger som ersätter utvecklingsläger violett i Falköping samma period - resa i buss på morgonen tisdagen
den 11 augusti och hemkomst på kvällen den 15 augusti
Boende i vandrarhem med frukost, lunch och middag ordnat. Åtta träningspass i fin och utmanande bergslagsterräng
Kostnad beräknas till 3000-3200 kr per deltagare då alla detaljer ännu inte är klara.

Ted’s sträcka på träningsstafetten vid Hellasgården
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Hittaut i Stockholm rullar vidare

StOF driver under 2020 två Hittaut-projekt,
Stockholms City och Stockholm Järva. Hittaut
City drivs med främsta syfte få fler positiva
till orientering och att fler är ute och rör på
sig med hjälp av en karta. Om fler människor
är positiva till orientering så kommer vi få
fler medlemmar till våra klubbar, fler positiva
beslutsfattare om resurser och marktillgång
för orientering. Kravet vi har på oss själva är
att även göra det med vinst vilket ser positivt
i nuläget.
Stockholm City
När covid-19 kom tog vi snabbt
beslut att skynda på och få igång den
digitala lösningen via appen och låta
papperskartan komma lite senare när vi
hade fått mer koll på bidrag, sponsorer
och partners. 29 maj blev kartan klar och
finns nu att tillgå gratis men vi har på
framsidan bett om ett kartbidrag på
20 kr/karta som ett test då trycker kostar
en del. I mitten av maj hade vi redan lika
många deltagare som under hela 2019 (ca
1500 st) och allt pekar på att vi kommer
nå ungefär 5000 personer. Personligen
tror jag på runt 10 000 st. Exempelvis
kommer tågbolaget MTR med sina 5000
anställda ha Hittaut som sin viktigaste
företagssatsning avseende friskvård.
Det här året har vi satsat på att få till
en 10:000-del över hela innerstaden.
Vi vet att kartan inte är perfekt men
avsikten är förbättra den efterhand, så
alla förslag på kartändringar mottages
med tacksamhet av kansliet. (Gäller ej
Djurgården som behöver ritas om i sin
helhet). Vi har även en ide om hur vi ska
koordinera sprintkartor i innerstaden men
det är ett annat kapitel…
Din uppgift är nu att sprida Hittaut
kartan på jobbet, i skolan, till vänner och
gärna visa hur man gör. Vi vill ha många
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registreringar så glöm inte att skapa
konto du också. Varje tagen CP är en
lott i de vinstdragningar vi gör med bl.a.
presentkort på Alewalds som priser.
Vi har även fått till ett erbjudande till
DNs prenumeranter som får företräde till
20 kontroller före alla andra. Stockholms
stad är partner och ger oss ett bidrag så vi
hoppas även se deras anställda ut och leta
checkpoints.
Projekt Järva
En problemställning inom
Stockholmsidrotten är hur vi får fler
engagerade inom föreningslivet. Det
gäller främst i ett 10 tal områden som
kallas idrottssvaga. Orientering är
obefintligt i dessa områden och de
är svåra att locka till våra ordinarie
träningsmarken vilket har testats
flera gånger. Utifrån detta skapade vi
Hittaut Järva i syfte att leta upp andra
intressenter som kan nyttja Hittaut för
sin verksamhet och få nya målgrupper att
nyttja kartan som verktyg för folkhälsa.

Med hittaut Järva vill vi nå
fritidsledare, skolor, andra föreningar
och intressenter som vill testa på. Vi har
påbörjat kartproduktion i sprintnorm för
hela Järvaområdet vilket är fantastiskt för
sprintorientering. Rinkeby är klart och
vi kommer under juni-juli få till KistaAkalla och ängarna mellan Rinkeby
och Kista. Kartan kommer hanteras av
StOF och därmed vara tillgänglig för alla
Stockholmsklubbar. Lanseringsfest blir
det den 8-9 augusti vid Eggeby gård
då vi hoppas ha både lokalbor och
Stockholms orienterare på plats. Mer info
om det arrangemanget kommer.
I närtid kommer vi utbilda bl.a.
fritidsledare om hur Hittaut och
orientering funkar. Ett drömresultat av
projektet skulle vara att vi inom ett par år
har några nya klubbar. Varför inte Tensta
sprint OL runners, Rinkeby OK,
Kista Sprint tigers och Akalla orientering
runners?
Göran Hellgren

Kartritning
med
flashmob
Den 8 augusti lanseras Hittaut Järva med
minst 100 CP på en nyreviderad karta
i sprintnorm.
Det är i alla fall vad vi lovat
Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta
i och med att vi fick stort utrymme i
deras sommarbrochyr. De kartritare
som var kontrakterade att rita hela
kartan kom inte loss pga covid-19 så
problemställningen var hur kan man
skapa en ny karta på kort tid?
Vi testar nu en ny lösning under
namnet “Flashmob kartritning” (dock
helt utan obligatoriska danssteg).
Kartritaren Susen Lösch leder projektet
med den nya sprintkartan över Järva
med att rita nytt och revidera gammalt
material och få ihop till en karta.
Vi gjorde en öppen inbjudan att delta
till alla kartritare i Stockholm (som vi
vet om). 14 st personer anammande
budskapet och hade varsin liten bit av
kartan att revidera under vecka 26.
En bonuseffekt av denna aktivitet är att
vi samordnar och pratar ihop oss om nya
sprintnormen och alla får möjlighet att
rita efter denna norm. Vi kan också bolla
frågor om detaljer på vad som ska vara
med eller inte.
Till höger kan ni se några exempel
på kniviga beslut som skall tas som en
sprintkartritare. Frågeställningar är från
en oerfaren kartritare som undertecknad
och något som tåls att reflektera
över även som sprintlöpare. Vad är
nödvändigt att ta med för att kunna ta rätt
vägvalsbeslut samtidigt som man skall
kunna läsa kartan i hög fart?
Den 8 augusti vid Eggeby gård
lanserar vi Hittaut Järva med nya CP.
Kartan kan även nyttjas av Stockholms
klubbar för träning och tävling.
Göran Hellgren

Staket med en eller två taggar? (gamla
kartan har två taggar)

Fasta bänkar. Ta med eller inte? Hur ritar
man dessa?

Skall dessa stenblock redovisas som stenar, eller som vadå?

Fasta stolar - hur ritar man dessa?
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Naturpasset i
Stockholm
Naturpasset är ett gammalt välkänt och enkelt koncept där man kan köpa en karta med
kontroller som sedan kan tas i valfri ordning
- perfekt för motionärer. I Stockholm har 21
klubbar under året 44 olika naturpass-kartor
igång i en mängd olika koncept och utföranden. Vi har kollat läget hur läget är.
Skogsluffarnas OK
Premiären den 4:e april påverkades i
hög grad av covid-19 pandemin och
försäljningen flyttades ut från Brotorpet
till tomten utanför. Kunderna köpte
och betalade sina naturpass helt på
egen hand, och gav sig sedan direkt ut
i skogen för att ta sina första kontroller.
När de så kom tillbaka fick de något att
dricka och hade chansen att vinna boken
Sveriges Nationalparker.
Glädjande nog kunde vi under hela
dagen undvika trängsel och hålla oss
gott under 50 personer på samma plats
trots att det såldes mer än 250 pass under
dagen. Efterfrågan har varit fortsatt
stark under våren och nästan samtliga
försäljningsställen har hört av sig med
önskemål om fler pass att sälja.
Flera personer har önskat försäljning
online, så vi har med hjälp av
Kartbutiken tagit upp den tjänsten, och
enligt butikschef Anders så säljer de
nu hälften av naturpassen online. Att få
passet i brevlådan är speciellt bra för den
som vill undvika att handla i butiker i
covid-19-tider.
Prognosen för Naturpasset i
Nackareservatet för Skogsluffarnas OK
och OK Ravinen kommer landa på ett
fyrsiffrigt antal.
Lars Mongård
Väsby OK
Vi har sålt 150 paket hittills - förra året
ca 150 för hela säsongen, så det blir nog
fler i år.
Bengt Eriksson
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Järla IF
Friska Nacka har haft en kanonstart!
Utdelning av 47 000 kartor till samtliga
hushåll i kommunen. Vi har nu 1350
deltagare, 125% mer än förra året,
och dessa har redan gjort ca 30 000
stolpbesök. Vi har dessutom fått en hel
del uppmärksamhet, bl a av Kultur- och
fritidsdirektören Anders Mebius i P3
och reportage i Nacka Värmdö Posten.
Vi släpper nu tre st betalkartor och
har redan fått in många beställningar.
covid-19-tiderna gör att väldigt många är
ute i skog och mark, mycket glädjande!
Ulf Bråsjö
OK Österåker
Det är en mycket större efterfrågan i
år! Folk började ta kontakt med mig
redan i början på april och undrade när
det fanns att köpa. Vi har sålt ca 100
st på en månad att jämföra med 150 st
på sex månader förra året. Succé och
ett välkommet tillskott i klubbkassan i
avsaknad av andra arrangemang!
Anette Lantz
Attunda OK
Försäljningen av Attunda OK’s
Naturpass går väldigt bra och efterfrågan
var stor redan innan säljstart. Därför
började vi sälja vid påsk, i stället för 1
maj . Runt maj hade vi sålt slut på ett av
våra områden, och fick trycka nya kartor!
Nu efter 5-6 veckor har vi sålt ungefär
60% fler Naturpass än vi normalt säljer
på ett helt år.
Stefan Martelius
Skarpnäck SOL
Det har märkts en extra kraftig
efterfrågan på vårt naturpass omedelbart
vid säsongsstarten. Den vågen har dock
sjunkit undan i takt med presentation
av alla förnämliga banarrangemang
som 70+ligan, etc. Vårt naturpass på

Norra Djurgården med Lill-Jansskogen
har redan vid slutet av maj passerat
försäljningsvolymen för hela säsongen
2019. Däremot har gymnasieskolornas
efterfrågan på naturpasskartor nästan
helt försvunnit med införandet av
distansundervisningen men den kan ju
återkomma under höstterminen.
Åke Lewander
IFK Enskede
IFK Enskede erbjuder ett naturpass i
Ågesta under perioden 28 mars till 27
september. Intresset har varit väldigt stort
och under första månaden såldes fler
naturpass än under hela 2018 och 2019
tillsammans. Vi säljer naturpasset online
och i dessa tider har det varit väldigt
uppskattat av deltagarna att få kartan
hemskickad direkt i brevlådan utan att
behöva besöka någon affär.
Ulf Persson
Enebybergs IF
Vårt Naturpass har i år gått över
förväntan. Vi startade lite tidigare än
vanligt och redan före 1 maj hade vi sålt
över 100 st (när vi normalt brukar börja
sälja!) Idag ligger vi på drygt 200 ex.
Ann-Mari Fehrnström
Täby OK
Vi säljer betydligt fler Naturpass i år
än tidigare. De som vill undvika vårt
försäljningsställe levererar vi direkt till
eller att de hämtar i min brevlåda.
Betalning sker med Swish.
Göran
Söders SOL
Det går väldigt bra. Vi hade
specialförsäljning utomhus första dagen
och sålde 110 paket på fyra timmar, trots
kort marknadsföring. Många människor
var ute och promenerade och blev
nyfikna på vad vi sålde för något. När
vi förklarade att det var en karta med
kontroller som sitter ute till oktober
nappade många och köpte ett eller flera
paket.
Flera som köpte förklarade att de var
trötta på att bara promenera utan att göra
något. Nu, en dryg månad senare, har
vi sålt slut på två av våra fyra områden,
trots att vi gjort i ordning fler paket än
vad som såldes på hela förra året.
Niklas
Haninge SOK
Det verkar gå bra. Vi har ju 2 naturpass Rudan och Hanveden samt ett cykelpass.
Vi har 2 försäljningsställen förutom i
klubben. Häromveckan lät vi trycka upp

fler kartor för att vi kände att det höll på
att ta slut. Det verkar som om det är fler
som har köpt och är ute i naturen som
annars inte normalt är ute. Det sprider sig
till grannar m fl.
Eva-Stina
IFK Tumba
Våra Naturpass Tumba-Lida och SalemRönninge går som tåget. Vi tryckte upp
260 Tumba och 160 Salem men har
redan beställt 90 + 50 till. Förutom de
vanliga affischerna och annonserna har vi
i år satsat på några “Visa-på-dagar”. Ca
50 pass såldes den vägen. Nu planerar vi
ytterligare en sådan dag i Salem i juni.
Olle Laurell
Järfälla OK
Järfälla OK har i år Naturpass på sex
olika områden, JOK har flest i Sverige.
Vi säljer många fler än tidigare år, mellan
600-700 pass.
Pelle Lind

Gustavsbergs IF
Gustavsbergs naturpass har redan nu sålt
mer än dubbelt så många mot tidigare år.
Har fått beställa fler kartor 3 ggr!
Vi har även cykelpass som också går
väldigt mycket bättre i år, det är roligt.
Carin Rosén
Bromma-Vällingby SOK
Bromma-Vällingby anordnar i år
tre Naturpass i Västerort: Grimsta,
Judarskogen och Lovön. I år har vi
noterat att efterfrågan varit betydligt
större än föregående år och vi ser
att folk gärna begär sig lite längre
ut och besöker Lovön som erbjuder
riktigt fin orientering i naturskön
terräng. Naturpassen ute hos våra
försäljningsställen blir lätt en bristvara
och vi måste vara alerta och snabbt
fylla på så att de inte tar slut. När vi
summerar försäljningen för Naturpasset
slutet maj kan vi se att den med bred
marginal redan passerat föregående års
säsongsresultat.
Simon

Attunda
Grundsyfte har varit att bibehålla
engagemang, ambitioner, intresset och
formen.
Beslut om att utöver sedvanliga
träningstillfällen i veckorna även skapa
träningsaktiviteter på helgerna. Att
ha många olika aktiviteter för främst
ungdomar och elitsatsande. Att anpassa
aktiviteterna utifrån de restriktioner
som getts från folkhälsomyndigheten,
riksidrottsförbundet, SOFT och StOF.

Tullinge SK testar Hittaut
Tullinge SK har med kort varsel kört igång
ett Hittaut projekt. Här kommer deras
erfarenheter
Naturpasset cykel är redan på plats sen
tidigare och med sommaren i antågande
och ett tydligt ökat sug efter att vara i
skog och mark ville Tullinge SK erbjuda
Hittaut till Botkyrkaborna. Så när
eldsjälen Per-Arne Forsberg i spetsen
fick ja på sin ansökan till kommunens
kreativa fond blev det fart.
-Vi har fått 70 000 kronor till Hittaut.
Det täcker våra kostnader för en ny karta
över Trädgårdstorp och att få en fin
layout samt trycka 5000 kartor. Vi har
valt att sätta ut 125 checkpoints på tre
olika kartutsnitt: Tullinge samhälle med
Stendal i norr till Riksten i söder, en liten
del av området kring Lida Friluftsgård
samt nyritade Trädgårdstorp.
Förhoppningen är att alla 5000 kartor
i A1-format ska vara klara till mitten
av juni. Vi är också tacksamma för
samarbetet med Botkyrka Hembygdsgille
om sevärdheter. Detta är något som
trycks på kartan. Vi hoppas det blir
samma succé som Naturpasset Cykel.

Erfarenheter och lärdomar
• Vi valde samma kontroller
som Stockholms Hittaut, en
plastbricka som fästs med
buntband (snyggt, smidigt samt
minskar risken för stöld)
• Införskaffa långa svarta buntband
(klarar solljuset bättre än vita)
• Reka kontrollplatser! Välj
punkter där man enkelt kan fästa
buntbanden (runt stolpar och
smala träd)
• Ta hjälp av klubbens veteraner
för utsättning av kontroller
• Lätta upp med små texter om
sevärdheter och historiska om
platser på kartan och i dess närhet
• Placera kontroller i
”kluster” kring skolor så
kan de utnyttja dessa för
orienteringsundervisning
• Lägg en budget med marginal
och sök bidrag
• Placera kontroller i entréer till
utdelningsställen så kanske man
kan få sponsring av priser

En av Tullinges Hittaut-kontroller
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75-åringen som hoppade ut i
skogen och försvann
En filmdokumentär om arbetet bakom 10MILA
2020 fick en oväntad vändning. Istället för
att beskriva ett jubileumsarrangemang, en
folkfest med orienterare från när och fjärran,
kommer filmen kanske att beskriva tävlingen
som inte blev av.
Efter att ha arbetat aktivt i ett antal
Tiomila, senast 2013, har jag funderat
över vad det är som driver personer
att lägga ner 1000-tals timmar på ett
arrangemang som är över på knappt ett
dygn. Hur kommer det sig att man
frivilligt lägger ner tid på otaliga
kvällsmöten, rekognoseringar i skogen,
möten med kommun osv. Och allt detta
utan ersättning. Varför?
Med den frågan i bakhuvudet har
jag med kamera och bandspelare följt
tävlingsorganisationen för 10MILA 2020
från ett första idémötet i mars 2014 till…
vad?
Knappt två månader innan startsignalen
skulle ljuda vid Tranbygge blir det klart
att tävlingen ställs in. Eller flyttas till
september. Eller blir det ett omtag 2024?
Buden är många. Efterspelet pågår för
fullt.
En sak är dock klar. Jubilleumstävlingen 10MILA 2020 blev inte som det var
tänkt. Istället för slutredigering blir det
mer filmning.
Stefan Knorn
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Vi tar pulsen på 10MILA-ordförande
Hej Christer Nordström- covid-19 slog
till i mars- vad hände sen?
Årets tilltänka arrangör fick frågan att
flytta arrangemanget till hösten men
deras markägare gav inte tillstånd så då
undersöktes möjligheten att flytta år.
Utmaningen är att arrangörer 2021-2023
har bindande avtal och att lösa dem
kostar pengar. Därför togs beslutet att
hålla kvar planen för dessa år och vid

parallellt ta en dialog med årets tänkta
arrangör om hur man kan nyttja de
förberedelser som gjorts. Dialog pågår i
denna fråga.
Nu är Idre aktuellt som ort för 10mila
2020. Hur kom de upp som förslag?
Idreveckan som var planerat till veckan
efter midsommar har också fått ställa in
och de har ritat en ny karta och ville ha

en aktivitet som förberedelse för världscupen 2021. Man tog då kontakt med
Tiomilaföreningen om att få arrangera
Tiomila i höst. De fick då göra en formell
ansökan på samma grunder som andra
arrangörer och så här långt har förhandlingarna gått bra. Man tar ett slutligt
beslut 31 juli med hänsyn till covid-19läget. Vi har en enig Tiomilastyrelse i de
beslut som fattats.

Foto: Stefan Knorn
Foto: Stefan Knorn

Utmanande banor i klassisk Tiomilaterräng
och där några banor skulle ha gått i terräng
som aldrig nyttjats för tävling. Orientering
Stockholm vände sig därför till Ulf Radler,
sammankallande för banläggargruppen för
10MILA 2020 i Upplands-Bro.

Foto: Lena Buhre

Vad händer med 10MILA-banorna?

Första frågan till Ulf blir självklart,
hur känns det i dessa covid-19-tider?
Det känns väldigt konstigt! Skogen,
naturen och årstiderna är som vanligt
men inget är som vanligt i livet och
orienteringslivet. Det tråkigaste är att
inte få träffa barnbarnen ordentligt!
Att tvingades att ställa in årets Tiomila
ute på Upplands-Bro och Livgardets
övnings- och skjutfält och att inga
orienteringstävlingar kan äga rum är
förstås också jättetråkigt. Både med
tanke på allt jobb som lagts ner i
arrangemang och alla de spännande
tävlingar som vi nu inte får springa! Men
allt är inte elände, stället för att jobba
med Tiomila har jag ägnat mig en hel del
åt sprintkartritning senaste tiden, det är
också kul!
Ulf har hört till den krets inom
tävlingsorganisationen för 10MILA
2020 som under lång tid jobbat med
banläggningen och han berättar att: -Vi
som jobbat med banläggningen till årets
Tiomila är Lars Malm som svarat för
Ungdomskavlen, Sven Hedman och
Stig Löfgren för Damkavlen och att Ulf
tillsammans med Lars Palmqvist svarat
för banorna för 10MILA-kavlen. Ulf
betonar samtidigt att betydelsen av att
bankontrollanten P-O Melinder tidigt

kom in i arbetet och var under hela resan
ett stort stöd.
Efter att Tranbygge blivit klart
som arena började vi tänka på hur vi
skulle nyttja området på bästa sätt.
Den totala löptiden som beslutats av
Tiomilföreningen påverkade kavlarna
olika mycket. Ungdomskavlens
minskning från 120 till 90 minuter för
fyra löpare sved rejält medan de vuxnas
kavlar säkert skull gå att få till bra.
Tidigt provade jag om det gick att få
till en bra bansträckning för långa natten,
den västra delen av området behövde
nyrekas men den östra delen kände vi
väl till sedan 2013 och där hade det inte
hänt så mycket i terrängen. Vi behövde
kontinuerligt ta hänsyn till behovet av
gafflingar på olika sträckor, önskemål
om unika delsträckor och lämpliga
placeringar av vätskekontroller samt inte
minst kontroller för mediabevakning.
Något som Ulf lyfter fram som
en effekt av sportens utveckling de
senaste åren. -Mediabevakningen
har blivit så mycket mer direkt och
bättre vilket naturligtvis ställer krav på
banläggningen.
Vilka har de största skillnaderna varit
inför 2020 jämfört med 2013?
Det västra området (10MILA 1981, 2005
och 2020) skiljer sig en hel del jämfört
med det östra området (10MILA 2013)
till det östra området. Exempelvis skiljer
sig terrängtyperna åt från det. 2013 års
område runt Gällöfsta är mycket kuperat
och med ett stort inslag av planbild

medan det västra området 2020 är ganska
flackt. Möjligheterna till vägval på
grund av planbild och kupering skiljer
sig avsevärt enligt Ulf. Terrängmässigt
skulle 2020 och 2013 så att säga dela på
det centrala partiet.
Vad har varit den största utmaningen
för årets banläggargäng?
Den stora dalen, Negelstenadalgången,
i nordsydlig riktning norr om Arena
Tranbygge visade sig tidigt bli en
utmaning. Hur skulle vi hantera den
breda bäck som rinner genom dalgången,
med broar eller på befintliga passager?
Ett annat krav som kom i samband med
karttryckningen var att det skulle tryckas
unika streckkoder för varje banvariant
för att säkerställa rätt karta till varje
löpare.
Ulf blickar tillbaka och menar att även
om tävlingen blev inställd var det massa
arbete som hann göras. Alla kontroller
byggdes, alla kartor trycktes av Kartsam
och varje karta kontrollerades både en
och två gånger. Men till istoppning i
fodral hann vi inte, där tog det stopp.
Avslutningsvis ställer vi den kanske
viktigaste frågan till Ulf, när tror du
att vi kan få springa Tiomila igen ute
Tranbygge?
Jag vågar inte riktigt tro men hoppas
verkligen att det ska bli av inom några år,
sammanfattar Ulf.
Lasse Gerhardsson
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Hur känns det i dessa covid-19-tider?
Jag lever i princip ett vanligt liv berättar
Lars, och fortsätter: jag hjälper skolor
med banor, småreviderar kartor och
vandrar i vår vackra natur. När det
gäller livets nödtorft har jag och hustru
Yvonne tur som blir servade av våra
barn. Men visst är det tråkigt med alla
inställda tävlingar och de ekonomiska
konsekvenser som detta medför hela
sporten. Det som är mycket positivt är
det ökade samarbetet mellan klubbarna
i distriktet, inte minst när det gäller
ungdomsverksamheten.
Du har ju en lång historik i
Tiomilasammanhang; när sprang du
ditt första 10MILA och när började
du engagera dig i Tiomilaföreningens
styrelse?
Första kontakten med Tiomila var
1957 som funktionär vid nionde växeln
Åsätra skola, berättar Lars. Debuten
skedde 1958 då jag sprang sträcka 7 i
Turebergs IF:s förstalag. Sträckan gick
mellan Stavsvik och Råby-Rönö på en
backstreckskarta. Efter ett antal år som
löpare fick jag 1984 möjlighet att delta
i tävlingsledning när Tiomila gästade
Rörkens motorstadion öster om Uppsala.
När tävlingsledare Calle Lindgren
och jag markförhandlade med en äldre
storgodsägare. Vi fick tillgång till skogen
mot att vi svarade för att sätta upp tio
fågelholkar i hans park. Vilken känsla att

28

åren krävt förändrad synen på vad som
är bra banläggning. Spridningsmetoder
påverkar också banläggningen i stor
omfattning. Metoderna för att sprida ett
startfält aldrig kan bli en exakt vetenskap
och att de aldrig kan bli rättvisa utan bara
mer eller mindre orättvisa.

traska runt i parken med tävlingsledaren,
några fågelholkar under armen och
stegen på axeln allt för naturens
mångfald.
Inför 10MILA 1990 i Norrtälje fick
jag och Anders Hallmén uppdraget att
svar för banläggningen och tillsammans
genomförde vi därefter ytterligare två
banläggnings-uppdrag, dels ”höstTiomila” 1993 i Österbybruk då vi för
första gången prövade konceptet med
kortdistansbanor i Tiomilakavlen, dels
1996 vid Salinge Gård. Tillsammans
med banläggnings-kollegan Jan Olsson
i Bromma-Vällingby blev det ytterligare
två banläggningsuppdrag, i Enköping
1999 och i blöta Surahammar 2002.
Därefter tog Lars klivet upp till nästa
nivå och svarade som StOF:s utsedda
bankontrollant för kvalitetssäkringen
av banläggningen för 10MILA 2005 i
Kungsängen, 2007 i Eskilstuna och 2008
vid Rosersbergs slott.
Inför 10MILA 2009 i Perstorp
förändrades rollspelet genom att
banläggare utsågs av arrangören, att
arrangörsdistriktets OF skulle tillsätta
en bankontrollant och att Tiomilas
bankontrollant fortsättningsvis skulle
benämnas bancoach. En utveckling
har skett av hela orienteringsrörelsens
förutsättningar i samhället. En viktig
aspekt vid banläggningen är att ta hänsyn
till är växtlighet och djurliv samt andra
gruppers intressen av naturen.
Utvecklingen på kartan från
Backsstreckskartan, grönsaksbladet och
specialritade kartor har även det genom

LETA CHECKPOINTS OCH
UPPTÄCK DIN NÄRMILJÖ!
Hittaut är en populär form av fysisk aktivitet där du
med hjälp av karta letar checkpoints i din omgivning.
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Foto: Lars Gerhardsson

Om du vänder blicken framåt, hur
tror du att covid-19-stoppet kommer
att påverka orienteringssporten på
lite längre sikt? – Jag har inte något
större fokus på utvecklingen inom
orienteringen, det överlåter jag till den
mera aktiva delen i orienteringsrörelsen!
Jag är nöjd så länge jag kan rita ihop
banor som deltagare tycker om och att
jag kan fortsätta att vandra ut i skogen
med en bunt skärmar under armen för
placering vid inbjudande kontrollpunkter.
Att jag inför 2007 i Eskilstuna inte
lyckades med att sälja in mitt förslag
på en förändring av banläggningen så
att arrangören inte behövde bygga en
bro över den järnväg som gick igenom
tävlingsområdet. Nu byggdes en bro och
till en mycket stor kostnad.
På plussidan lyfter Lars fram alla
diskussioner om kontroller och placering
av dessa och framförallt vägval han
genom åren har haft med de banläggare
och bankontrollanter som han under
alla år samarbetat med. Han känner
också en särskild stolthet över att i
Tiomilasammanhang ha arbetat fram
en struktur över arbetsförhållandet
mellan banläggare, arrangörsdistriktets
bankontrollant och Tiomilaföreningens
bancoach.
Införandet av kartskalan 1:10 000
i Tiomila, något som idag är ett krav i
tävlingsreglerna för alla stafetter. Han är
också nöjd med att Tiomilastyrelsen har
stått upp för jämställdheten genom att
ett lag i Ungdomskavlen ska bestå av två
flickor och två pojkar.
Lars summerar sina insatser och
säger att: När jag nu 2020 pensionerar
mig från Tiomilastyrelsen är jag nöjd
med den utveckling som jobbats fram i
Tiomilaföreningen och som dessutom är
väl dokumenterat i Tiomilas anvisningar.
Avslutningsvis vill jag tacka för all
uppskattning jag fått på de banor jag lagt
genom åren.
Lasse Gerhardsson

9 april - 31 december

SÅ

Visst är det bra med fina tävlingsarenor,
nära till duschar och parkeringar, bra utbud
i serveringen och andra finesser. Men den
kanske viktigaste komponenten för en bra
orienteringstävling är, utöver en bra karta, en
utmanande och krävande banläggning som
håller löparen på alerten från start till mål.
En som vet hur gör för att bjuda
löparen på en fin orienteringsupplevelse
är Lars Roos. Utöver ett drygt
halvsekellångt engagemang i distriktets
tävlingsverksamhet, har Lars i rollen
som banläggare och bankontrollant
varit en av nyckelpersonerna bakom de
senaste årens Tiomila-arrangemang. I
våras lämnade Lars Tiomilaföreningens
styrelse och rollen som huvudansvarig
för kvalitetssäkring av kartor och
banor. Orientering Stockholm passade
på att växla några ord med denne
Tiomilalegendar.

2020

Tiomilalegendar lämnar över budkavlen
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GRATIS
Hittaut bedrivs ideellt
och är gratis i appen, men vi
uppskattar ett frivilligt bidrag
på 20kr för papperskartan.
Swish nr: 070-206 88 50
(Stockholms Orienteringsförbund,
Göran Hellgren)
Märk med gåva hittaut.

Ladda ner hittautappen från App Store
eller Google Play

GULDPARTNERS

ARRANGÖR

Tidningsfakta
Orientering Stockholm (StOF-nytt) ges
ut av Stockholms Orienteringsförbund
med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare: Lennart Hävrén
Redaktion: StOF’s kansli
Vretenvägen 4, 171 54 Solna
Telefon: 08-627 40 50
E-post: orientering@sdfstockholm.se
Hemsida: www.orientering.se/stockholm
Kansliet är normalt bemannat mån-fre kl.
9:30-16:00, ring gärna innan du kommer!

Prenumeration
160 kr/år för enskild prenumerant
130 kr/år för klubbprenumerant (klubben
sköter adresser och betalning)
Inbetalas på Pg 72 94 00-2, Stockholms
OF. Adressändringar sker genom
kansliet.
Utgivningsplan 2020
Nr
Manusstopp
3
21 sept		
4
23 nov		

Till posten
20 okt
22 dec

Bidra med innehåll
Annonser, tävlingsinbjudningar och
artiklar skickas till kansliet. Skicka text
i PDF eller word-filer via e-post. Bilder
behöver vara av bra kvalité och bifogas
separat.
Grafsk form: Oskar Forsberg
Tryck: Normy
Artiklar som inte har författare är
skrivna av StOF-kansliet (Lasse eller Per
Forsberg samt Göran Hellgren)

Annonspriser Stockholms orienteringsförbund 2020
Tävlingsinbjudningar tidningen “Orientering Stockholm” 2020

Rabattsatser och föreningserbjudanden
Kontakta kansliet för mer information

Endast för klubbar i Stockholm och gäller endast orienteringstävlingar.

Storlek			
1/4-del			
1/2-sida, liggande		
1/1-sida			

Mått (bredd x höjd)
85 x 129 mm		
180 x 129 mm		
180 x 263 mm		

Pris
500:1.000:1.800:-

Övrigt
Bilagor: Begär offert
Tidningen är momsbefriad

Annonspriser tidningen “Orientering Stockholm” 2020
Gäller övriga föreningar, andra arrangemang och företag

Storlek			
1/8-del			
1/4-del			
1/3-del			
1/2-sida, liggande		
1/2-sida, stående		
1/1-sida			
Baksida			

Mått (bredd x höjd)
85 x 62 mm		
85 x 129 mm		
180 x 84 mm		
180 x 129 mm		
85 x 263 mm		
180 x 263 mm		
180 x 253 mm		

Priser gäller färdigt annonsmaterial

Pris
450:950:1.200:1.700:1.700:3.000:4.000:-

Alla priser inkluderar 4-färg
Annonsmaterial
Vi ser helst att ni levererar tryckfärdigt
annonsmaterial, PDF, JPEG eller EPS.
Leveransadress för annonsmaterial är
StOF-kansliet (se kontaktuppgifter ovan)

Annonspriser hemsidan Stockholms orienteringsförbund 2020
Mått (bredd x höjd)		
3 mån 6 mån 12 mån
85 x 62 mm			
450:- 600:- 1.000:-

EGON & BÖRJE
Det blir delad
seger!

Nä, hen var ju
två meter efter!

Coronaanpassat!

För mer detaljerade avlysningar, besök StOF’s hemsida
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