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Om oss
Snättringe SK är verksam sedan 1931 och bedriver 
sedan 1933 orientering som orienteringslöpning,
skidorientering och mountainbikeorientering. 
Klubben är ansluten till Stockholms 
orienteringsförbund, Svenska 
Orienteringsförbundet och därmed även 
Riksidrottsförbundet samt dess distriktsförbund.

Klubben samverkar med andra orienteringsklubbar 
i 25mannaföreningen och Söderkartor. Klubben 
ingår i Källbrinksalliansen tillsammans med övriga 
föreningar med verksamhet vid Källbrinks IP. 

Klubben äger klubbstugan vid Källbrinks IP, 
innehållande klubbrum, rehabrum, samlingslokal, 
kafé 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.
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Årsmöte
Årsmöte 2021 hölls digitalt via tjänsten Zoom den 
27 januari. Detta var första gången Snättringe SK
hade sitt årsmöte digitalt. Vid årsmötet valdes 
styrelse och kommittéer.

Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 14 
protokollförda möten varav ett möte via mail där 
beslut togs att stugkommittén kunde ansöka om stöd 
hos RF för renoveringar av klubbstugan.

Interna utbildningar
Utbildning om den nya kvittohanteringen har skett 
främst för ungdomskommittén, men även andra
intressenter var välkomna. 

Stockholms Orienteringsförbund
Snättringe SK har haft representation 2021 i StOFs 
styrelse av Monica Hatlen. StOF:s Tävlingsledarträff 
den 1 febr, Mats Bern representerade SSK. StOF:s 
Banläggarträff den 8 febr, Per Kallhauge, Göran 
Nilsson och Rune Rådeström var med på träffen
för SSK. 

StOF:s Årsmöte 8 mars, Nadja Dahlström deltog. 
StOF:s Ordförandeträff den 7 juni, Nadja Dahlström 
deltog. StOF-Konventet 13 november, Björn 
Salomonsson, Per Kallhauge, och Stefan Svensson 
Gelius samt Claes Andersson (25manna) deltog.

SISU
Nadja Dahlström har gått en kurs i policyarbete.
Mars Hainke har gått en kurs om värdegrundsarbete.
Björn Salomonsson har gått en kurs i hur man söker 
medel, samt en kurs om uppstart och organisation.
Per Kallhauge har gått kursen Grundutbildning för 
tränare. Vi har fått en ny kontaktperson som heter 
Mikaela Lecomte Seger.

Söderkartor (SÖKA)
Söderkartor hade årsmöte den 24 februari, där Per 
Kallhauge representerade Snättringe SK.

O-Ringen Stockholm 2027
Björn Salomonsson var under mars månad med på 
digitalt informationsmöte om O-ringen i Stockholm.
Nu är det troligen 2027 som blir arrangemangsår 

i Stockholm, eftersom även O-ringen 2021 blev 
inställt och planeringen förskjuten ett år framåt. 
Även David Hector har följt utvecklingen mot ett 
O-ringen i Stockholm.

25mannaföreningen
25mannaföreningen har haft ett möte under vintern, 
med alla 25mannaarrangörer, om fördelningen av
det stöd som RF betalade ut för kostnadstäckning 
samt inkomstkompensation för den inställda
25mannatävlingen. Föreningen har också haft möten 
med medlemmarna om hur vi ska fördela
kommande vinster/förluster (ekonomisk utjämning) 
och eventuella stöd för perioden 2020–2025.

På 25mannaföreningens ordinarie årsmöte den 10 
mars deltog Claes Andersson, som är ordförande för
25mannaföreningen,. Nadja Dahlström och Björn 
Salomonsson representerade SSK. Årsmötet blev
bordlagt med ett fortsatt möte till vilket ett nytt 
förslag på fördelningsmodell skulle tas fram. 
Årsmötet fortsatte därefter den 14 april, med det nya 
förslaget på fördelningsmodell för perioden 2020–
2025. Nadja Dahlström och Björn Salomonsson 
deltog även på detta möte. I 25manna representeras 
SSK också av Fredric Johansson i datagruppen.

Huddinge kommun
Huddinge samfällsfastigheter har under 2021 arbetat 
fram ett avtal för lägenhetsarrende för oss vad gäller
marken där klubbstugan står. Avtalet innebär 
avgiftsfri nyttjanderätt där vi betalar för 
driftkostnaderna.

Kartor
Per Kallhauge har gått kurs i Kartkontroll den 20–21 
mars.

IP Skogen
Huddinge kommun har sagt upp avtalet för IP 
Skogen vid Lida eftersom kostnaden per aktivitet 
bedöms som för hög. Uppsägningstiden är ett par 
år. Björn Salomonsson har varit SSKs kontakt och 
frågan behöver bevakas av oss framledes. SSK 
samarbetar angående detta tillsammans med Tullinge 
SK och IFK Tumba som har kontakt med Botkyrka 
kommun.

Möten och utbildningar
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Kommunikationspolicy
Björn och Nadja har tagit fram en 
kommunikationspolicy, i samarbete med Oskar 
Forsberg, som varit ansvarig för Instagram och 
Facebook under året. Denna policy beskriver 
vilka riktlinjer som medlemmar, ledare och 
förtroendevalda som använder Snättringe SK:s 
sociala medier ska följa. Syftet är att medlemmar, 
ledare och förtroendevalda ska få riktlinjer så att de 
sociala medierna används på ett positivt sätt.

Snättringe SKs värdegrund
Mats Hainke och Henrik Norell har under året 
arbetat med klubbens värdegrunder med delaktighet 
från kommittéerna. Styrelsen har godkänt underlaget 
och ett färdigt förslag kommer att presenteras för
medlemmarna 2022.

Säkerhetsplan vid träningar
David Hector, Mats Hainke och Björn Salomonsson 
har börjat jobba med en handlingsplan för om något
händer under en träning.

Utredning av klubbens medlemsavgifter
Styrelsens utredning om klubbens medlemsavgifter, 
presenterades på årsmötet. Styrelsens förslag om att
inte ändra medlemsavgifterna godtogs av årsmötet.

Utredning av kassörens arbetsuppgifter
En projektgrupp som bestått av Göran Nilsson, 
Carl-Gunnar Forsberg, Claes Anderson och Gösta 
Guteland fick i uppdrag att utreda ekonomiområdet 
med rapportering till styrelsen senast i juni 2021. För
att underlätta kassörens arbete togs flera förslag 
fram, bl a att bilda kommittékassörer. Detta prövades
och utvärderades under hösten där Belinda Pannagel 
haft uppdraget som ungdomskommittékassör.

Ny stadga för klubben
Vid årsmötet godkändes styrelsens förslag på 
uppdaterad stadga.

Nyhetsbrev från styrelsen
Styrelsen har utkommit med två nyhetsbrev under 
året. Dessa brev har tagit upp ämnen som de nya
klubbkläderna, exempel på vad styrelsen arbetar med 
just nu samt om den speciella situationen med de
olika restriktionerna vad gäller Covid-19.

Samråd och andra utlåtanden
Fortsatt samråd om Tvärförbindelse Södertörn. 
Snättringe SK har lämnat in ett samrådsutlåtande.

Idrottslyftet och anläggningsstöd
Klubbstugan är i stort behov av renovering. David 
Hector och Jesper Andersson har arbetat fram ett
förslag på renovering av klubbstugan. För att 
finansiera renoveringen har klubben ansökt om
Idrottslyftets anläggningsstöd. Ansökan beviljades 
med 191 000kr. Renoveringen av klubbstugan ska
vara klar inom tre år. Snättringe SK har även 
ansökt om anläggningsstöd avseende kartritning av 
Mörtsjöområdet. Här beviljades 62 000 kr i stöd.

Bidrag från RF
Snättringe SK har erhållit medel för äldreidrott från 
RF. Vi beviljades utan ny ansökan ytterligare en
rörlig del på 10 500 kr, förutom de 3000 kr som 
beviljades förra året via den ansökan som skickades 
in av Nadja Dahlström och Rune Rådeström 2020.
Det gjordes en ny undersökning om coronakrisens 
påverkan på idrottsföreningar i Stockholmsregionen 
i år igen. Nadja Dahlström och Carl-Gunnar 
Forsberg svarade även denna gång.

Ny tävlingsdräkt
Kristina Aneland har varit drivande i att ta fram 
klubbens nya fina klädkollektion med ny modern 
design på tävlingströjan samt matchande färg och 
egen design på nya orienteringsstrumpor. Styrelsen 
beslutade att som tävlingsdräkt införa den nya 
designen på tröja (kort- och långärmad tröja
samt linne). Valfria strumpor och valfria svarta byxor 
rekommenderas till det. För att få så många
klubbmedlemmar som möjligt att byta till den 
nya tävlingsdräkten, subventionerade klubben 
rejält köpet av 1 st tävlingströja/medlem vid första 
beställningstillfället, där vuxna betalade 100 kr 
och ungdomar 50 kr, vilket ett glädjande stort antal 
medlemmar utnyttjade.

Organisering av elitsatsning i klubben
Monica Hatlen och Jörgen Hector har presenterat 
förslag till att påbörja elitsatsning inom 
Snättringe SK. Arbetet fortgår med en grupp inom 
träningskommittén som utvecklar arbetet med 
elitsatsning vidare.

Styrelsens arbete
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Ungdomsverksamhet
Fortsatta covid-19 restriktionerna har påverkat 
klubbens aktiviteter under stora delar av 2021 
men vi har kunnat hålla igång aktiviteter 
inom ungdomsverksamheten relativt bra ändå. 
Ungdomsverksamheten har kunnat fortsätta med 
sina träningar och från och med sommaren även 
haft en del läger, andra aktiviteter och avslutningar 
som vanligt och utan behov av anpassning till 
restriktioner. Vi har en stor och bred verksamhet 
med många duktiga löpare i de flesta klasser. Vi hade 
också en god uppslutning på de flesta deltävlingarna 
i Ungdomsserien, och SSK lyckades hålla sig bland 
de främsta och ta 3:e plats för 2021. Efter första 
halvan 2021 blev det som vanligt, med flera läger 
och tävlingar att springa, inte minst sommarlägret 
vid Charlottendal och Daladubbeln, där båda 
aktiviteterna slagit deltagarrekord för klubben.
     Supportgruppen har under året planerat 
samt varit ansvariga för ett dagläger i slutet av 
vårterminen, Charlottendalslägret, kost och logi 
under Daladubbeln samt julavslutningen. Många 
föräldrar har hjälpt till med sysslor under dessa läger 
vilket även bidrar till delaktighet, social samvaro 
och fler föräldrar som prövar på orientering själva. 
Facebookgruppen för föräldrar som supportgruppen 
startade 2020 har etablerats väldigt väl under 2021 
och kunnat förse föräldrar med info om kommande 
aktiviteter och tips och råd kring orientering och
utrustning. Man har också sett en markant förbättring 
av publicering av uppmuntrande foton från läger och 
tävlingar.
     På StOF-s utvecklingsläger på gul nivå deltog 
Hugo Abel, Axel Nyman, Gustav Eggöy Markhester 
och Mira Vejedal, samt på orange nivå deltog Kerstin 
Christie, Ludvig Eggöy Markhester, Svea Palmborg 
och Ylva Remén. StOF’s sommarläger ställdes tyvärr 
in. Under vinterhalvåret har alla grupper som vanligt 
haft ett schema med varierande torsdagsträningar. 
Upplägget har varit orientering, löpning i skogen 
eller på spåret, omväxlande med olika former av 
intervallträning och lekar. Under vår och höst blir 
det förstås mer fokus på orienteringsteknik anpassat 
efter kunskapsnivå och ålder. 
     Uppstarten i augusti blev återigen med läger vid 
Charlottendal för alla upp till ca 14 år. Det var över 
70 barn och föräldrar med på lägret. Stämningen var 
god med bra aktiviteter, grillning, övernattning i tält 
och bad i Mörtsjön. En del passade på att liksom 
2020 kombinera lägret med att vara med och tävla på 
vår egen tävling Gladödubbeln och detta kan nog ses 
som en ny tradition. Under våren hölls tävlingarna 

i Ungdomsserien dock utan Haninge SOK’s 
medverkan. SSK fick med kort varsel tillsammans 
med IFK Enskede arrangera Haninges deltävling vid 
Rudan. Efter sommaren arrangerades regionfinalen 
och sedan finalen med sedvanlig sprint, denna gång 
vid Farsta IP. Tack vare en stor uppslutning bland 
alla barn och ungdomar som var med och deltog 
lyckades vi ta med en tredje plats bakom Tullinge 
SK och Järfälla OK. I U10-mila i Tibro ställde SSK 
upp med ett lag i klassen HD14 och ett i HD20. 
Ungdomarna gjorde bra resultat trots viss sömnbrist 
på grund av den livliga stämningen i tälten bredvid. 
På USM lång och sprint i Falköping var det två 
löpare från klubben som deltog, Alva Lidström Lauri 
(D16) och Molly Gelius (D15).
     Efter en viss osäkerhet blev till allas glädje 
Daladubbeln av och ett rekordstort gäng från SSK
åkte upp för att tävla i den fina Dalaterrängen från 
klassiska Lugnet i Falun. SSK löparna som fick 
stå på pallen denna gång var Edward Melin, Noel 
Hedman, Gustav Eggöy Markhester och Ludvig 
Eggöy Markhester. De fina resultaten för SSK 
ungdomarna fortsatte under september och oktober 
med bland annat flera stafettvinster, t ex 1:a plats för 
D14 i DM med ett lag bestående av Kerstin Christie, 
Thea Gelius, Ylva Remén, Linnéa Starenius och 
Mira Vejedal. Under oktober månad sprang grön, 
vit och gul grupp Natt Sprint Cup. I november åkte 
ett gäng ungdomar från orange-violett grupp till 
Oxelösund för både bra träning i fin terräng och 
kluriga utmaningar på Boda Borg.
     Den 11e november arrangerades Natt-KM på 
vår vanliga träningsdag för de yngre i klubben med 
klubbmästarna för HD 10-14 klasserna: Edward 
Melin, Rebecka Pannagel, Algot Sjöstrand, Mira 
Vejedal, Love Norell och Thea Gelius. För 15 år 
och uppåt hölls Natt Sprint Cup i 4 etapper på 
olika ställen. Söndagen den 5 december hade vi 
en klassisk julavslutning vid klubbstugan och 
pannkakslunch med cirka 70 anmälda. Det hela 
avslutades med gruppvis prisutdelning för alla 
beräknat efter tränings och tävlingsflit enligt 
Snättringe Super Cup. 
     De som deltagit på flest träningar, tävlingar och 
andra aktiviteter i år är Thea Gelius (13-25 år), 
Gustav Eggöy Markhester (10-12 år) och Hedda 
Sjöstand (upp till 9 år). Även DM-medaljer delades 
ut till de som var på plats. Under året har vi haft två 
nybörjarkurser som Fredrik Starenius och Henrik 
Norell ansvarat för.
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ÅRETS UNGDOM 2021:

Alva Lidström Lauri

Årets ungdom har varit med i Snättringe SK sedan 
hon var riktigt liten. Hon är med på alla klubbens
aktiviteter. Redan som 9-åring toppade hon 
Snättringe Super Cup i sin ålderskategori och så har 
det fortsatt alla år därefter. Hon är en tekniskt duktig 
orienterare som klarar av även de svåraste banor på 
ett stålande sätt.

Årets ungdom är en riktigt bra kompis. Hon är en bra 
social ”motor” i en grupp där hon kan få med sig
många andra. Hon skapar goda relationer i vilket 
socialt sammanhang det än månde vara. 
Hon är empatisk och vill hjälpa till. 
Alla som vill ska få vara med. 
Men sätter också gränser om 
någon beter sig dåligt.
 
Utmärkelsen Årets ungdom 
tilldelas 2021 Alva Lidström 
Lauri
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Träningsverksamhet
Orienteringslöpning
Första halvåret präglades mycket av Covid 
restriktionerna, men träningar genomfördes med 
intervaller på måndagar, teknikträning på tisdagar, 
varierad träning på torsdagar och långpass på 
lördagar. 
     Vårens tävlingshelger stöptes om till 
träningsevenemang tillsammans med närklubbarna. 
Snättringe SK stod för två träningshelgdagar med 
Sportidenttidtagning. Det var ofta mycket korta 
ledtider och osäkert in i det sista vad som kunde 
arrangeras och inte. Stort tack till alla som gjorde 
att det faktiskt fanns möjlighet till träningar och 
tävlingslika arrangemang.
     Under Kristihimmelfärdshelgen anordnades en 
träningsresa till Orsa Grönklitt med ett trettiotal
deltagare. Som vanligt ordnades även en 
träningsvecka direkt efter midsommar, i år med Idre 
som utgångspunkt. Det blev många fina pass på 
fjället under en riktigt varm o härlig vecka. Som en
förberedelse inför medel- och stafett-SM 
genomfördes även en lägervecka i Boden för 
våra SM-löpare. Mycket smidigt eftersom 
Jukola i Rovaniemi arrangerades helgen innan 
och alla löpare redan var uppe i norr. Lägret 
subventionerades för våra juniorer med hjälp av 
bidrag från Ungdomsfonden. Stort tack till fondens 
initiativtagare. 
     Lägeråret avslutades med en träningshelg i 
Kilsbergen som en bra förberedelse inför 10mila.

Skidorientering
Ett annorlunda år där det årligt återkommande 
Rikslägret vinter i Orsa Grönklitt blev inställt
pga pandemin. Istället erbjöds ett alternativt 
upplägg. Ett träningspaket med tre olika träningar 
vilket Ludvig och Gustav Eggöy Markhester deltog 
på. Utöver de tre träningarna kördes även många 
kilometer träning på smalspår både med och utan 
karta samt med pannlampa i mörker.

Mountainbikeorientering
Vi har inte haft några organiserade träningar under 
året och Rikslägret sommar som skulle ha varit på 
Idre Fjäll blev inställt liksom många tävlingar. Dock 
har det erbjudits några få Coronaanpassade träningar 
i Stockholmsområdet.

9



Andra klubbaktiviteter
Bredd och Motion
Under Bredd och Motion ryms nybörjarkurs för 
vuxna, en träningsgrupp för vuxna på motionsnivå 
samt Naturpasset. Med ett par år på nacken är Bredd 
och Motion nu en väletablerad mötesplats där vuxna 
kan umgås och utvecklas i sin orienteringsteknik. 
Under året har det även erbjudits teoripass med 
specifika fokusområden, mycket uppskattat. Inför 
2022 har även ett projekt för Hittaut via Torbjörn 
Eriksson anslutits till kommitténs ansvarsområde.
     Intensivkursen för vuxna nödgades detta 
pandemiår att begränsas till åtta deltagare, med en 
stadigt växande kölista. De praktiska passen i skogen 
genomfördes som vanligt med personlig uppföljning 
av våra fantastiska klubbmedlemmar. Flertalet av 
kursdeltagarna är fortsatt aktiva i motionsgruppen på
torsdagsträningen.
     Under december genomfördes årets julutmaning i 
form av en digital julkalender.

Naturpasset
Naturpasset har i år varit förlagt i Gömmarskogen 
och har arrangerats av Anneli Lidmar. Försäljning 
har skett av Morén Cykel, Snättringekiosken 
och vid klubbstugan med sammanlagt 176 sålda 
Naturpasskartor.

Huddinge Wild Camp
2021 arrangerades Huddinge Wild Camp för nionde 
gången. Huddinge Wild Camp är ett dagläger för
alla barn i åldrarna 8–13 år i Huddinge kommun som 
vill ha en rolig sommarlovsvecka. Vi hittar på en
massa olika aktiviteter och lekar med den 
gemensamma nämnaren att allt genomförs i 
skogen! I år stod till exempel skattjakt, guldrusch, 
labyrintorientering och bad på schemat, plus en 
massa annat skoj. Som traditionen bjuder inbjöds det 
också till en kväll med orientering för både barn och 
föräldrar, något som flera tog chansen att prova på. 
     Målet är att alla deltagare ska känna att skogen 
är en naturlig plats för aktiviteter samt att lära ut 
grundläggande orientering. Det var in i det sista 
oklart huruvida Huddinge Wild Camp skulle kunna 
genomföras, och i så fall i vilken form, på grund av 
coronapandemin. Men efter noggrann planering och 
samtal med Huddinge kommun beslutades det att det 
gick att anpassa lägret till att fungera inom rådande
restriktioner. 

     När allt var på plats kändes det lite extra 
viktigt att i år kunna genomföra en meningsfull 
sommaraktivitet, när så många andra alternativ till 
sommaraktiviteter var inställda. Ledare, kockar, 
städare m.m. under veckorna är Snättringe SKs alla 
duktiga ungdomar och juniorer som lägger ner ett 
stort arbete för att alla barnen ska trivas. Det är inget 
lätt jobb, men ledarna växer snabbt in i rollen och tar 
sig an arbetet med bravur. Att ledarna i år dessutom 
skulle ta extra ansvar för hygien och minimering av 
smittspridning gjorde uppdraget än svårare, men det 
fungerade.
     Särskilt roligt i år var debut av nya unga 
lägerchefer, som löste uppgiften med särskilt beröm.
Att ledarna är ungdomar och juniorer är något som 
uppskattas av såväl barn som föräldrar och även
ledarna själva! Nöjdheten bland deltagare och 
föräldrar är nära inpå 100 %, vilket förstås är 
fantastiskt och tack vare alla duktiga ledare.
     I år deltog drygt 360 barn utspritt över fem 
veckor, med 72 deltagare per vecka. När anmälan 
öppnade sålde några av lägerveckorna slut på bara 
30 minuter! Det blev fem varma veckor och bara 
enstaka dagar med regn. Många glada barn, ledare 
och föräldrar var det, trots pandemiläget blev lägret 
mycket lyckat även i år! Huddinge Wild Camp 
är inte bara en givande aktivitet öppen för alla 
barn i kommunen utan bidrar dessutom till att öka 
medvetenheten om orientering.
     Dessutom fungerar också Huddinge Wild Camp 
som en fantastisk inkörsport till orientering; flera
deltagare syns på nybörjarkursen. Slutligen är 
det också ett mycket givande sommarjobb för 
de flesta av klubbens ungdomar och juniorer, 65 
arbetsveckor erbjöds i år och fylldes helt av våra 
egna medlemmar.
     Huvudansvariga för genomförandet av 
lägerveckorna var David Hector och Jesper 
Andersson.

Sociala medier
Under 2021 utvecklades klubbens närvaro på 
sociala medier med fler inlägg och mer variation. 
Mål sattes upp för vilka vi vill nå och vad de vill se, 
vilket verkligen har givit resultat. Antalet följare på 
Instagram har ökat med 40% och på Facebook med 
25%, inläggen når normalt hundratals personer och
de mest sedda inläggen, bland annat filmerna från 
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Simons världscupframgångar i augusti, har setts av
över tusen personer. Ett stort tack till alla 
medlemmar som bidragit med bilder, filmer och text 
till sociala medier under året - och en uppmaning 
till flera att göra det. Tillsammans kan vi visa upp 
klubbens fina verksamhet till omvärlden! 

Klubbstugan och material
Huset vid Källbrink är SSKs klubblokal och fungerar 
som träningsanläggning, möteslokal, förråd och
mycket annat. Under pandemin har dock huset 
använts i mindre omfattning än normalt. Under året 
har det genomförts ett antal fixardagar, med fokus på 
städ. Dessutom har följande mindre arbeten
genomförts på huset:
A Rengöring av ventilationssystem, fläkt och 
värmeväxlare för OVK
A  Installation av ny diskmaskin
A  Installation av ny kartskrivare
Huddinge kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd 
har även gjort tillsyn av lokalen, vilket sker var
tredje år.

Riksidrottsförbundet och Huddinge kommun har 
under året beviljat bidrag för en större renovering av
framför allt ytskikten i stugan. Renoveringen 
inleddes under mellandagarna och beräknas pågå 
stegvis under ett antal år framöver. Ansvariga för 
arbetet är stugfogdarna David Hector och Jesper 
Andersson men vi hoppas att hela klubben vill bidra 
i genomförandet.

Uthyrning av Källbrink
Under våren och sommaren var det ganska 
få uthyrningar till följd av pandemin. När 
restriktionerna lättade under hösten kom uthyrningen 
igång igen och var externt uthyrd ett tiotal gånger 
under hösten. Sommartid användes också
klubbstugan 5 veckor för Huddinge Wild Camp.

Charlottendal
Vi arrangerade våravslutning i juni och augustiläger 
för upp till orange grupp. Det var en bra helg i
anslutning med Gladö tävlingen. Stugan var uthyrd 
61 dygn och bastun 12 ggr. Lelle med vänner fixade
nya överliggare på vindskivorna med plåtbeslag. 
Bäver med vänner fällde största aspen bakom bastun.
Midvinterblot nr 73 genomfördes i pandemi-anpassat 
miniformat detta år.

Föreningens arkiv
Genom ett gediget arkiveringsarbete under ledning 
av Bertil Gelius har klubben mycket god ordning på

sin historia. Arkiveringsarbetet utmanas framledes 
av mångfalden av digitala format och medier och hur
de på lämpliga sätt ska arkiveras.

Skubbaren
På hemsidan publiceras numer klubbtidningen 
Skubbaren digitalt. Sju intressanta artiklar fanns att 
läsa under året:
A Ny löpare: Välkommen Ludvig Lange
A Varför sprintar inte alla lika snabbt som Usain 
Bolt?
A Ny löpare: Välkommen Joel Börjesson Eriksson
A Kanoninsats på Elitstafetten – reseberättelse
A En spetta i blötaste laget
A Löparnas ord från Jukola
A Orienteringsminnen, Snättringes 3:e plats på 10-
mila 1970

Klubbshopen
Avtalad leverantör för klubbens tränings- och 
tävlingskläder är Noname. I klubbens fortsatta
satsning framåt blev det under året dags att ta nästa 
kliv även med klubbkläderna. Ett gediget arbete för 
ny design av en sammanhållen kollektion utfördes 
med Kristina Aneland vid rodret.
     Som resultat stoltserar klubbens medlemmar från 
sommaren 2021 i en mycket uppskattad ny design. 
För största möjliga genomslagskraft av tröjbyte 
subventionerade klubben första tröjan för varje 
medlem till en tilltalande prislapp. Klubben fortsätter 
också med försäljning av Ullmax.

Sponsring
Noname sponsrar klubben med 5 000 kr. Ullmax ger 
Snättringe SK 10% av summan du handlar för.
Berras biluthyrning ger oss 10% rabatt. Rabatt på 
pannlampor upphörde dock i och med att Mila gick
samman med Mareld.
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Egna arrangemang
Arrangemangsmässigt började det som vanligt 
med en Vinterserie från Källbrink i januari. Med 
anledning av Corona kunde vi inte ha en gemensam 
dag utan banorna satt ute under en vecka och 
deltagarna kunde själva välja när de ville springa.
Även i år var de flesta tävlingarna under våren 
inställda. Stockholmsklubbarna hjälptes i stället åt 
att arrangera högkvalitativa tävlingslika träningar. 
Snättringe SK genomförde två långdistanser från
Mellanberg och Björnkulla med 132 respektive 325 
anmälda.
     I början av maj arrangerade vi en kretstävling i 
ungdomsserien från Sörskogen på den nyritade
Mörtsjökartan. 163 anmälda. Spettaloppet prickade 
in vårens regnigaste dag. 25 tappra deltagare fick ett 
minnesvärt spring på Masmoplatån.
Gladödubbeln, långdistans och medeldistans, 
arrangerades i samarbete med Hellas i mitten av 
augusti från bergtäkten i Gladö Kvarn. Tävlingarna 
genomfördes enligt det numera inarbetade upplägget
”Parkera, Gå till start, Spring, Stämpla ut, Åk hem”. 
Vi fortsatte med arbetet att göra arrangemang så
effektiva och resursbesparande som möjligt. 
Ambitionen var att löparna skulle kunna genomföra 
hela aktiviteten utan någon direkt interaktion med en 
funktionär. Självbetjäning användes till stor del.
Funktionärernas roll under själva tävlingen var 

huvudsakligen att besvara frågor. Tävlingarna fick 
701 respektive 853 anmälda. Karta Kvarnsjön-
Ådran.
     Mitt i sommaren fick vi en fråga från SOFT om vi 
kunde arrangera Ultra-SM för juniorer i samband
med Höstlunken. Bakgrunden var att Ultra-SM 
tidigare under året endast hade kunnat genomföras 
för seniorer p g a Coronarestriktioner. Efter 
ett ganska intensivt arbete med att undersöka 
förutsättningar med markägare, jägare och andra 
intressenter kunde vi åta oss arrangemanget. I början 
av november gick det hela av stapeln. 
     Ultra-SM genomfördes för de 170 deltagarna som 
klassvis gemensam start på en bana utan gafflingar 
och startplatsen belägen ca 7 km från målet. Löparna 
kunde följas live med GPS och TV-sändning på 
webben. Parallellt genomfördes Höstlunken med 768 
anmälda. Arenan var vid Björnkulla och kartorna 
som användes var Flemingsberg och Kvarnsjön-
Ådran.
     Arrangemangsmässigt avslutades året med natt-
KM för ungdomar vid Källbrink. 75 deltagare.
Det långsiktiga arbetet med att planera för tillgång 
till marker och kartor för större arrangemang pågår
kontinuerligt. Kommande större arrangemang i 
planerna är 25manna 2022, nationella tävlingar 2023 
och 2024 samt den årliga Höstlunken.



Kartor
Kartverksamheten i Snättringe SK bedrivs i 
Arrangemangskommittén. Kartorna (OCAD-
format) ligger i en struktur i klubbens dokumentarkiv 
och aktuella versioner av kartorna finns
tillgängliga för klubbens medlemmar. Kartorna finns 
också upplagda i SOFTs karttjänst Omaps. Göran 
Nilsson har varit ansvarig för kartförsäljningen. 
Klubben är medlem i SÖKA, Söderkartor, där det 
ingår 13 föreningar samt Stockholms OF. SÖKA 
producerar tävlingskartor och stödjer klubbarna i 
mark- och jaktsamråd.

2021 genomfördes följande aktiviteter
A Kvarnsjön-Ådran färdigställdes under året och har 
fått SOFT godkännande för Nivå 1. Kartritare Per 
Kallhauge och Anders Wisén.
A Mörtsjön har nyritats under året enligt standarden 
ISOM 2017. Kartan delägs av Snättringe SK, 
Hellas Orientering och Skogsluffarnas OK. RF gav 
finansiellt stöd för framställningen. Kartritare var 
Maria Khimochkina och Per Kallhauge.
A Flemingsbergskartan har fått löpande underhåll 
samt specifik revidering inför Ultra-SM för juniorer.
A Gömmaren har fått löpande underhåll.
A Göran Nilsson har ritat ny karta för Solfagraskolan 
över skogsområdena vid Trehörningen och Storön.
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Resultat mästerskap
11/4 Ultralång SM
H21 Simon Hector 10:a

26/5 Spettaloppet.
Klubbmästare: John Wolgast 
(Herrar), Elin Svensson (Damer), 
Peter Karlberg (Gammelgäddan), 
Mira Vejedal (Maneten), Holger 
Jarefors (Räkan)

27/8 Veteran SM, sprint
H55 Jörgen Hector 2:a, H40 Johan 
Bernhard 2:a

28/8 SM, medel
H21A Simon Hector 7:a. H20A 
Jesper Lidmar 8:a, John Wolgast 
40:e. H18A Isak Gelius 9:a,
H21D Mattias Kallhauge 6:a, Joel 
Börjesson Eriksson 15:e

29/8 SM stafett
H20 4:a (Ludvig Lange, Isak 
Gelius, Jesper Lidmar), H21 26:a 
(Mattias Kallhauge, Simon
Hector, Joel Börjesson Eriksson)

4/9 DM, medel
H18 Isak Gelius 1:a, Ludvig Lange 
3:a, H45 Martin Johnsson 1:a, D65 
Kerstin Eriksson 2:a,
D35 Sofia Persson 2:a, D14 Thea 
Gelius 2:a, H 65 Göran Nilsson 
2:a, H50 Stefan Svensson
Gelius 2:a, H12 Gustav Eggöy 
Markhester 2:a, H75 Rune 
Rådeström 3:a, H40 Johan
Bernhard 3:a

5/9 DM, lång
H21 Simon Hector 1:a, H18 Isak 
Gelius 1:a, Oscar Wångberg 
Aneland 2:a, H12 Gustav
Eggöy Markhester 1:a, H20 
John Wolgast 1:a, H80 Leif 
Hermundstad 2:a, H65 Göran
Nilsson 2:a, H75 Rune Rådeström 
2:a, D35 Sofia Persson 3:a, H 50 
Stefan Svensson Gelius
3:a, H45 Martin Johnsson 3:a

10/9 DM, natt
H18 Isak Gelius 1:a, Ludvig 
Lange 2:a, H12 Gustav Eggöy 
Markhester 1:a, H65 Göran
Nilsson 1:a, H20 John Wolgast 1:a, 
H 80 Leif Hermundstad 2:a, H21 
Mattias Kallhauge 3:a,
H55 Per Kallhauge 3:a, H45 
Martin Johnsson 3:a

11/9 DM, sprint
H18 Isak Gelius 1:a, Ludvig Lange 
2:a, H80 Lars Cedérus 1:a, H75 
Rune Rådeström 2:a, D21
Mariia Khimochkina 3:a, D75 
Barbro Cedérus 3:a. H65 Torbjörn 
Eriksson 3:a

12/9 DM, stafett
H20 1:a (Ludvig Lange, Isak 
Gelius, Jesper Lidmar), D14 1:a 
(Kerstin Christie, Mira Vejedal,
Ylva Remén, Linnea Starenius, 
Thea Gelius), H21 2:a (Mattias 
Kallhauge, Simon Hector, Joel 
Börjesson Eriksson), H120 3:a 
(Johan Bernhard, Stefan Svensson 
Gelius, Fredrik Boström,
Anders Abel, Martin Johnsson)

18/9 USM, lång
D15 Molly Gelius 35:a, D16 Alva 
Lidström Lauri 51:a

19/9 SM, lång
H21A Simon Hector 12:a, H21C 
Mattias Kallhauge 11:a, H20A 
John Wolgast 31:a, H18A
Isak Gelius 9:a, H18B Ludvig 
Lange 9:a

6/10 SM, sprint
H20A Jesper Lidmar 7:a, H18A 
Isak Gelius 9:a, H21A Simon 
Hector 17:e, H20B John
Wolgast 8:e, H21B Joel Börjesson 
Eriksson 11:a

17/10 SM, sprintstafett
21 av 39 lag i A-finalen (Maria 
Khimochina, Jesper Lidmar, 
Simon Hector, Anna Tiderman)

5/11 SM, natt
H21 Simon Hector 2:a, Mattias 
Kallhauge 50:e, H20 Jesper 
Lidmar 4:a, H18 Isak Gelius 6:a,
Ludvig Lange 14:e

7/11 JSM, ultralång
H18 Isak Gelius 17:e, Oscar 
Wångberg Aneland 21:a, Ludvig 
Lange 23:a

7/2 Mora Youth Challenge, SkidO
H12 Gustav Eggöy Markhester 1:a, 
H14 Ludvig Eggöy Markhester 2:a

10/4 Swedish League, medel
H21E Simon Hector 10:a

1-2/5 Elitstafett
18:e plats. (Jesper Lidmar, Simon 
Hector, Mattias Kallhauge, Ludvig 
Lange, Isak Gelius och Oscar 
Wångberg Aneland). Simon Hector 
var snabbast på sträcka 2

13/5 Elit test lång
H21E: Simon Hector 2:a, Jesper 
Lidmar 27:e, Isak Gelius 59:a, Joel 
Börjesson Eriksson 73:a, Johan 
Bernard 74:a, John Wolgast 98:a, 
Oscar Wångberg Aneland 100:e
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15/5 Elit test, medel
H21E: Simon Hector 10:a, Jesper 
Lidmar 36:e, Oscar Wångberg 
Aneland 50:e, Isak Gelius 88:e, 
Johan Bernard 103:e, Ludvig 
Lange 106:a, John Wolgast 132:a

16/5 Elit test, lång
H 21E: Simon Hector 2:a, Jesper 
Lidmar 22:a, Isak Gelius 38:a, Joel 
Börjesson Eriksson 61:a,
Ludvig Lange 77:a, Oscar 
Wångberg Aneland 101:a, John 
Wolgast 115:e

5/6 WOC test, medel
Simon Hector 3:a

6/6 WOC test, lång
Simon Hector 14:e, 4:e av 
svenskarna. Simon uttagen som 
reserv till VM.

24/7 JVM test, sprint
Jesper Lidmar 7:a, Ludvig Lange 
69:a

25/7 JVM test, lång
Jesper Lidmar 13:e, Johan 
Calleberg 44:a, Isak Gelius 60:e, 
Ludvig Lange 65:a

14/8 Världscupen, medel, Idre
Simon Hector 3:a

15/8 Världscupen, stafett, Idre
Vinnare Sveriges 1:a lag, Simon 
Hector på str. 2

21-22/8 Jukola och Venla
Damlaget 127:e, Herrlagen 50:e 
och 132:a

2/10 Ungdomsseriefinalen
Snättringe blev 3:a

23/10 Swedish league, lång
M21 Simon Hector 4:a, Joel 
Börjesson Eriksson 55:a, Mattias 
Kallhauge 58:a, W21 Maria
Khimochkina 43:a, H20E John 
Wolgast 29:a, H18E Ludvig Lange 
13:e, Isak Gelius 50:e

24/10 Swedish League, 
jaktstartsfinal
H21E Simon Hector 4:a, Joel 
Börjesson Eriksson 51:a, Mattias 
Kallhauge 52:a, H20E John
Wolgast 32:a, H18E Ludvig Lange 
14:e, Isak Gelius 18:e

30-31/10 Smålandskavlen
HD12 2:a (Mira Vejedal, Elvin 
Hedman, Noel Hedman, Gustav 
Eggöy Markhester),
Herrar IFK Mora/Snättringe SK 2 
39:a

24/4 EM-test sprint
H21 Simon Hector 13:e

25/4 SM, Knockoutsprint
H21 Simon Hector 25:e

27/6 Världscuptest medel
H21 Joel Börjesson Eriksson 58:a, 
Ludvig Lange 70:e, Isak Gelius 
86:a

30/6 Världscuptest lång
H21 Jesper Lidmar 41:a, Joel 
Börjesson Eriksson 72:a

26/7 JVM test, medel
Jesper Lidmar 22:a, Isak Gelius 
24:a

17/9 USM, sprint
D16 Alva Lidström Lauri 75:a, 
D15 Molly Gelius 84:a

19/9 USM, distriktsstafett
Molly Gelius (sträcka 2) 36:a, 
Alva Lidström Lauri (sträcka 4) 
53:a
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Stipendier och utmärkelser
Stipendier och utmärkelser
Snättringe SK Orientering tilldelades RF-
SISU Stockholms utmärkelse ”Årets Barn- och 
ungdomsförening 2021” samt 10 000 kr till 
ungdomsverksamheten.

Motiveringen löd: ”Gemenskap över 
generationsgränserna och en träning som är anpassad 
efter varje individ. I Snättringe SK Orientering är det 
fokus på att alla ska trivas.”

David Hector (bild till höger) erhöll efter nominering 
från klubben Silva Care more- stipendium (för 
miljö, inkludering eller jämställdhet) via Svenska 
Orienteringsförbundet (25 000 kr), för sina insatser 
inom orienteringsporten, och särskilt Huddinge Wild
Camp och Stockholm Indoor Cup.

Mattias Kallhauge fick av Skogssportens Gynnare 
utmärkelsen Unga Ledare (3 000 kr), som klubben 
nominerade honom till bl.a. inom kartritning och 
banläggning.

Simon Hector har av Skogssportens Gynnares 
tilldelats Utvecklingsstipendium för unga talanger på 
6 000 kr. Och Simon är efter fina prestationer 2021 
även av SOFT uttagen till Utvecklingslandslaget 
2022.

Ungdomsfonden
Fonden är inrättad för att stötta juniorer och 
ungdomar i Snättringe SK i deras utveckling som 
orienterare samt att främja deras kamratskap och 
sammanhållning. Ungdomskommittén kan dela ut 
bidrag med eller utan sökförfarande. Bidrag gavs till 
ett förberedande läger inför SM i Boden/Luleå som 
träningskommittén anordnade. Klubbmedlemmars 
gåvor till ungdomsfonden blev 350 kr och fonden 
uppgår till 61 711 kr.

Årets Ungdomsledare
Ungdomarna valde Anna Tedhamre (bild till höger) 
som årets ungdomsledare. Årets ledare har varit en 
uppskattad ledare i flera år. Vissa minns att hon var 
ledare på deras allra första träning med klubben. 
Ledaren är alltid väldigt snäll och hennes sätt att 
vara inkluderande betyder att alla barn känner 
sig trygga och välkomna. Hennes sätt att lära ut 
orientering är pedagogiskt och lärorikt.
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Ekonomi
Klubbens ekonomi är fortfarande stabil trots 
coronapandemins effekter. Årets omsättning
slutade på 1,8 miljoner kronor. Föreningen har i år 
fått ett stort tillskott då vi tilldelades ett stort arv på 
150 000 kr efter klubbens gamle ordförande Sven 
Roos som avled i slutet av 2020. Vi har för 2021 ett 
positivt resultat med 75 405 kr.

Vi har subventionerat den nydesignade tävlingströjan 
med 107 000 kr och klubben betalade
229 000 kr för att tävla på andra klubbars 
arrangemang. I övrigt har vi fortsatt att 
subventionera vår fina klubbverksamhet med 70 
000 kr trots att vi i år inte erhållit aktivitetsstöd från 
kommunen.

Medlemsavgifterna står för 212 500 kr i intäkter. 
Därutöver har vi fått in 2 800 kr där medlemmarna 
själva har stått för kostnaden för de tillfällen då de 
inte har startat. Vi har under året placerat eget kapital 
på fasträntekonto som gav 14 700 kr i ränteintäkt.
Arrangemangen gav ett positivt netto på 265 000 
kr. I detta ingår Gladödubbeln 2 dagar, Höstlunken, 
JSM-Ultra, Wild Camp, Ungdomsserien och Vinter/
Luffarliga. Bidrag är även en viktig intäktskälla där 
det kommunala bidraget i form av LOK stöd från
Riksidrottsförbundet samt kommunen på totalt 79 
000 kr. 

Vi har även fått bidrag för upprustningen 
av klubbstugan med 143 000 kr från 
Riksidrottsförbundet och 24 750 kr från kommunen. 
Även ett statligt bidrag om 83 000 kr för nyritningen 

av Mörtsjökartan har använts under året. Bidrag 
med 10 500 kr för stöd till aktiviteter för äldre under 
pandemin har tilldelats oss från Riksidrottsförbundet.

Klubbmedlemmars gåvor till ungdomsfonden blev 
350 kr och fonden delade ut ett bidrag på 5 000 kr, 
fonden uppgår till 61 711 kr. Ungdomsverksamheten 
har haft minskad mängd resor och antalet läger har 
varit färre, där har medlemmarnas självkostnad gett 
drygt 18 000 kr i deltagaravgifter.

Stipendium på 10 000 kr har också erhållits för 
utmärkelsen Årets ungdomsklubb i Stockholm, för 
vår uppmärksammade ungdomsverksamhet.

Löner inklusive skatter och avgifter för ungdomar 
som ledare på Huddinge Wild Camp
uppgick till 390 000 kr, Wild Camp gick i år med en 
vinst på 9 500 kr.

Bredd och Motion har haft intäkter från 
nybörjarkurs och Naturpasset har sålt för 13 000 
kr. Orienteringskläder till ungdomar är rabatterade, 
medan försäljningen av Ullmax görs med web-
provision. Resultatet för klubbshopen är i balans 
trots subvention vid försäljningen av ny kollektion 
med tävlingströja och strumpor.

Kostnaden för klubbstugan och torpet Charlottendal 
har gått med ett underskott på 18 800 kr. Vi har haft 
hyresintäkter på 45 300 kr men hade troligen kunnat 
hyra ut klubbstugan betydligt mer om det inte varit 
för coronapandemin.
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Slutord av ordförande
Nu har vi tampats med begränsningar vad gäller 
träningar och tävlingar i ytterligare ett år. Ni har alla
förhållit er bra till de ständigt ändrade 
förutsättningarna som vi måste anpassa oss till. 
En stor eloge till er alla som har hållit andan och 
glädjen för sporten uppe trots allt. Under sommaren 
och hösten lättade restriktionerna och vi kunde 
börja tävla och träna nästan som vanligt. Det stora 
var när vi äntligen kunde börja med fika efter 
torsdagsträningarna igen, till bl a alla ungdomars 
glädje.

Trots allt har det hänt mycket under året. Vi har fått 
en fin och helt ny design på vår tävlingsdräkt.

Våren började med en stor och härlig överraskning, 
när vi fick utmärkelsen årets barn- och
ungdomsförening i Stockholm! Vilket jobb ni alla 
har gjort, ungdomsledare, supportgruppen samt alla
andra som har hjälp till på olika sätt, så att vi fick 
denna fina utmärkelse.

Våra tjejer har lyckats bra under året. Fina insatser 
på Venlakavlen, vinst i bl a D14 på DM-stafetten
samt D12 i Melkersminne och många fina 
individuella bedrifter.

Våra herrar har lyckats bra både individuellt och i 
stafetter. De kämpade sig till en fin placering i
elitstafetten, Jukola och SM-stafetten. De har bl a 
vunnit H12 vid Melkersminne, DM-stafetten i H20
och blev tvåa vid DM-stafetten för H21. Veteranerna 
har tagit SM silver. Vi har segrare i världscupen
vad gäller stafetten samt fin tredjeplacering i 
medeldistansen på världscupen. Simon Hector var 
reserv på plats vid VM i Tjeckien. Plus många andra 
fina resultat och prestationer av våra medlemmar.

Vi är många duktiga tävlingsledare och 
medarrangörer, där bl a David Hector och Mattias 
Kallhauge har fått stipendium för sina insatser för 
klubben.

Vi har med bravur arrangerat flera tävlingar, med 
start med vårt eget spettalopp, i ett av tidernas värsta
regnväder, Gladödubbeln tillsammans med Hellas 
och Höstlunken med Ultra SM för juniorer. Vi har
haft flera fina läger och resor. Wild Camp 
arrangerades under 5 veckor med många 
klubbmedlemmar som ledare.

Tack alla som engagerar sig i alla olika delar av vår 
verksamhet. Vi är mycket tacksamma för alla era
insatser, idéer och att ni väljer att lägga er fritid på 
att hjälpa till i vår klubb. Utan er skulle vi inte kunna
göra så många bra och roliga saker som vi har 
lyckats med under året. Tack, ni är bäst!

Ett stort tack går också till våra sponsorer Ullmax, 
Berras biluthyrning och Noname.

Styrelsen
Nadja Dahlström
Björn Salomonsson
Carl-Gunnar Forsberg
Tomas Movin
Per Kallhauge
Mats Hainke
Henrik Norell
Stina Boräng

Vid författandet har även följande bidragit:
Anders Bergmark, Fredrik Eggöy Markhester, Stefan Svensson Gelius, Simon Hector, David Hector,
Jesper Andersson, Jenny Remén, Jim Christie, Eva Hantze och Oskar Forsberg.

Layouten till årets verksamhetsberättelse är gjord av Oskar Forsberg.
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