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Pastasallad, smörgås, kaffe och
vatten.
Om jag handlar så är det bara till
barnen.

Erik Tedhamre
Smörgåsar, kexchoklad eller liknande, frukt, festis och vatten.
Om jag handlar så blir det godis
och sådant.

Wendela Hilldorff
Smörgåsar, melonbitar eller
annan frukt, skinka och ägg på
smörgås, vatten och något gott
att äta. Jag handlar inte så ofta
på marka.

Simon Fröjd
Tea, smörgåsar, vatten och
drickyoghurt.Ibland handlar jag
chokladbit eller liknande.

Ylva Nilsson
Smörgåsar, ”Varma koppen”,
pastasallad, och frukt. Ibland
handlar jag kaffe och bulle på
markan.

Jesper Andersson
Pannkakor, mjölk, bulle och
smörgås. Ibland köper jag hamburgare.
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Ledare
Vad händer med skogen?
Den senaste tiden har flera faror dykt upp
mot våran möjlighet att använda skogen för
våran idrott. Vi använder skogen som en del
av allemansrätten men vi ska samråda om
nyttjandet med markägare och jakträttsinnehavare, och där vi har tävlingscentrum
behöver vi tillstånd. Där kommuner och
staten äger marken finns ofta inskrivet att
det ska beakta det rörliga friluftslivet. På
många ställen där det är privata ägare till
mark fungerar samarbetet alldeles utmärkt
och vi kan tävla på deras mark. Hur kommer det att bli i framtiden?
Miljövärden så som Nyckelbiotoper,
Naturreservat, Natura 2000 områden mm
påverkar vår möjlighet till att använda skogen. Bebyggelser tränger också längre och
längre in i skogskanterna. Men det är fler
saker som berör oss närmast bl.a.
I skogen S om Flemingsberg är nu mer
stopp för tävlingar på våren. Det finns tjäder i området och trotts experter på området
som påstår att vårt tävlande stör dem mycket lite, finns nu ett stort område avlyst.
Stockholms OF protesterade och det blev en
viss justering i regelverket, till vår fördel.
I skogen S om Gladökvarn vid Speedway
banan inom Huddinge kommun planeras
en 18 håls golfbana med träningsbana och
klubbhus. Banan ska anläggas mitt ute i
skogen. Stora delar berg måste sprängas bort
vilket kommer att kosta massor av pengar
och man undrar hur detta ska finansieras.
Snättringe, Hellas och Stockholms OF och
många andra organisationer har protesterat.
Beslutet kan komma att tas i Huddinge
kommunfullmäktige under april och vad jag
förstår är planeringen långt gången. I utredningen påstås att miljöpåverkan är ringa.
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Det är annat än när vi springer och trampar
ner vitmossan, då blir det stora skador.
Stockholm stad äger sedan långt tillbaka
mark i angränsande kommuner. Det är stora
ytor som en gång i tiden anskaffades för att
garantera rekreation till Stockholm medborgare totalt ca 24.300 ha. Jordbruksmarken
upplåts som 18 gårdsarrenden och 125 sidoarrenden och omfattar drygt 4.000 ha. Den
nya majoriteten i Stadshuset vill nu sälja ut
denna mark på den öppna marknaden.
Stora områden finns inom Södertörn och
omfattar delar av våra bättre orienteringsområden. Berörda kommuner har enligt lag
förköpsrätt men troligen inte ekonomiska
förutsättningar. Nästa på tur blir arrendatorerna som troligen inte heller har råd att
köpa gård med tillfogad mark utan dessa
kommer att bjudas ut på allmänna marknaden till högstbjudande. En trolig följd blir
att skogen kommer avverkas i mycket större
omfattning än nu då staden medvetet hållit
igen med avverkning för att bevara skogens
karaktär. Det var på gång för en tid sedan att
försöka skapa en stiftelse för marken likt
Skärgårdsstiftelsen som bildades av Stockholms stads skärgårdsmark, men de planerna gick aldrig i lås. Det hade nog varit en
bra lösning.
Det finns en fara att den tid som vi lägger
ner på kontakter och förhandlingar för att få
tillgång till mark för våra orienteringstävlingar kommer att bli mycket större framöver. Det kan resultera i flera tävlingar i närområden, färre tävlingar p.g.a. att klubbarna
inte orkar med allt jobb inför en tävlingar
eller att vi kommer få betala för att få
springa i skogen. En utveckling som inte
känns tilltalande.
/Göran Nilsson
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Årets ungdom 2006
Utmärkelsen årets ungdom får man om man lyft sig och utvecklats
under året. Man ska även ha tränat regelbundet, gjort ett par bra
tävlingsresultat samt vara en person av den sociala sorten.
Juryns motivering:
En person som alltid ställer upp och entusiasmerar sin omgivning till att delta, genom
sin positiva inställning och makalösa kämparglöd. Har visat stor initiativförmåga och
ansvarskänsla genom att ordna aktiviteter
för de allra yngsta i klubben – både i pågående verksamhet och vid avslutningar. Har
deltagit i U-SM och tävlar flitigt, trots
många bollar i luften. Sprider glädje i klubben till både kamrater och ledare och har
dessutom många vänner i andra klubbar.
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Årets ungdom 2006 tilldelas:
Maria Movin
Tidigare år: 2005 Jenny Dahlström
2004 Anna Movin, 2003 Mikael Nilsson
2002 Erik Paulsson, 2001 Fredrik
Holgersson, 2000 Anna Tiderman
1999 Sofia Persson, 1998 Marlene
Blomqvist, 1997 Peter Granath
1996 Sara Lundblad, 1995 Nina Nilsson

SNÄTTRINGE-Skubbaren, nr 1-2007

Namn:
Ålder:
Bor:
Familj:

Maria Movin
16 år
Sörskogen i Huddinge
Syster Anna, mamma Kerstin och
pappa Tomas.
Varför började du orientera? Jag vet inte riktigt. Jag blev
iväglurad på naturpasset.
Hur ofta tränar du? Tre gånger i veckan kanske.
Största framgång: Vann inomhus-ol.
Största besvikelse: När jag fick problem med
astman på fjärde etappen på ett
o-ringen som hade gått bra.
Övriga intressen: Barn, lekar, cykel, skridsko,
skidor, vänner, musik…
Har du kabel-TV? Ja.
Senast sedda film: Love Actually
Beskriv din tandborste? Den är jättefin med runda former.
Den är rosa och vit och har en rosa
tungskrapa.
Vad åt du senast till frukost? Havregrynsgröt med äpple och
russin. En knäckebrödsmacka med
hummus och tomat på.
Beskriv dig själv: En snäll, glad person som vill väldigt
mycket och som därför ofta blir stressad
och har för mycket på gång samtidigt.
Vad tycker du om SNÄTTRINGESkubbaren? Att det är en jättebra
tidning. Och jag tycker att ”visste du
att” är rolig.
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av Kristin Morén

Årsmötet 31 januari 2007
Som vanligt hölls årsmötet i Snättringes klubbstuga. Det
blev några nyval och en post, pressvärd togs bort enligt
mötets önskemål. Inga motioner fanns och punkterna
gicks igenom och slogs fast med enighet.
Det var inte många som deltog på mötet
och framförallt var det nästan samma ansikten som brukar komma år efter år. I år fanns
dessutom inga motioner att ta ställning till.
Men eftersom det är en orienteringsklubb
antar jag att det är själva orienterandet som
de flesta ser som viktigast, speciellt bland de
yngre. Och kanske ska man ta det som att
de flesta tycker att klubben fungerar bra?
Men ur demokratisynpunkt skulle det vara
roligt med fler deltagare.
Det stora jobbet inför ett årsmöte är
framförallt Valberedningens jobb. De hade
gjort ett utmärkt jobb och hade förslag till
nästan alla poster. Det var bara en viktig
tung post som man inte hade fått fram
någon ersättare till, kassören. Anita Persson
har skött allt kassörsjobb i flera år på ett
utmärkt sätt men önskar få en ersättare. Det
är en viktig post med mycket arbete som
kräver kunskaper för att kunna utföras korrekt. Och det är en svår post att hitta någon
villig, lämplig ersättare till. Därför gick
Anita med på att bli vald på ett år till för att
valberedningen ska kunna jobba vidare till
nästa år med förslag trots att kassören egentligen ska väljas på två år.
I styrelsen valdes Björn Salomonsson som
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ersättare för Gösta Guteland. Tränings- och
ungdomskommittén delades upp för att
som tidigare vara två kommittéer. I framförallt Ungdomskommittén valdes många nya
in, se skubbaren baksida. De har tidigare
varit för få och många har känt att de går på
knäna för att de inte hinner med. Vi ser
fram emot ett nytt år med alla nya namn.
En ny grupp för de yngsta inom Ungdomskommittén är Hoppiskuttarna.
Det blev ändringar i några andra kommittér också, se baksidan av Skubbaren.
Valen flöt på ända fram till nästa valberedning skulle väljas. Där saknades ett
namn. Det är något som en valberedning
inte kan föreslå och förbereda eftersom det
är sig själva de i så fall skulle förorda.
Eftersom det inte fanns så många deltagare
på mötet lyckades man inte få fram någon
kandidat. Det beslutatdes att man jobbade
vidare på de personer som föreslogs men
som inte gick att få tag på för att få ett OK.
Det har dock löst sig och det blev förstahandsförslaget Ulrica Mellergård.
Efter mötet hade man märkesutdelning
samt visade upp de nya klubboverallerna,
buff och T-shirt i coolmaxtyg. Första
beställningen är nu redan gjord.
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av Bertil Gelius

25-mannakorten
Snart dags för nytt stort arrangemang
– boka tiden!
Lördag den 6 och söndag 7 oktober är det
åter dags för 25-mannahelg. Den här gången med Tumba/Mälarhöjden ansvariga för
25manna och Snättringe/Södertörn kortdistanstävlingen på söndagen.
Tävlingen är förlagd till Tullinge med tävlingscentrum på numera nedlagda Tullinge
flygfält.
Vi vill med detta meddelande göra dig
uppmärksam på att boka in helgen, vi behöver alla krafter vi har för att genomföra vår
del av arrangemanget.

Vårt ansvar är följande:
Funktion

Vi ska också ha 35 stycken som arbetar i
markan på lördagen samt delta i rivningsarbeten på söndagen med 30 funktionärer.
Vi kommer att innan sommaren komma
ut med en detaljerad lista över exakt personalfördelning med namn på såväl funktionärer som chefer samt telefonnummer och
mailadresser till respektive chef.
Vet du med dig redan nu att du inte kan
medverka eller om du kanske har ett speciellt önskemål kan du höra av dig till mig
som är personalansvarig:
Bertil Gelius, 711 11 75 eller
Bertil.Gelius@bredband.net

Chefer

Antal SSK

Tävlingsledning Korten: Agneta Holgersson,Nadja Dahlström
Sekretariat
TC/Arena

Leif Hermundstad, Per Holgersson
Claes Andersson
Sture Lantz,Lennart Bjursäter
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Direktanmälan
Parkering
Barnpassning
Press/Pris/Sponsor:
Sjukvård

Anders Hedberg
Anders Bergmark
Sven-Åke Svensson
Sofia Persson
Kristin Morén
Carina Petersson

10
40
5
3
4
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av Nadja Dahlström

Vad händer med våra skogar?
Som ni kanske vet planeras en ny golfbana i skogarna bakom
Gladö Kvarn. Här kommer ett utdrag ur utställningshandlingarna för golfbanan. För att läsa hela utställningshandlingen kan
man gå in på Huddinge kommuns hemsida www.huddinge.se,
välj bygga och bo, planering och bygg och sen planläggning.
Där får man klicka sig vidare på den plan man vill läsa.
Utdrag ur utställningshandling av detaljplan
för del av Björksättra 1:3 (Huddinge golfbana) inom kommundelen Lissma, Huddinge
kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen augusti 2006:

Planbeskrivning
1. Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till utbyggnad av en 18håls golfbana. Den nya bebyggelsen inom
området föreslås maximalt omfatta 2 000
m2 BTA inom området förutom de mindre
byggnaderna ute på banan.
3.1 Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet omfattar ca 84 hektar och är
beläget inom Björksättra 1:3 i södra delen
av Huddinge kommun, söder om Sofielunds återvinning och väster om fritidshusområdet kring sjön Ådran. Området ligger
omgivet av skogsmark.
Marken ägs av Stockholm stad.
4.1 Översiktliga planer
Riksintresse för rörligt friluftsliv. Golfområdet ligger inom område av riksintresse
för det rörliga friluftslivet. I kartan nedan
markeras detta område med tätare skraffer-
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ing. I ÖP 2000 har markeringar enligt MB
3 kap 6 § stråk bl.a. längs Kvarnsjön med
glesare skraffering, som bedöms viktigare
för det rörliga friluftslivet än den del av riksintresseområdet som berörs av golfbanan.
När de två äldsta deponiområdena återställts kan även detta bli ett tillskott till
naturområdena.
5. Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
5.1 Natur

Mark och vegetation
Området ligger inom skogsmark. En stor
del av skogsmarken är nyligen avverkad eller
består av tät ungskog.
På höjderna går berget i dagen och med en
gles hällmarkstallskog.

Naturvärden
Enligt Grönstrukturen i Stockholmsregionen (Regionplane- och trafikkontorets
rapport 2, 1996) ligger hela planområdet i
ett kilområde inom den så kallade Hanvedenkilen.
Översiktsplan 2000 anger vare sig områden med höga naturvärden eller ekologiskt
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Översikt naturvärden i området.

särskilt känsliga områden. Cirka 0,2 ha av
en granskog med högt naturvärde enligt
Skogens källa ligger inom planområdet, se
karta nedan. En skyddsbestämmelse anges
för denna del. Vidare finns sumpskogar
omfattande 2,9 ha också enligt Skogens
källa. Bansträckningen undviker de mindre
sumpskogarna enligt illustrationen, men
den större kan inte undvikas utan att utvidga område norrut. Naturvärdena bedöms i
övrigt vara låga i stort sett inom hela området.

Rekreationsvärden
Utslagsgivande är att det är ett sammanhängande skogsområde (över 4 ha) som ger
utslag, men endast en liten del har skog över
60 år, och under senare år har avverkningar

Naturvärden i området.
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skett som försämrar känslan av en sammanhållande storskog och det berörs av buller.
De stigar och vägar som används för
banan kommer att bli tillgängliga enligt
allemansrätten och kan nyttjas av vandrare
(men med inskränkningar för korsande av
golfhål under pågående spel). Spel tvärs
skogsvägen eller kraftledningsstråket planeras ej. Under vinterhalvåret kan banan
användas allemansrättsligt i obegränsad
utsträckning, t ex för skidåkning som idag
knappast torde vara möjligt utom längs
skogsvägen och möjligen i kraftledningsgator. Även de områden som inte direkt berörs
av golfspelet är i viss utsträckning tillgängliga under hela året.
Naturvärden och rekreationsvärden
bedöms vara små och/eller kommer inte att
skadas av den föreslagna anläggningen.
Fornlämningar,kulturhistoriska miljöer
Översiktsplan 2000 anger att “av
Huddinges fornlämningar och äldre kulturmiljöer är de tidiga stenåldersboplatserna
särskilt intressanta och bevarandevärda.
Den skärgård som de högre delarna av
Huddinge och Södertörn bildade under
7000-talet f Kr var bebodd av stenålderns
människor. I Hanveden finns landets största och tätaste koncentration av boplatser
från äldre stenålder.”
Vid utredningen registrerades 60 objekt
varav 27 föreslås vara fasta fornlämningar.
De är samtliga boplatser från äldre stenålder. Termen boplats används här i sin antikvariska betydelse, som en beteckning på en
oftast fornlämningsklassad plats med spår
efter några eller flera av en mängd olika
mänskliga aktiviteter som ägt rum inom
denna yta. De kan spegla allt från en tillfällig vistelseplats för rast eller jakt till en permanent bosättning.
Tjugotre objekt utgörs av övriga kulturhi-

9

storiska lämningar såsom kolbottnar, kolarkoja, skåre/jaktvärn, röjningsrösen, sentida
torplämning, gränsmärken, osäkra kvartsbrott och förmodade fågelfångstanläggningar. De övriga tio objekten utgörs av boplatslägen d v s terränglägen som vid den
inledande inventeringen bedömdes vara
sannolika boplatser men som avfärdats efter
utredningsgrävning.
Golfbanan kommer så långt som möjligt
att planeras så att registrerade fornminnen
inte påverkas. Illustrationen visar en bansträckning utan att sådana områden direkt
berörs av anlagda ytor, dock kommer i vissa
lägen skog och vegetation att behöva tas
bort för berörda ytor längs spellinjen.
5.2 Golfbanan

Allmänt
Golfbanan är i sin helhet tänkt att bestå av
18 golfhål. Sammantaget kommer 20 – 30
ha av planområdets ca 85 ha att omvandlas
inklusive kantzonerna där träd avverkas eller
gallras.

Planerad golfbana
Söder om Hökärr kommer golfbanans viktigaste område att ligga med klubbhus och
parkering på ena sidan av vägen och
maskinhall på andra sidan. Ett övningsområde anges väster om Hökärr. Se illustrationen.

Genomförandebeskrivning
1. Organisatoriska frågor
1.2 Tidplan
• Beslut om planuppdrag i kommunstyrelse
14 juni 2004 • Information om programsamråd i SBN 17 juni 2004
• Programsamråd 6 juli - 1 oktober 2004
• Beslut om plansamråd i SBN 6 april 2006
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Fornlämningar i området.

• Plansamråd 10 april – 22 juni 2006
• Beslut om utställning i SBN 24 augusti
2006
• Utställning September – oktober 2006
• Antagande i kommunfullmäktige Efter
årsskiftet 2006/2007
• Laga kraft*, tidigast Efter årsskiftet
2006/2007
• Utbyggnad av golfbanan 2007(*När detaljplanen vunnit laga kraft är den
gällande)
1.4 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Ansvaret för anläggande och drift inom
kvartersmark ligger på huvudmannen för
golfbanan, Huddinge Golf Drift AB.
5. Administrativa frågor
Ansvaret för arbetet med denna detaljplan
ligger på miljö- och samhälls-byggnadsförvaltningens planavdelning i samarbete med
medverkande från kommunens förvaltningar.
Projektledare för detaljplanen är Kurt
Lundvall. Övriga deltagare i projektgruppen
är Ewa Lundin, bygglovsavdelningen;
Gustav Thörnqvist, exploateringsavdelningen; Lotta Berggren, gatukontoret; Nils
Blohm, lantmäteriavdelningen och Thomas
Strid, miljökontoret. Kurt Lundvall svarar
också för kartritningen.
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av Sofia Persson

10-milaläger 9–11 Mars 2007

I år bestämdes det att OK Södertörn och Snättringe SK skulle
ha ett gemensamt läger på hemmaplan. Så träningarna kördes i
våra omgivningar men vi sov och åt hemma.

Lägret

började på fredagskvällen med
natträning ifrån Källbrink på Gömmarkartan med tre slingor och med gemensam start. Efter träningen bjöds det på
soppa och smörgåsar i klubbstugan innan
det var dags att åka hem och ladda inför
morgondagen.
På lördagen skulle vi vara vid OKÄÖ: s
klubbstuga vid Ådran (Paradiset). Det var
samling 9.30 ombytta och klara vid klubbstugan för dagens första pass som var en
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vanlig bana i olika längder. Efter träningen
var det dusch, lunch och vila innan eftermiddagspasset. Eftersom det inte fanns
några bra kokmöjligheter i stugan hade OK
Södertörn lagat till pastasallad innan som vi
fick till lunch. Därefter tog man det lugnt
och pratade med kamraterna.
Ca klockan halv tre blev det dags för det
andra och sista passet för dagen. Denna träning bestod av också av slingor i olika längder. Den kortaste var ca 500 meter medan
den längsta var ca 2km. Efter hur långt man
ville springa fick man ett papper på vilka
slingor man skulle ta för att komma upp i
den önskvärda längden. Efter träningen var
det åter dags för dusch och sedan var det
hemfärd igen. På söndagen avslutades lägret
med vinterserien vid Broängsskolan i
Tumba.
På det stora hela är jag nöjd med lägret.
Det var många som kom och då är det alltid
roligare. Det var fint väder och roliga och
bra banor. Denna form av läger kan jag
tänka mig fler gånger för det var praktiskt
att få äta och sova hemma.
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Upptaktslägret
Rapport från ungdomarnas upptaktsläger, det säkra
vårtecknet, 16–17 mars 2007.
– Sett med kokerskans ögon.
av Kerstin Movin
Det skulle bli dåligt väder, kallt och blött,
men på lördagen sken solen över Haninges
klubbstuga vid Rudan där vi hade årets
upptaktsläger för ungdomarna.
Martin Nyberg och jag hade handlat ett
rejält matförråd dagen innan (utom de viktiga bananerna som fick kompletteras på
morgonen). I år var det nämligen glädjande
nog cirka 25 ungdomar anmälda till lägret.
Snättringe är en klubb som växer underifrån.
Först på programmet var det vanliga ori-
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enteringsbanor. Äntligen börjar orienteringen! Sedan var det saft, frukt och dusch. Efter
lunchen, sedvanliga köttbullar och pasta
(fast jag brukar skrämmas med att det ska
bjudas couscous när någon frågar), blev det
lite tid att umgås runt borden innan det var
dags för eftermiddagens stora begivenhet:
Leken JERIKO.
Den var ganska komplicerad verkade det,
men jag tror att den gick ut på att två lag
skulle leta efter ledtrådar som satt fastsnurrade på vedträn vilka var gömda ute i ter-
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Magnus Arvidsson och Rasmus Larsson

rängen. Tydligen kunde man sno ledtrådar
från varandra liksom varandras ”svansar”.
Med ledtrådarnas hjälp skulle lagen slutligen klura ut var sitt lösenord. Deltagarna –
smarta som vanligt – verkade ha förstått de
knepiga reglerna.
Efter middagen, som vanligt köttfärssås
och spaghetti, spelades det spel, förtärdes
chips, godis och läsk och smögs ute runt
knuten. Jag tror bestämt att det hölls dikussionsmöten i bastun också. Jag såg spår av
chipsförtäring där när vi städade på söndagen.
Natten förlöpte lugnt, enligt rapport.

På söndagen var vädret sämre. Riktigt
blött och kallt. Efter förmiddagens träningsbana – kurvbildsorientering – såg jag en hel
del frusna fingrar och näsor. Mat serverades
igen, det var köttfärssåsen från lördagen som
hade fått ny chili-smak, och sedan hanns det
med en träning till, poängplock.
Efter dusch, varmkorv och lite prat var
det dags att åka hem. Det verkade som om
alla var trötta och glada efter helgens träning.
Nu har säsongen börjat! Det ska bli roligt
att se alla ungdomar på träningar och tävlingar framöver.

Samling utanför Haninges SOKs klubbstuga.

Simon Fröjd och Tiemo Schramm.
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av Rune Rådeström

RM i banläggning
– bra träning för banläggare
Sedan lång tid tillbaka arrangerar SOFT varje år ett riksmästerskap i banläggning. Syftet är att stimulera till ett ökat
intresse för banläggning. Genom upplägget ger det en fingervisning inte bara om de problem banläggaren har att brottas
med, utan också om banläggningens målsättning och idé.
Tävlingen är därför ett viktigt led i utbildningen av banläggare.
Tävlingens upplägg
Tävlingen avgörs i två klasser som har
samma förutsättningar:
• Ungdomsklass t o m 18 år
• Vuxenklass
Tävlingen är upplagd så att först avgörs ett
klubbmästerskap där klubbarna själva ordnar med bedömningen. De bästa banorna
(max tre per klubb) går vidare till ett
distriktsmästerskap där bedömningen utförs
av StOF. De fem bästa banorna från DM
går slutligen till riksmästerskapet där en ny
bedömning görs av en jury. Resultatet och
vinnande bana brukar presenteras i
Skogssports sista nummer för året, samtidigt
som förutsättningarna för nästa års tävling
delges.

Praktiskt genomförbara banor
Uppgiften brukar vara att lägga en D21Eeller H21E bana. På senare år har man även
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infört att man skall lägga en lättare bana
med samma målplats. Banorna skall läggas
så att de är praktiskt genomförbara på en
riktig tävling och det finns en hel del restriktioner som måste beaktas.
– banlängd inom ett visst intervall
– avståndet till start får inte vara alltför
långt, banan får inte korsa vägen till start
– publikvänlig målplats, ibland krävs varvning
– hänsyn till viltzoner, de kan vara förutbestämde eller så får man lägga in dem själv
– planera för parkering och dusch
– snyggt inritningsarbete och kontrolldefinitioner enligt senaste mallen, felaktigheter
ger poängavdrag
Sammantaget innebär det att man tvingas
brottas med problem som förekommer i
praktiken. Det gäller t ex att välja målområde och terräng som passar för både lätta och
svåra banor.
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Runes RM- bana med tänkta vägval. Startpunkten för H21E- banan är felinritad, den skall vara längre norrut
vid dubbelstenarna norr om stora stigen som går i NV – SÖ riktning. Se Skogssport nr 10 2006. Även HD14
banan som ingick i tävlingen visas.

Poängbedömning
Varje delsträcka bedöms efter två kriterier
• Vägval, 1 – 3 poäng (1 poäng = endast ett
vägval finns)
• Orienteringsvärde, 0 – 5 poäng
Poängen för varje delsträcka beräknas
genom summera poängen för vägval och Ovärde och multiplicera med sträckans längd.
För att kunna jämföra banor med olika
längd justeras hela banans poäng till den
maximalt tillåtna banlängden.
En viktig faktor som därefter bedöms är
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omväxling och helhet. För att premiera helhetsintrycket multipliceras banans poäng
med en faktor mellan 1.00 – 1.20. Vid
bedömning av helhetsintrycket tar man
hänsyn till en rad faktorer som variation av
terrängtyp, svårighetsgrad, längd på
delsträckor, riktningsändringar, kontrollföremål, växling av tempo och OL-teknik,
hantering av frizoner m m. Inte minst viktigt är att banan tar till vara orienteringens
olika särarter. Är det en långdistansbana
skall det finnas rejäla vägvalssträckor. Det
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duger inte att bara lägga korta sträckor i den
mest orienteringskrävande terrängen för att
få så hög O- värde poäng som möjligt.

Andra gången SSK vinner RM
Jag har deltagit i tävlingen sporadiskt sen
lång tid tillbaka. Ibland har man gett upp då
det har varit svårt att få till banan. De senaste fyra åren har jag dock skickat in bidrag
som även gått vidare till RM. Där har jag
blivit oplacerad men har väl tänkt att någon
gång komma på prislistan (tio banor brukar
rangordnas). Det var därför överraskande
och jättekul när Ola Gustavsson från
Skogssport ringde och talade om att min
bana vunnit RM. Det är andra gången en
Snättringemedlem vinner. Anders Björklund, mer känd som ”Burken” för de flesta,
vann någon gång på 80-talet tror jag.

Bra träning för banläggare
(och löpare)
Vid banläggningsarbetet bestämmer jag mig
först för en målplats och vilka terrängpartier som är lämpliga. Jag försöker lägga några
bra vägvalssträckor och sedan binda ihop

dem. Ofta fastnar man, då är det lika bra att
lägga undan kartan en tid. Om projektet får
vila en tid brukar det vara lättare att komma
på nya lösningar. Jag tittar inte så mycket på
hur poängen bedöms utan försöker lägga en
bana som är omväxlande och som jag vill ha
den. Sedan får resultatet bli var det blir, det
hela är ju mest en kul grej. Man kan inte
säga att en viss bana är den bästa utan det är
en bedömningsfråga för några personer. Jag
lägger inte ner allt för mycket tid på tävlingen, skulle gissa att det rör sig om cirka
20 timmar. Men det är ett trevligt pyssel
under vintern.
Banläggningstävlingen är bra träning för
banläggare och kan rekommenderas för blivande banläggare i klubben. Med den
utformning som tävlingen har nu med även
en lätt bana tvingas man att lära sig färgskalans olika svårighetsgrader och anpassa upplägget som vid en riktig tävling. Jag tror
även att man som löpare kan ha nytta av att
jobba med banläggning. Man tvingas då att
sätta sig in i orienteringstekniska problem
som gör att man som löpare då har lättare
att lösa.

Rune Rådeström

16

SNÄTTRINGE-Skubbaren, nr 1-2007

av Sofia Persson

”Hoppeskutt” – vad är det?
Nytt för denna säsong är att det har bildats en
”Hoppeskutt” – grupp.

Till vänster syns Elisabeth Hector och till höger Nina Nilsson som båda leder Hoppeskuttgruppen.

Vad?: ”Hoppeskutt” – gruppen vänder sig
främst till dem som ännu inte är mogna för
den gröna gruppen, men som vill vara ute
och leka olika lekar i skogen tillsammans
med två ledare.
För vem?: Gruppen riktar sig till de allra
yngsta barnen som ännu inte klarar av att
springa i skogen med karta.
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När?: Träning varje torsdag till och med den
31/5-07 (Med undantag från skärtorsdagen
den 5/4 och Kristi himmelsfärdsdag den
17/5 då all träning är inställd.
Var?: Varje torsdag är det samling vid
Snättringe SK: s klubbstuga vid Källbrinks
IP klockan 18.00
Hjärtligt Välkomna!
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av Göran Nilsson

5-dagars på kalfjället,
ja det blir verklighet 2008.
För första gången i O-ringens historia kommer flera etapper
att avgöras i fjällterräng. Dalarna står återigen som värd för
5-dagars nu med Sälen och skidanläggningen Lindvallen som
centralort. Det blir i flera sammanhang ett lite annorlunda
5-dagars, utan en stor samlad tält och husvagns camping.
2008 flyttar camparna in i stugor istället.
Sälen med sitt stora antal bäddar klarar att
inhysa alla gäster under tak. Lite av klubbgemenskapen kan nog försvinna men fördelarna tror jag uppväger. Det får väl bli långbord ute varje kväll istället. Det är många år
sedan jag först hörde om Jimmy Birklin och
Skogsmårdarnas planer som tillslut nu gått i
lås.
Många har väl suttit framför TV:n första
söndagen i mars och tittat på Vasaloppsåkarnas kämpande uppför backen efter
starten i Berga by. Nu kommer vi orienterare också att få prova på backen, för
Vasaloppsstartområdet kommer att bli TC
för etapp 1 och 2. Terrängen för dessa etapper blir ändå mer normal Dalaskog men sen
flyttar tävlingen upp på höjderna. Etapp 3
och 4 kommer att gå vid Hundfjället där det
bjuds på en helt annan typ av orientering.
Finskurna sluttningar inne i björkskogen
kommer att ställa er inför helt nya problem.
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Lättare och betydligt mer snabblöpt kommer det att bli uppe på kalfjället, i alla fall
när det lutar nedåt. Orienteringen är relativt
lätt uppe på det öppna fjället om det nu inte
blir dimma. Jag var med en gång då det var
som mjölk runt en, bara 5–10 meters sikt
och trotts noggrann kompassgång var det
mer eller mindre omöjligt att spika även de
lätta kontrollerna. Den avslutande etappen
kommer att gå vid Lindvallen och även där
blir det nog kalfjäll på en del av banan.
För er som är nya inom orienteringen och
inte vet vad 5-dagars eller O-ringen är kommer en kort förklaring här.
O-ringen är en 5-dagars tävling med individuell start de 4 första dagarna. Den sista
dagen är det jaktstart d.v.s. den som har kortast sammanlagd tid startar först och de
andra med tidsavståndet som man är efter
ledaren. Segrare totalt är den som är först i
mål. Tävlingen flyttar runt i landet och går
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Kartbild Sälens Högfjäll.

oftast 3’e veckan i Juli. 1975 gick tävlingen
i Stockholm och då var Snättringe med som
arrangör för etapp 1 vid Riksten.
1965 var första året tävlingen genomfördes och då som kvällstävling med 167 deltagare. Den blev snabbt populär och redan
1973 var det över 10.000 startande.
Deltagarrekordet är från 1985 i Falun med
23.000. Numer har antalet stabiliserat sig på
runt 14.000. Redan tidigt ordnades det med
camping för deltagarna. Till en början i tält
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men numer är det mest husvagnar. Ca
60 – 70 st brukar delta från klubben
och det brukar vara en riktigt trevlig
vecka speciellt för de yngre. Det finns
klasser och baner för alla åldrar och
kunskap, och är en riktig familjefest.
Tillbaka till 2008. Vi tror och hoppas att det kan vara något som locka
många från klubben. Vi har preliminärbokat 95 st bäddar i Lindvallen
och priset blir 350 – 490 kr per bädd
för hela veckan, beroende på husstandarden..
Jag är övertygad om att det kommer
bli en väldigt speciell orienteringsupplevelse där orienteringen kommer bli
avgörande för placeringen. För er som
aldrig provat på orientering på fjället
och er andra som vill finslipa OL-tekniken inför 5-dagars, kommer vi
ordna ett klubbläger i Sälen veckan
efter midsommar i samband med att
OK Skogsmårdana har 3 tävlingar där,
den 29/6 – 1/7 2007.
Planen är att åka upp på onsdag
eftermiddag, träning torsdag, träning
fredag och på kvällen Sprinttävling i
Rörbäcksnäs. Lördag tävling, också i
Rörbäcksnäs och söndagens tävling
går vid Myrflodammen och därefter
blir det hemresa. Vi kommer bo i stugor troligen vid Högfjällshotellet. Det finns
ju möjligheter till massor av andra aktiviteter om man inte vill träna hela tiden.
Klubben står för logi och frukost, träningsbanor och startavgiften till tävlingarna.
Detaljerad inbjudan kommer. Boka redan
nu in vecka 26 som ett delmål inför Sälen
2008.
OBS! 5-dagars går givetvis i år också med
Mjölby som centralort.
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OK Tor – charterresa med buss
Vi var 22 barn, ett antal ledare och föräldrar som åkte till
Eskilstuna för att vara med om ungdomstävlingen OK Tor.
För många var det årets första tävling och många fina resultat
gjordes. Trots det kyliga men soliga vädret verkade alla vara
nöjda med resan.
av Kristin Morén
I år hade en tjusig buss hyrts som dessutom
kom i tid, vilket inte alltid har hänt. Det var en
mycket trevlig busschaufför som informerade oss om bälten, när vi skulle vara framme
osv. Med Monica som reseledare kändes det
precis som en charterresa och jag lutade mig
nöjt bakåt i sätet och slappnade av.
Framme i Eskiltuna delade Monica upp
oss äldre i olika uppgifter. Jag skulle vara
uppföljare till en vesselsnabb kille, Alfons
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Anteros Linnarsson och jag vägrade. Har
varit lat i vinter och kände att dagsformen
inte klarar sprint. Jag fick hjälpa till vid starten i stället. Och jag tror att jag var till hjälp
för några ringrostiga ungdomar som inte
hunnit få rutinen så att den sitter år efter år.
Innan start var det många som förberedde
sig med kortspel, andra tejpade fötter och
några laddade med sin matsäck. Efter målgång var det många som väntade på prisut-
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av Sofia Persson

Måsenstafetten

Monica Fröjd, vår reseledare.

delning. Allt flöt smärtfritt och vi var klara
en timme före beräknad avgång. Monica,
vår reseledare ringde busschauffören och
vips var han där så vi kunde kliva ombord
och starta vår hemfärd. Det har inte heller
alltid hänt vet vi som varit med förr.
När Monica räknat in oss slappnade jag
av igen och somnade en liten stund under
hemfärden, nöjd med resan.

Alfons Anteros Linnarsson med mamma Tedhamre
som uppföljare.
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I år fick vi inte ihop något damlag till kavlen pga. olika orsaker. Jag bestämde mig då
för att följa med pappa och springa en
direktanmälan.
Det var samling vid klubbstugan 7.30 på
söndagsmorgonen, men det var inte många
som hade kommit när min familj åkte
därifrån. Väl framme på TC utanför
Oxelösund började det dra ihop sig för start
i H17 där Snättringe SK hade ett seniorlag.
Efter starten gick jag till direktanmälan och
köpte en bana. Jag valde att springa Ö9 som
var 8,4 km och gafflad med H17-banorna.
Jag sprang ut ungefär 5–10 minuter innan
seniorerna skulle växla till andrasträckan
och täten kom ifatt mig på väg till andra
kontrollen.
Det gick inte så bra för mig, jag missade
två kontroller grovt och var ute länge. Jag
vet då inte riktigt hur det hade gått för våra
andra Snättringe SK-lag om de var nöjda
eller missnöjda. Men det blev några topplaceringar för några lag:
I H180 segrade första laget med Göran
Johansson, Rune Rådeström och Göran
Nilsson. Andra laget kom på en tredje plats
med Roland Nyman, Bertil Gelius och
Ingmar Lindqvist.
I H12 kom killarna på en fin tredje plats
med Martin Nilsson, Jonas Kallhauge och
David Hector.
Trots att vädret inte var det bästa och att
solen inte syntes till förrän på eftermiddagen var alla på ett glatt humör. När vi åkte
hem hade inte segraren i H17 kommit i mål
ännu och vi hade Anders Mellergård ute i
skogen på fjärde sträckan och Anders
Bergmark väntade på att gå ut i omstarten.
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Tävlingskalender maj – augusti 2007
Datum
Arrangemang
Arrangör
Distrikt/område
Kategori
01.05
Ravinträffen
OK Ravinen
Lång
03.05
Ungdomsträning+löpträning
Källbrink
Klubbträning
05.05
Haningeträffen
Haninge SOK
Jordbro, StOF
Lång
06.05
Haningeträffen
Haninge SOK
Jordbro, StOF
Medel
08.05
18.00 Teknikträning
SSK
Hanestorp riktningsändringar
09.05
Dag-DM Sprint
IFK Lidingö
Näset, Lidingö
Sprint, UP
10.05
Ungdomsträning+löpträning
Källbrink
Klubbträning
14.05
Ungdomsserien
15.05
SCC
Sunbyberg/Södertörn Rålambshovsparken Parkorient.
17-20.05 Närke
KFUM Örebro/OK Alferna
Klubbresa
22.05
18.00 Teknikträning
SSK
Broängsskolan
Kompassöar
22.05
Prel Ungdomsserien (ev 24.05)
23.05
SCC
Sunbyberg/Södertörn Årsta
Parkorient.
24.05
Löpträning, prel ungdomsträning om ej ungdomsserien SSK Källbrink klubbträning
29.05
18.00 Teknikträning
SSK
Kassmyra
Bäver-OL
30.05
SCC
Sunbyberg/Södertörn Tantolunden
Parkorient.
31.05
Ungdomsträning+löpträning
Källbrink
Klubbträning
01.06
STOF Sommarläger
ungdom
05.06
18.00 Teknikträning
SSK
Kvarnsjöbadet
Jukola-test
10.06
Våravslutning
SSK
Charlottendal
Klubbträff
12.06
Sommarserien
14.06
Spettaloppet
SSK
Klubbtävling
16.06
Jukola/Venla
Finland
Stafett
19.06
Sommarserie
29.06-01.07 3+3 Fjäll-OL Sprint
Malungs OK Skogsmårdarna, Sälen
Klubbresa
02-04.07 Trekvällars
OK Ravinen
07.07
Gotlands 2-dagars
Svaide-Roma SOK Gotland OF
Nationell
10.07
3-dagars
Gotlands Bro OK
Gotland OF
Nationell
10.07
Sommarserien
13.07
Eskilstuna Weekend
Eskilstuna
17.07
Sommarserien
23.07
O-Ringen 2007, O-Ringenföreningen, Östergötland Orienteringsförbund 5 dagar
30.07
OK Hällen 3-dagars
31.07
Sommarserien
Stafett
H43-kavlen / U 10-Mila
04.08
07.08
Stigfinnarna,
Veteran
11-12.08 Järladubbeln
Järla IF OK
Stockholm OF
Nationell
14.08
Stigfinnarcup
Stigfinnarna
Stockholm OF, Veteraner, Natt
15.08
Melkers Minne 2007
IFK Södertälje
Södermanland OF
Nationell
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16.08
18.08
19.08
21.08
23.08
25.08
26.08
28.08
29.08
30.08

Ungdomsträning+löpträning
Synsamdubbeln 2007
Järfälla OK/Rotebro
Synsamdubbeln 2007
Järfälla OK/Rotebro
Teknikträning
SSK
Ungdomsträning+löpträning
Söders SOL
Söders SOL Tyresö
SoIK Hellas
SoIK Hellas
Teknikträning
SSK
Ungdomsserien
Skarpnäcks OL
Ungdomsträning+löpträning

Källbrink
IS, Stockholm OF
IS, Stockholm OF

Klubbträning
Medel
Lång

Källbrink
Stockholm OF
Stockholm OF

Klubbträning
Medel
Lång, UP

Stockholm OF
Källbrink

Sthl,region syd
Klubbträning

Eftersom det kan förekomma ändringar, se hemsidan för aktuell info, www.snattringesk.a.se

Intervju med en
Vikingarännsåkare
Mia åkte Vikingarännet i år. Det gick väldigt
bra, hon lyckades åka det 80 km långa
skridskoloppet på tre timmar och nitton
minuter! Det var den näst bästa tiden av alla tjejer. När hon kom i
mål blev hon intervjuad av ABC-nytt och därefter av Radio
Stockholm. Men självklart hade hon även lite tid att tala med
Skubbarredaktionen (i detta fall sin syster).
Vad var roligast under Vikingarännet?
– Att gå upp jättetidigt på morgonen… nä,
jag skämtar bara… det var nog hela helheten.
Hur kändes det att vara med på de lokala
nyheterna i tv?
– Jag trodde inte att det var så många som
skulle se programmet men nu i efterhand
har jag märkt att många bekanta faktiskt såg
det. Det var väl kul.
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Känner du dig mest som en skridskoåkare eller som en orienterare?
– Som en orienterare såklart!
Tänker du ställa upp i Vikingarännet
nästa år också?
– Ja, om jag har tid och det är bra förhållanden.
Är loppet något du kan rekommendera
andra Snättringemedlemmar?
– Ja, absolut! Det är en rolig grej.
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Snättringe SK
Funktionärer och kommittéer
Orienteringsstyrelse
Ordförande: Göran Nilsson
Vice ordf.: Agneta Holgersson
Sekreterare: Mats Johansson
Kassör: Anita Persson
Ledamot: Björn Salomonsson
Ledamot: Kerstin Movin
Ledamot: Kristin Morén

779
779
608
746
30
689
449

Revisorer
Ordinarie: Elin Svensson
Ordinarie: Claes Andersson
Suppleant: Sture Lantz

711 63 16
774 14 55
774 64 67

86
81
23
69
62
88
33

47
39
96
32
66
23
44

Ungdoms- & Juniorkommittén
Göran Nilsson
779 86
Jonny Nilsson
711 05
Nadja Dahlström
437 521
Kerstin Eriksson
774 12
Lars Larsson
779 31
Lennart Bjursäter
39 61
Monica Fröjd
711 51
Gunilla Kallhauge
711 12
Jörgen Hector
711 22
Marcus Rylander
774 30
Leif Andersson
774 86
William Blomqvist
774 86
Anders Karlsson
711 32
Anders Berntsson
711 11
Marie-Louise Sandberg
774 20
Maria Classon
655 10
Nina Nilsson
774 14
Elisabeth Hector
711 22
Martin Nyberg
774 60

47
61
44
64
20
36
12
19
55
67
81
81
63
48
33
25
06
55
48

Tävlingskommittén
Per Holgersson
Elin Svensson
Göran Johansson
Gösta Guteland
Kartor: Lars Cedérus

39
16
28
70
44

Tävlingsanmälare
Leif Hermundstad

779
711
774
746
711

81
63
29
76
50

Träningskommittén
Jonas Nyman
Rune Rådeström
Peter Granath
Sofia Persson
Anders Bergmark
Fredrik Holgersson
Uttagningskommittén
Herrseniorer: Björn Silwén
Herrar +35: Lennart Bjursäter
Juniordamer: Nadja Dahlström
Damer:
Agneta Holgersson
Ungdomar, juniorer:Jonny Nilsson
Julgran s kommittén
Lennart Bjursäter
Anders Bergmark
Lars Bjursäter

749 13 48
771 75 95
568 795 22
073-9994864
774 97 22
779 81 39

711 49
39 61
437 521
779 81
711 05

70
36
44
39
61

39 61 36
774 97 22
711 11 40

Stugkommittén
Källbrink: Allan Nyberg
Material: Göran Johansson
Charlottendal: Ragnar Bergmark
Anders Bergmark
Klubbvärdar:Inga-Britt Fredriksson
Gösta Eriksson
Anja Karloja
Klubbshop: Ann Mårts

711 46 26
689 72 75
774 76 51

Webbgruppen
Webmaster: Leif Andersson
Micke Nilsson

774 86 81
711 05 61

Övrigt
Resultatkort: Ingemar Lindqvist
Elitkontakt: Nadja Dahlström
Skid-OL: Carl Agestam
Valberedning
Hans Letfors
Ulrica Mellergård
Tomas Movin

774
774
774
774

60
29
55
97

48
28
94
22

646 47 17
437 521 44
711 34 83
711 65 41
689 77 86
689 88 23

570 248 90

Telefonsvarare: 774 75 53
(Information om träning, samling m m)

Telefon & fax, klubblokalen: 711 78 47
(Även möjlighet att lämna meddelanden till föreningsassistent.)

