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       GOK-bladet 
                 Mars 2016 

 

Ordföranden reflekterar 
I veckan avverkade vi årsmötet och där redo-

visades verksamheten, ekonomiskt resultat för 
2015 och våra planer samt budget för 2016. Alla 
dokument från mötet finns på gok.se men ni måste 
logga in på hemsidan för att kunna läsa dem. 

Ett urval av alla våra positiva händelser under 
2015: 

Ungdomskommittén har ca 100 barn i skogs-
lek och träningsverksamhet. 

Elit- och träningskommittén har anordnat och 
organiserat resor och logi för våra seniorer och 
juniorer och varit med på flera av de största elit-
tävlingarna. 

Motionskommittén ordnar våra viktiga och 
mer motionsinriktade arrangemang med bravur; 
Skoj på Hoj, Naturpasset och Veckoturen. 

Arrangemangskommittén genomförde två täv-
lingar under året. 

Adventsloppet – vår löpartävling anordnad vid 
bockinvigningen blev återigen succé. en ger oss 
viktig goodwill som arrangör och ett viktigt till-
skott till vår ekonomi. 

Klubbstugan fick skogen röjd inpå knutarna. 
Trist att gräsklipparen blev stulen men roligt att 
den har återfunnits hos tjuven. 

Det ekonomiska resultatet var positivt 2015. 
Detta beror bland annat på att vi fått mer intäkter 
för t.ex. Adventsloppet samt att vi tävlat mindre än 
budgeterat. Den största intäkten är medlemsavgif-
ter och största utgifter som vanligt våra startavgif-
ter. Vår kassör har som vanligt gjort ett gediget 
arbete under året och inför årsmötet! 

Hedersomnämnandet Guldkompassen 2015 
tilldelades Lars ”Jabba” Jansson, en av Gävle OK:s 
största eldsjälar och fortfarande aktivt deltagande 
vid samtliga klubbens träningar, uppdrag m.m.  

Vi valde in Sven Lundbäck, tidigare Stora Tuna 
och Vittjärvs IK, till sammankallande i motions-
kommittén.  

Vi avtackade Matilda Sörell och Magnus Lund-
berg i valberedningen. Vi saknar således valbered-
ning och årsmötet beslutade att styrelsen utser 
valberedning till höstmötet. 

Vi diskuterade även några frågor: 
• Styrelsen fick i uppdrag att utreda om hemsi-

dan kan göras bättre, så att nyhetsflödet blir 
tydligare. 

• Styrelsen fick i uppdrag att skapa en stug-
grupp som ser över försäljning och flytt av 
verksamheten året runt till Hemlingbystugan. 

• Styrelsen fick i uppdrag att se över datorn som 
stödjer kartutskrifter, nyinvestering föreslogs! 
Inför 2016 kommer vi i princip att genomföra 

alla våra normala aktiviteter, men notera några 
saker som sticker ut: 
• Mountainbikeorienteringskartor i anslutning 

till bland annat Skidstavallen. Projektledare är 
Patrik Svedberg. 

• Tävlingar den 18 maj vid Skidstavallen och 
den 4 september i Hemlingby. 

• Vi satsar på att rita två nya kartor på Norrlan-
det under året för ca 80 000 kr. 

• Ungdomskommittén kommer satsa på att göra 
en microkarta vid GOK-stugan. 

• Vi fortsätter att utveckla vår motionsverksam-
het; ”Skoj till fots”, se över konceptet Hittaut.se 
samt förbättra Adventsloppet ytterligare. 

Jan Sjöhed, ordf. 
 
 

Vi sponsrar Gävle OK 
 

 
 

 
  

Kontakta Gävle OK 
Internet www.gok.se, e-post info@gok.se 
Jan Sjöhed, ordf.: tel. 026-14 64 15, e-post jan.sjohed(a)lm.se 
Harald Knutsen, sekr.: tel. 076-762 74 79, e-post harald.knutsen(a)gavle.se 
Tina Kempe, redaktör GOK-bladet: e-post tina_kempe(a)hotmail.com 

http://www.gok.se/
mailto:info@gok.se
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Jan Sjöhed – ordförande med stort bagage 
Gävle OKs ordförande som formellt blev vald 

vid höstmötet, heter Jan Sjöhed. Janne är välkänd 
för de flesta i klubben, men vi tar en liten presen-
tation i alla fall. 

Janne är norrbottning, har bott i Gävle sedan 
1985 och fyller 55 år nästa gång. Gift med Ingrid 
(vanligen kallad Inka), har sönerna Simon och 
Albin samt mörtpigga hunden Viran. 

Efter utbildning i mätning/GIS i Stockholm 
kom Janne till Gävle och Lantmäteriet, där han nu 
är funktionschef inom geografisk information. Det 
innebär att vår ordförande har lätt att dagligen 
träffa en hel hop GOK:are, både aktiva och tidigare 
aktiva. 
Hur började alltsammans? 

– Jag åkte längdskidor först, som man gör i Lu-
leå. Det var mina kusiner som fick mig att prova 
orientering omkring år 1973. Det passade mig. 
Det gick bra, eller hur? Jag kommer själv ihåg att du 
som förstaårsjunior stod på prispallen vid Norr-
landsmästerskapen 1978. 

– Jodå. 
Du kanske kan berätta mer? 

– OK. Jag har som bäst blivit 8:a på junior-SM 
och 4:a på femdagars i H20. 
Inte illa! Visst har du vunnit både DM och mästar-
jackan här i Gästrikland också? 

– Ja, jag hade några bra år som senior. Som 
bäst tror jag att jag var rankad som nummer 23 i 
Sverige. Men jag har aldrig elitsatsat för fullt. Det 
har gått ganska lätt ändå, jag tror jag har ett bra 
löpsteg för orientering.  
Slutligen: Dina bästa och sämsta orienteringslopp? 

– Bästa loppet gjorde jag något år vid Jukola-
stafetten i bra konkurrens. Mina sämsta insatser 
har jag gömt längst bak i minnet ... Men bland det 
klumpigaste jag lyckats med torde vara att tre år i 
rad stämpla fel på femdagars. 

Detta om Jannes egna bedrifter i skogen. Men 
många timmar har han också lagt på Gävle Orien-
teringsklubb och Gästriklands Orienteringsför-
bund. 

Janne har genom åren varit engagerad i trä-
ningskommittén och UK (en gammal förkortning 
som betyder uttagningskommittén, det innebär 
bland annat att ragga löpare till 10-mila i sista 
stund …), ansvarig för ungdomskommittén (i GOK 
och i GOF) och senast motionskommittén samt 
dessutom tävlingsledare, banläggare, lagledare, 
styrelsemedlem med mera. Undertecknad har själv 
samarbetat länge med Janne och har sett en kunnig 
och samtidigt socialt lättsam och lättillgänglig id-
rottsledare som inte drar sig för att ta på sig ar-
betsuppgifter. 

 

Vad tycker du är viktigt för GOK framöver? 
– Engagemanget hos många och viljan att 

ställa upp är viktigt för att hålla igång klubbens 
många aktiviteter och för att det ska bli någon 
utveckling. Ungdomsrekryteringen är det enskilt 
viktigaste för att GOK ska fortsätta vara en livaktig 
klubb med tävlingsorienterare som drar nya till 
sporten. Det är så mycket annat som lockar de 
yngre. 
Vad ser du tre till fem år fram i tiden? 

– Eftersom jag nyss sagt att rekryteringen är 
den viktigaste framtidsfrågan så ser jag att vi är 
lyckosamma där. Sen kan jag mycket väl tänka mig 
att GOK samarbetar med andra föreningar än ori-
enteringsklubbar. Det finns många andra än vi som 
konditionstränar, till exempel. Men vi kan även 
lära av andras idéer och andras sätt att driva 
klubbverksamhet. 
Lycka till! 

Magnus Lundberg 
 
 

Orientering på Playday 
Playday genomförs på Läkerol Arena två 

gånger per år med syfte att dels aktivera Gävles 
ungdomar under en dag, dels låta ungdomarna 
prova på nya aktiviter. Mer än hälften av ungdo-
marna som besökte Playday den 23 oktober, vilket 
var ungefär 200 ungdomar, provade på oriente-
ring. Alfred, Emma, Nils, Ellen och Ebba hjälpte till 
under dagen. Ungdomarna fick prova på tre olika 
banor över en yta på 15x10 meter. Tidtagning och 
Sportident användes. I utvärderingen uttryckte de 
flesta av ungdomarna att orientering var något 
positivt och roligt. Ungdomskommittén genom-
förde motsvarande arrangemang även vid Playday 
den 1 mars. 

Patrik Ottoson 
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Guldkompassen 2015 
Vid årsmötet tilldelades Lars ”Jabba” Jansson 

hedersutnämnandet Guldkompassen 2015. 
Lasse personifierar en verklig idrottslig ”eld-

själ”. Han har under större delen av alla år som 
orienterare varit engagerad i det mesta kring Gävle 
OK. Han började sin orienteringsbana 1971 och 
har sedan dess varit klubben trogen. 

Några axplock från hans insatser: 
 Lasse har i princip deltagit i samtliga träningar 

under 25 år och varit ”hare” eller legat i täten 
på alla intervallträningar. 

 Ingår i träningskommittén, har organiserat 
och fixat träningar, tränings- och tävlingsresor. 

 Lasse håller ordning på listor för aktivitetsstö-
det och våra tävlingsavgifter. 

 Lasse har varit stabil ”klagomur” vid våra täv-
lingar. 

 Lasse ställer alltid upp vid våra evenemang 
t.ex. klädförsäljning, Adventsloppet, tävlingar. 

 Dessutom är Jabba alltid i tid vid vår samåk-
ning, trots att han inte har körkort! Tack Igge! 
Vi vill verkligen tacka Jabba för hans insatser 

för Gävle OK och hoppas på en fortsättning många 
år till i föreningen. Tack! 

Jan Sjöhed 

Jabba får Guldkompassen. 
 
 

Manusstopp för GOK-bladet 2016 
Manusstopp för kommande nummer av GOK-

bladet under året är 24 juni och 21 oktober. 

Sven Lundbäck – ny sammankallande i 
motionskommittén 

Jag tackar för förtroendet att på årsmötet blivit 
vald till sammankallande i motionskommittén! 
Synd att så många får läsa det denna väg; jag me-
nar det var rätt få som var med på årsmötet. 

Sven Lundbäck är mitt namn, och jag har bott 
ca 1,5 år med fru Olga och nu dotter Sofia i Gävle. 
Jag konsultar inom järnvägselektricitet, och orien-
terar övrig vaken tid. Karriären började vid 11 års 
ålder 1986 i Boden där Vittjärvs IK fångade mitt 
intresse. Sedan dess har jag tränat stenhårt under 
flera år, alltid älskat kartorna, och nu är jag precis 
perfekt mogen att vara med i en motionskommitté! 

Efter Vittjärv tillbringade jag många toppenår i 
Stora Tuna. Jag har varit topp 10 på några 10-
milasträckor, och kanske också med laget, snudd 
på topp 20 på ett SM och i övrigt har jag startat två 
föreningar (Myggans OS och Lapplandsfjällens 
OK). Den senare är jag engagerad i nu, och plane-
rar tävlingar i Grövelsjön i juli. Myggan var en stu-
dentförening i Umeå eftersom klubbarna där inte 
riktigt hade så bra verksamhet för studenter. 

Jag har många orienteringsidéer och åsikter 
men inom kommittén kommer jag främst kalla till 
möten, och på dem ska vi med en välplanerad dag-
ordning se till att vi mot den budget som styrelsen 
spikat, genomföra det som på årsmötet beslutades 
ska hända under 2016. Jag trycker alltså på hur 
viktigt det är att hänga med i hur verksamhetspla-
nen och budgeten ser ut för det styr vad förening-
en gör ett år i taget. 

Förutom det kommer jag att dra upp en dis-
kussion om Hittaut.nu. Jag tror på konceptet och i 
Gävle har vi ju nästan all karta tillgänglig redan, 
och det är inte flera klubbar som måste samarbeta. 
Om det blir ett positivt gensvar, det vill säga 5-10 
personer som vill engagera sig, då kanske det 
kommer med i verksamhetsplanen 2017. 

Välkommen att kontakta mig eller någon an-
nan i motionskommittén för idéer eller om ni vill 
hjälpa till på nåt sätt! 

Sven Lundbäck 
sven.lundback(a)gmail.com 

 
 

2015 års pristagare bland ungdomarna 
Klubbens ungdomar kämpar hårt för att vara 

de bästa i Gästrikland och Norrland, men också för 
att stå sig väl i nationell och internationell jämfö-
relse. Gävle OK placerade sig på 40:e plats på ung-
domsstafetten på 10-mila i Skepptuna, och var det 
bästa laget norr om Dalälven och sålunda även i 
Norrland. Under året har det varit en betydande 
tillströmning av ungdomar i Gästrikland upp till 
HD10. Under vissa gästriketävlingar har det varit 
runt tjugo startande i H10, vilket är många fler än 
vid någon tävling året dessförinnan. Skogsleken i 
Gävle OK är en fin grogrund för nya talanger och 
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orienterare. Ett femtiotal barn i 
åldrarna 5-8 år deltar i vår Skogs-
lek och ungefär lika många ung-
domar i åldrarna 8-16 år är aktiva 
vid träningar och tävlingar. Bland 
dessa ungdomar lyfter vi varje år 
fram en kille och en tjej som har 
presterat extra bra på årets täv-
lingar. Som grund för beslutet 
tittar vi i första hand på antalet 
segrar och därefter hur man pla-
cerat sig på O-ringen och i Gäst-
rikecupen. Skulle det vara extra 
tajt något år så granskar vi även 
antalet andra- och tredjeplatser. 

Årets Gokkie är Ebba Ottoson 
i D12 och Jakob Sjöberg i H14. 
Precis som förra året tog de flest 
segrar och behåller därmed titeln 
ytterligare ett år. 

Precis som förra året hade tje-
jerna en hårdare kamp om 
förstaplatsen än killarna. Förutom Ebba så place-
rade sig även Emma Lilje (D14) och Sara Åbom 
(D12) bra på O-ringen med en 26:e respektive 33:e 
plats. Emma L. hade en hård kamp med OK Ham-
marens suveräna orienterare Cornelia Ivarsson, 
som vann årets Gästrikecup för D14-tjejer. Emma 
Hållström lyckades ro hem en fin tredjeplacering 
på USM-sprinten i Sundsvall och fick en särskild 
utmärkelse för sin bronsplats. Ungdomarna i Gävle 
OK laddar för nya framgångar och har en fin grund 
för framtida segrar. 

Priserna delades ut vid ungdomarnas årsav-
slutning den 6 november. I anslutning till denna 
aktivitet fajtades ungdomarna på Lasermaxx och åt 
tillsammans. 

Patrik Ottoson 
 
 

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
Vad döljer sig bakom dessa snustorra be-

grepp? Du kanske inte går igång på en sådan ru-
brik? Verksamhetsberättelsen (VB) är historien 
om vad som hänt (under förra året), och verksam-
hets¬planen (VP) är där vi planerar vad vi ska göra 
under det nästa året i klubben. Egentligen ganska 
viktiga saker i en förening båda två. 

Om man lägger dessa två dokument bredvid 
varandra, så kan man kanske tycka att det inte är 
så stor skillnad. Men jag kan lova att det har hänt 
ganska mycket i Gävle OK om man tittar bakåt i 
verksamhetsberättelserna på de snart 70 år som 
klubben har funnits. 
Blicken bakåt (VB) 

Gävle OK är en förening där hälsotillståndet är 
gott. Styrelsen och kommittéerna arbetar stabilt 
och det finns många goda krafter i Gävle OK som 
hjälper till på olika sätt. Om man summerar alla 

aktiviteter som ordnas under ett 
år är det ett imponerande antal. 
Det är inte många föreningar som 
kan matcha detta. 

Liksom i svenska skidlandsla-
get pågår det ett generationsskifte 
på elitnivå inom klubben. Detta är 
dock inte särskilt dramatiskt ef-
tersom det finns ett stabilt rekry-
teringsarbete, och en bra bas med 
träningsvilliga ungdomar. Skogs-
lek som nu har funnits några år 
har varit en otroligt lyckad sats-
ning. 

Motionsaktiviteterna är ett 
viktigt bidrag för att bredda vår 
verksamhet mot andra grupper än 
de som vill träna och tävla i Gävle 
OK, och vi ordnar varje år tävling-
ar som håller hög klass, och vi 
jobbar ständigt med att utveckla 
våra kartor. Adventsloppet har nu 

på tre år vuxit till ett mönsterarrangemang där vi 
skapar massa goodwill och dessutom tjänar en 
rejäl slant. 
Blicken framåt (VP) 

Förutom att vi ska fortsätta utveckla det vi är 
bra på – träningar, tävlingar, ungdoms-verksam-
het, motionsaktiviteter etc. – ska vi också utveckla 
vår verksamhet. Finns det nya ”kundgrupper” där 
ute – löpargrupper, traillopp, swimrun m.m – som 
bara väntar på oss? Kan vi utveckla samarbetet 
med andra föreningar och därmed skapa nya möj-
ligheter att nå ut med vår fantastiska sport? 

Hur kan vi förnya tränings- och tävlingsverk-
samheten? Hur kan vi stärka den sociala samman-
hållningen i klubben? Hur kan vi bli ännu bättre på 
att kommunicera och dela på arbetsuppgifterna i 
klubben? Och hur kan vi hitta nya lösningar för att 
säkra ekonomin i klubben?  

Detta och mycket mer handlar arbetet i styrel-
sen och kommittéerna om, där du som medlem 
ofta får bidra i klubbarbetet. Vi är oerhört tack-
samma för allas insatser och ditt bidrag och dina 
idéer är själva grunden för Gävle OK:s utveckling. 

Sekreterar’n 
  

Emma Hållström, Jakob Sjöberg och 
Ebba Ottoson på Lasermaxx. 
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Banläggning 
Nu när orienteringspremiären närmar sig 

tänkte jag berätta lite om hur det är att vara ban-
läggare. I uppdraget ingår en hel del uppgifter och 
det är viktigt att ha en bra planering samt att börja 
i tid. 
Förberedelser och planering 

Oftast när man får uppdraget är karta och 
arena redan bestämda. Tillsammans med tävlings-
ledaren (TL) går jag i stort igenom vilket område 
som ska användas så att TL kan kontakta berörda 
märkägare och jaktlag. Är det okänt område för 
mig brukar jag också börja med att springa igenom 
området ett par gånger för att få en uppfattning om 
terräng och karta. 
Banstråk och startplatser 

Första uppgiften är att grovt skissa banstråk. 
Är det dubbeltävling (medel och lång) gäller också 
att bestämma vilka områden som ska användas för 
respektive tävling och vilket område som kan an-
vändas på båda tävlingarna. Jag brukar börja med 
lätta sträckor för inskolning och övriga lätta ung-
domsbanor. När de första sträckorna är klara ger 
det också förhoppningsvis en lösning på var start-
platsen kan placeras. Startplatsen för de yngsta 
deltagarna bör helst inte vara mer än en km från 
arenan. 
Terräng för ungdomsbanor 

För inskolningsbanan är det viktigt att ter-
rängen är lättframkomlig med bra stig- och vägnät. 
Banan ska vara mycket lätt och bara innehålla stig- 
och/eller vägsträckor utan vägval. 

Svårast brukar det vara att få till bra banor av 
gul svårighetsgrad (HD12 och Ö3). Dessa banor 
kräver terräng med 
tydliga hållpunkter 
utanför säkra leds-
tänger som stigar 
och bäckar. Risken 
med gula banor är 
att de antingen blir 
för lätta eller för 
svåra. En bana får 
inte innehålla någon 
sträcka som är svå-
rare än vad svårig-
hetsgraden (färgen) 
säger. 

När det gäller 
de svårare och 
längre ungdomsba-
norna (orange och 
violett svårighet) 
kan en övergång till 
svårare terräng an-
vändas. Här är det 
också viktigt, tycker 
jag, att hitta en del 
vägvalssträckor – 

både längre och kortare sträckor. Viktigt med 
dessa banor, precis som de svarta banorna, är att 
de ska vara omväxlande så att deltagarna tvingas 
använda olika typer av orienteringsteknik. 

Att hitta bra sträckor kan ta sin tid. Jag brukar 
titta och fundera ett bra tag innan jag bestämmer 
mig. Ett tips är att använda tiden innan man går 
och lägger för att hitta bra sträckor. 

När jag sedan har lyckats få ihop en hel del 
sträckor kan det vara bra att skicka dem till ban-
kontrollanten för en första genomgång. 
Banor 

Nu är det dags att börja knåpa ihop banorna. 
Jag brukar göra en tabell innehållande banor, klas-
ser, svårighetsgrad, och banlängd. Antalet banor 
beror i första hand på de bestämmelserna från 
SOFT gällande klassindelning, svårighetsgrad och 
banlängder. Men beroende på tävlingens storlek 
(antal deltagare) och typ av distans kan antal och 
typ av banor förändras något. Ett tips är kolla på 
motsvarande tävlingar hur många deltagare det är 
i respektive klass för att lättare få en bra fördel-
ning mellan banorna. För en normalstor tävling 
bör inte det vara mer än 60 deltagare per bana. 

En viktig sak att tänka på när det gäller banor 
– och som många banläggare brukar missa – är att 
inte ha för få banor på en medeldistans. Framför 
allt gäller det svarta banor mellan 3 och 3,5 km 
som många klasser har. Lägger man till några extra 
banor i dessa klasser får man färre tävlande på 
samma bana, vilket minskar startdjupet. Viktigt 
också att tänka på att banorna ska gå i samma 
riktning och stråk för att få bra viltavdrivning. 
Däremot är det bra att variera banorna och inte 

använda samma 
område för alla ba-
nor. 
Kontrollpunkter 

Val av kontroll-
punkter brukar jag 
först göra hemma vid 
skrivbordet. Även 
förslag på kontroll-
placeringar gör jag 
hemma. Jag brukar 
också beräkna hur 
många tävlande det 
blir på varje kontroll 
och hur ofta kontrol-
len ska besökas. En 
kontroll bör inte be-
sökas mer än var 
20:e till var 30:e 
sekund för att und-
vika trängsel vid 
kontrollerna. 
  

 

Bra område för gröna och vita 

banor, sämre för gula banor. 
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Undantag är varvning, passerkontroller och sista 
kontroller. För en tävling med 2h startdjup betyder 
det att en kontroll inte ska ha mer än ca 240 täv-
lande. 

Man bör också se till att inte flera banor som 
startar på samma minut har samma första kontroll. 
Här är det bra om man tar till och gafflar mycket i 
början så att det blir spridning direkt efter start. 
Skogsarbete 

När jag har fått ihop alla banor och kontroller 
är det dags för det praktiska arbetet ute i skogen. 
Jag gör i ordning märklappar (går att beställa via 
SOFT) för alla kontrollpunkter. När man beger sig 
ut i tävlingsterrängen och märker ut kontrollpunk-
terna är det bra att anteckna de förändringar som 
sker. Jag kollar att kartan stämmer med verklig-
heten, framför allt runt kontrollpunkterna. Ibland 
händer att jag flyttar en del kontroller, t.ex. diffusa 
punkter eller när sänkan bredvid är finare än den 
tänkta. Det är bra om man kommer ihåg hur 
sträckorna ser ut så att inte en flytt av en kontroll-
punkt tar bort några vägval. 
Sammanställning 

När alla kontrollpunkter är utmärkta och jus-
teringar gjorda i banläggningsprogrammet är det 
dags att återigen skicka banorna till bankontrol-
lanten. 

Vid utsättningen av märklappar har jag även 
kollat upp startplatser och eventuella vätskestat-
ioner. Tänk på att det skall vara lätt att transpor-
tera vätskan med bil till vätskestationerna. 

Det är också dags att skicka karta och kon-
trollbeskrivningar till skogschefen för att hen skall 
kunna planera utsättning av kontroller. 
De sista två veckorna 

När eventuella justeringar har gjorts, efter 
synpunkter från bankontrollanten och andra, är 
det dags att ordna provlöpningar. Det är bra om 
alla banor blir provsprungna för att få in alla syn-
punkter på karta, terräng och banor. 

Efter provlöpningen är det dags att göra i ord-
ning banorna för tryck. Jag har ofta fått hjälp av 
Kalle Karta som också skickat iväg filerna till 
tryckeriet. Tillsammans med TL och sekretariats-
ansvarig görs det även ordning en fil med uppgif-
ter om antal kartor som skall tryckas per bana. 

Under veckan innan tävlingen gör jag i ordning 
kartor och banor för utsättarna av SI-enheter. Jag 
lägger ett antal utsättningsbanor; en för varje ut-
sättare. Det är viktigt att kolla att alla kontroller är 
med samt att ingen kontroll finns på mer än en 
utsättningsbana. Banorna skickar jag till ansvarig 
för utsättning av SI-enheterna. 

Flera funktioner som behöver info från ban-
läggaren är: 
 Startpersonalen – utskrift av kontrollbeskriv-

ningarna 
 Vätskefunktionärer – kartor 

Tävlingsdagen och efterarbete 
Under tävlingsdagen är det bra att ha med sig 

en del kartor, t.ex. en karta med alla kontroller 
samt kartor med banpåtryck. Om nu alla förbere-
delser är gjorda blir tävlingsdagen rätt lugn. Det är 
bra att intervjua deltagarna om vad de tyckte om 
banorna. Vilka vägval har de tagit? Vilka kontroller 
bommades det på? 

Efter tävlingen brukar jag också kolla på 
sträcktider i Winsplit för att få en uppfattning om 
vilka problem deltagarna hade under tävlingen. 
Om det t.ex. är många som har bommat en och 
samma kontroll tyder det kanske på att det var en 
dålig kontrollplacering. 

Att söka på nätet efter information om tävling-
en brukar också vara ett bra sätt att ta reda på vad 
deltagarna tyckte. 

Jag hoppas att ni med den här artikeln fått en 
inblick i hur det är att vara banläggare. Samtidigt 
som det är en hel del att göra är det också intres-
sant och utmanande uppgifter. 

Torbjörn Pettersson 
 
 

Stugvärdar 2016 
v. 10 Bertil Holmgren  
v. 11 Peo Östblom  
v. 12 Helena Liljeström 
v. 13 Per Sjölund  
v. 14 Thomas Åberg  
v. 15 Fredrik Wiksten 
v. 16 Lasse Spånberg  
v. 17 Jan Andersson  
v. 18 Håkan Forsgren  
v. 19 Gunnel Nordström  
v. 20 Lasse Malmberg  
v. 21 Magnus Mejyr  
v. 22 Christina Lilje  
v. 23 Hans-Erik Eriksson 
v. 24 Torbjörn Pettersson  
v. 25 Harald Knutsen 
v. 26 Matilda Sörell 
 
 
Lokalvärdar Klubblokalen 2016 
Mars   Hans Lemoine 
April   Harry Hietanen 
Maj   Jenny Backlund 
Juni   Marie O Eliasson 
Juli    Fredrik Jissbacke 
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Kalendarium elit vårsäsongen 2016
 

 
 
10-mila 1982 i Eskilstuna 

”Träna på så kommer ni med i lokalpressen 
senare i vår. Aftonbladet var huvudsponsor vid 
den här tidpunkten och målgången anpassad till 
pressläggningen. Det är därför Lasse S har pannly-
set över axeln. Och för allt i världen, om ni vill 
hinna fixa pudelfrissan till lagbilden så satsa på 
startsträckan. Springer ni sista hinner ni inte ens 
duscha.” 

Erik Klingström 

 

Datum Namn Arrangör Distrikt Distans

2016-03-12 Träningsdag i Uppsala Gävle OK - Erik S Uppland alla

2016-03-24--03-28 Tränings-/tävlingsläger i Sörmland Gävle OK - Jabba Sörmland alla

2016-04-08 Grymnatta Väsby OK Stockholm natt

2016-04-09 Länna IF Länna IF Uppland medel

2016-04-10 Rånässtafetten Rånäs OK Uppland lång

2016-04-09--10 Swedish League #1-2, WRE Andrarums IF, Ringsjö OK Skåne sprint, lång

2016-04-15 SM, natt OK Dacke, FK Vittus Halland natt

2016-04-16--17 Stigtomtakavlen OK Hällen Sörmland stafett

2016-04-22--24 Uppsala möte, natt-medel-lång Rasbo IK, IF Thor, OK Linné Uppland alla

2016-04-23--24 Swedish League #3-4, WRE Alehof, Kungälv Göteborg lång, medel

2016-04-30--05-01 Dolkampen Dalaportens OL Dalarna medel, lång

2016-05-05 Swedish League #5, WRE OK Hammaren Gästrikland sprint

2016-05-06 Årsundarundan Årsunda IF Gästrikland medel

2016-05-07 Swedish League #6, WRE Ockelbo OK, OK Hammaren Gästrikland medel

2016-05-08 Swedish League #7 Ockelbo OK, OK Hammaren Gästrikland lång, jaktstart

2016-05-12 Sandvikens Öppna Kommunmästerskap Storviks IF Gästrikland lång

2016-05-14--15 Tiomila OK Kåre m.fl. Dalarna stafett

2016-05-18 DM Ultralång Gästrikland + Hälsingland Gävlalångt Gävle OK Gästrikland ultralång

2016-05-21--22 Faxeträffen Söderhamns OK Hälsingland lång,medel

2016-05-25 DM, sprint Valbo AIF Gästrikland sprint

2016-05-28--29 Bollnästräffen Rehns BK Hälsingland medel, lång

2016-06-04--05 SM, sprint (individuellt och stafett) Ronneby OK Blekinge sprint

2016-06-04--06 Ösaträffen Alfta-Ösa OK Hälsingland medel, medel, lång

2016-06-18--19 Jukola Villmanstrand Finland stafett

2016-06-29--07-03 Fjälläger med Grövelsjöorienteringen Lapplandsfjällens OK Dalarna lång, medel

2016-07-23--29 O-Ringen Sälen Dalarna alla
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Resultat från herrkavlen på 10-mila i Eskilstuna 1982. 
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10-mila 1979 i Enhörna 

 

Kerstin Andersson, Ingrid Viklander, Anne Westerlund, 
Ing-Marie Åsenlund och Åsa Kindlund kom 7:a på 10-
mila. Bilden är tagen vid segern i Siljanskavlen 1979. 
Samma lag vann även Hälsingekavlen det året. 


