
 

  
 

Friidrott 
 

Nu närmar sig hösten och vi har gjort vår sista tävling för utomhussäsongen.  Sommaren har, vädret 

till trots, varit lång och härlig med flera roliga händelser. Bland annat har Reijo Liimatainen gjort 

ytterligare en fin prestation i samband med SM då han försvarade sitt SM guld på spjutet – för femte 

året i rad! Han tog även ett brons i diskus i samma tävling. Stort Grattis säger vi! 

 

Bland ungdomarna har det varit full aktivitet, trots sommarlov. De har medverkat på tävlingar i 

Uddevalla, Arvika, Kil och Göteborg för att nämna några. Vi har även varit representerade på 

Götalandsmästerskapen där Cecilia Eriksson deltog och gjorde fina resultat i både 60m, längd och 

höjdhopp. På träningarna har det även varit stort deltagarantal genom hela sommaren, ett tiotal barn 

har medverkat vid varje träning och vi har även fått nya medlemmar under det gångna halvåret.  

Välkomna!  

 

Den riktiga HÖJDpunkten var ändå vår nya höjdmatta som Dalslands Sparbank har hjälpt oss att 

köpa in i sommar. Vi invigde denna med ett ordentligt glassfirande i slutat av augusti och barnen fick 

inviga mattan med Dalslänningen som vittne. En riktigt lyckad kväll! 

 

Nu ser vi fram emot hösten, först kommer det bli ett kortare uppehåll. Inomhusträningen börjar den 5 

oktober, i Bollhallen. Vi kommer träna varje måndag därefter kl. 18.00 - 19.15. Åldersgrupperna vi 

riktar oss mot är 6-16 år. Varmt välkomna!  

 

Har ni några frågor kring vår verksamhet, ring Josefin på 076 101 27 94. 

 

Skidor 
I väntan på snö är det rullskidor som gäller. Den nya E6:an i Tanum invigdes med ett rullskidelopp 

på 20 km. Flera snabba åkare från Eds SK deltog: Hans Larsson 59:37, Jörgen Henriksson 53:50, 

Tobias Magnusson 49:31 , Mattias Andersson 1:06:03. I augusti gick Ica-rullen i Säffle om 34.8 km 

av stapeln där Jörgen Henriksson tävlade. Tiden blev snabba 1.35.10 vilket gav en trettonde plats. 

Den 22e augusti var det dags för Alliansloppet i Trollhättan. Det är hela  48 km långt och är därmed 

världens största rullskidelopp och även seedningsgrundande för Vasaloppet. Deltagande var Per 

Sandström 2:02:19, Jörgen Henriksson 2:05:00 och Hans Larsson 2:22. Mattias Andersson åkte 32 

km motion på tiden 1:51:32 och Janne Liimatianen 16 km motion på tiden 59:26. 

 

Nästkommande tävling blir rullskide-DM i Tanum i september. Därefter hoppas vi på att snön snart 

faller och att vi får en lång och snörik vinter.  

 

Martin Edman som länge tävlat för oss byter nu klubb till Ulricehamn och vi önskar honom lycka till 

(men också välkommen tillbaka)!  
 

Hej och välkomna till Eds SK’s nyhetsbrev!  

Planen är att det ska utkomma fyra gånger årligen och syftet är 

att ni medlemmar ska få mer information om vad som händer i 

klubben och dess olika sektioner. Har ni synpunkter på 

innehållet är ni välkomna att höra av er till styrelsen. Mer 

information hittas också på vår hemsida, www.edssk.com samt 

på vår sida på Facebook (som man kan läsa även om man inte 

är medlem i Facebook).   

http://www.edssk.com/


Orientering 
Vi har varit iväg på mycket roligheter under sommar och sensommar, 5-dagars, Veteran-VM, 

Orienterings-VM i Skottland för att nämna några. Två DM-helger har avverkats med fina resultat i 

många klasser! Men det finns mycket mer att se fram emot under hösten. Vi har orienteringsträning 

på tisdagar klockan 18 vid Tavlan. Hit är alla välkomna, unga och gamla, erfarna och nybörjare. Det 

kvarstår också en del tävlingar, kolla nedan och se om det är något som lockar dig.  

 

Ungdomsserie - 19/9 i Bullaren och 26/9 i Brattås då det även är avslutning och prisutdelning.  

 

2-4/10 är det Skol-SM i Eksjö. Samma helg går även Älgdrevet i Värmlands storskog för oss som 

inte längre går i skolan.  

 

17/10 är det Blodslitet i Fredriksstad. Det är gemensam start och banlängder på mellan 4-25 km. En 

riktig utmaning med andra ord!  

 

17-18/10 är det Daladubbeln. Till denna roliga ungdomspatrulltävling anordnar distriktet gemensam 

resa.  

 

31/10 kan även äldre (och unga) få springa patrulltävling i Uddevalla (Uddevallatrofén). Efteråt äts 

det ärtsoppa gemensamt. En mycket rolig tävling!  

 

6-8/11 är det O-event  i Borås. Det är tre olika sprinttävlingar och en av dem springs inne på 

djurparken. Vi brukar övernatta och gå ut och äta gemensam middag. Också väldigt trevligt! 

 

Övrigt 
På torsdagar kör Josefin Augustsson cirkelträning klockan 19. I skrivande stund är det på Tavlan men 

ganska snart kommer det flytta inomhus. Det är öppet för alla över 11 år och passar oavsett 

träningsbakgrund. Du anpassar träningen efter din egen förmåga.  

Kontakta Josefin vid frågor; 0761012794. 

 

Om du inte har meddelat oss din mailadress är vi tacksamma om du gör det. Dels kan du få våra 

framtida nyhetsbrev den vägen men du har också möjlighet att få annan information om det är något 

vi behöver komma ut med snabbt.  

 

Den tionde oktober är det återigen dags för höstmarknad på Ed och vi har som vanligt ansvar för 

parkering kring stallbacken. Har du möjlighet att avvara några timmar är vi mycket tacksamma! Hör 

av dig till Janne på kansliet på telefon 053461777 eller mail edssk@telia.com 

mailto:edssk@telia.com


 

  

         

 

 

 

 

 

 

VM i orientering 20-28 augusti 2016 
 

Sverige är värdland för nästa års VM i orientering och Bohuslän-Dal står som arrangörer. 

Tävlingarna kommer att gå i Strömstad och Tanum, och alla föreningar i distriktet deltar på olika sätt 

i arrangemanget. 

 

Parallellt med VM arrangeras 6 publiktävlingar, med förhoppning om 2-3000 startande.  

Tävlingsdagar är: lördag 20/8, söndag 21/8, tisdag 23/8, torsdag 25/8, lördag 27/8 samt söndag 28/8. 

 

Allt detta kräver stora insatser!  

Eds SK har fått ansvaret för all servering i samband med tävlingarna. Det innebär servering på 

arenorna, vid karantänerna (där VM-löparna väntar innan start), vid starterna, VIP- och media mm. 

Planering pågår redan; inköp, transporter, förvaring, organisation, det finns mycket att förbereda.  

 

Framför allt: Din och många andras insats behövs under VM-veckan! Det finns arbete åt alla, i den 

omfattning som var och en kan bidra med. 1-2-3 dagar eller fler, det bestämmer du! Du kan även 

välja att inför veckan baka kaffebröd. Det enda som krävs är arbetslust och gott humör. Du får jobba 

i en internationell miljö och träffa både elit och motionärer från hela världen. Under VM i orientering 

2015, som genomfördes i Skottland, var 51 nationer representerade. 

 

Du anmäler intresse till Josefin Augustsson som är ansvarig för serveringen (foodcourt), e-post: 

josefin.augustsson2@gmail.com eller telefon: 0761012794. 

 

Mera information om VM 2016 kan du hitta på hemsidan www.woc2016.se  

Fortlöpande information om det interna Eds SK arbetet kommer även att läggas på klubbens 

hemsida: www.edssk.com 

http://www.woc2016.se/
http://www.edssk.com/

