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Ordföranden har ordet. 

 

Hej alla Lindebygdare, 

 

Nu har snart ännu ett år gott. Man trodde i sin enfald att man skulle bli bättre med åren, 

men det verkar inte funka så. Det enda som blir ”bättre” verkar vara längre skadeperioder. 

Hoppas ändå på lite skidåkning i vinter om det blir någon. 

 

Året har ändå rullat på, Vi har haft våra träningar med god uppslutning från 

klubbmedlemmar och andra utsocknes vilket är kul. 

Var och deltog på O-ringen i Norrköping som var en trevlig tillställning. 

 

Våran egen tävling i Fornbohyttan gick ju riktigt bra, tack alla arrangörer! 

Sen var vi med och sprang 25-manna med Tylöskog vilket verkar ha varit trevligt. 

 

Nu har vi snart genomlidit den ovanligt mörka och regniga hösten ,men snart vänder det. 

 

Hoppas på en fin vinter så ses vi snart till våren med nya tag. 

 

Glöm ej årsmötet 29 jan. 

 

Med vänlig hälsning Henrik 

 

 

 

Från redaktören 

Tack för bidrag som kommit till tidningen, det var några stycken, men skulle kunna vara 

fler. Vill därför uppmana medlemmar att skicka in små notiser, artiklar och bilder. 

Steget publiceras numera digitalt, på hemsidan. För den som vill bläddra i ett 

pappersexemplar finns det ett antal ex utlagda i klubbstugan. 

Det går bra att när som helst lämna ett bidrag till tidningen. Skicka en notis, en bild eller 

bäst av allt en hel story till nedanstående e-postadress.  

Era bidrag skickas till epostadressen: klingronnbacka@gmail.com. Det går bra att skicka 

vanliga brev/vykort också till adressen: Kvarnabergsvägen 9, 71195 Gusselby. 

Bästa hälsningar 

Jonas Kling  

mailto:klingronnbacka@gmail.com


 

 

 

Lindebygdsträffen 

11/8 2019 

Av Kjell Jansson 

 

 

 

Ett stort tack till alla som med ert arbete gjorde att Lindebygdsträffen blev en mycket 

lyckad tävling. Vi fick fin kritik av deltagarna. Men vi hade gärna sett att det varit fler 

deltagare. Det hade inte inneburit så stort extra arbete för oss. Möjligen skrämde 

regnet bort några som tänkt springa i de öppna klasserna.  Deltagarantalet var ca 

300 st.   

Arenan var idealisk till en tävling med god plats för deltagarna och nära till allt. 

Markägaren Ragnar Nordberg och hans fru var väldigt positiva till tävlingen och 

gjorde arbetet lätt för oss i klubben. De tyckte att det var kul att det hände något i 

byn.  

Varför skall man anordna en stor tävling? Som jag ser det är det ett sätt att bjuda 

igen till alla andra som arrangerar tävlingar och som ger klubbens aktiva löpare 

tillfälle att tävla. Det ger också en slant till klubbkassan.  Det stärker även 

klubbkänslan genom att vi har ett gemensamt mål att jobba mot. 

Om en tävling skall lyckas måste hundratals, eller är det tusentals, detaljer 

fungera fullt ut och det gjorde det på vår tävling.  

Jag skall nu försöka beskriva hur tävlingen blev till. (Jag kommer inte ihåg eller kan 

beskriva alla detaljer) 

Huvudfunktionärerna och dess medhjälpare hade ansvaret för att deras funktion 

fungerade på tävlingen.  De såg till att material fanns, sattes upp och plockades ner. 

(Tack alla för att nedplockningen skedde på ett snabbt och smidigt sätt).  För att 

detta skulle lyckas krävdes många möten och interna och externa kontakter. 

En tävling ¨från ax till limpa¨. 

Tävlingskarta-tävlingsansökan-utse tävlingsplats-utse tävlingsledning- banläggning 

påbörjas- markägartillstånd för arena, parkering, start och mål -samråd med 

länsstyrelsen-brev till övriga- markägare-utse och få ja från huvudfunktionärer-

upprätta funktionärslista-banläggning pågår både ute och inne-information till 

klubbmedlemmar-planeringsträff för huvudfunktionärer-provlöpningar av banor-

inbjudan-justera banor- färdigställa kartor och definitioner-ordna banpåtryck-röja 

stigar-snitsla otydliga stigar och förbjudna områden-sätta ut kontroller och glada 

gubbar-sätta ut enheter-anmälan-lottning-startlistor-  



 

 

uppbyggnad målområde-tält-datorer-mål och utstämpling-resultat-direktanmälan-

speaker, info, nummerlappar, radiokontroll, förvarning, resultat-göra klart kartor och 

definitioner för start-uppbyggnad start-snitsla-genomföra starten-beställa vatten-

uppbyggnad dusch-uppbyggnad toaletter- bortforsling av burkar och rengöring av 

dessa (ett skitjobb)- elaggregat och kablar för att förse marka, målet och resultat 

med el-skyltning till parkering-planering parkering-samla in parkeringsavgift-

inhandla varor-bygga upp markan-försäljning-brödlotteri-grillning-funktionärsfika-

sjukvård-hjärtstartare-lägga, snitsla, röja banor, anskaffa priser och kartor till 

miniknat-anskaffa priser till tävlingen-prisutdelning-tack till markägaren. 

Kontakt tidningar och media fick inget gensvar. 

Nedplockning-avstädning-sortering, torkning och inplockning av material-slutrapport 

till SOFT-fakturering- sammanställning och utvärdering. 

 

 

 

Tomas, Anders, Hanna och Susanne verkar lättade. 

Allt går som smort! 

 

 

 

 

Kjell och Anna-Maria uppmärksammar markägaren 

Ragnar Norberg med fru med en enkel gåva 

 

 

Dusch- och dassgänget. Lage, Bengt, Kent, Mikael, 

Rolf och Anders, fikade torrskodda under tak. 

 

 

 

 

Elias skötte inkasseringen av P-avgift med bravur. 

 

  



 

 

Rapport från Veteran VM 

av Asta Sjöberg 

Liksom för tre år sen fick vi åka över Östersjön för att springa veteran, men nu till 

Riga. Som vanligt samlas en massa orienterare från ett 40-tal länder och jag tror det 

var närmre 4 000 anmälda. Alla kan vara med såväl f d landslagorienterare liksom de 

som bara vill ha en upplevelse och tar det hela i lugnt tempo. Det är det som är 

veteran-VM. 

Tävlandet börjar alltid med sprinten och i likhet med förra året ställde jag upp med 

tanken att bara springa kvalet. Rädd för underlaget! Men jag sprang så uruselt att jag 

ville visa att jag kan lite bättre och sprang finalen också dit jag kvalat in bland de 

sista. Det blev en 11:e plats och jag tog sikte på siffrorna 1 + 1. 

Kvalet till medel- och långdistansen gick ganska nära kusten och här blev det 

kartläsning på hög nivå. Vad var uppför och vad var nerför. Negativ terräng. Jag gick 

väldigt lugnt och bommade ingenting och vann dryga minuten före en norska som 

startat minuten före mig och sen valde min rygg. Känner henne väl och vet att hon 

kan själv men inte idag. 

 

På pallen medel 

 

Långdistansen 

 

Ove J och jag medel 

Medeldistansen blev en otroligt snabb tävling och min segrartid på 1 700 m med nio 

kontroller blev 15.43 och km-tiden 9.14, en km-tid som jag inte klarat de senaste 10 

åren (tror jag). Jag bommade inte en meter men visst skulle vi haft längre bana när 

terrängen är så lättlöpt. Jag är i alla fall säker på att jag sprang fortare för 10 år sen. 

Till min stora glädje fick jag sällskap upp på prispallen av nästan klubbkompisen Ove 

Johansson som blev 2:a. Kul! 

På långdistansen startade vi nere vid kusten och till startpunkten och en bit till fick vi 

springa i djup sand. Inte lättlöpt men sen blev det finare och finare. Arrangören 

varnade för hindrande vegetation i början men då hade de nog aldrig sprungit i 

Stadsskogen i augusti! Det var kanonfint tyckte jag. En liten bom blev det idag. En 

grop längst ner i en sänka hade jag svårt att se och vände tillbaka och någon/några 

minuter försvann men sen satt alla skärmarna där jag ville och jag kunde vinna med 

2½ min. Att åter få vinna dubbelt var långt över förväntan särskilt som det mesta 

hemmavid varit jobbigt och tungt. Men kanske är det då som man blir så glad över 

att få glömma allt för en stund och fokusera på orienteringen i stället.  

  



 

 

Tävlingsarrangemang 2020 

Av Kjell Jansson 

Lindebygdens OK och OK Järnbärarna skall gemensamt arrangera 

Kopparbergsorienteringen i augusti 2020. Tävlingsarenan blir vid Laxtjärn som 

ligger efter norra infarten till Kopparberg från R50. 

Lördag 8/8 medeldistans vid Finnkullberget öster om Kopparberg. 

Söndag 9/8 långdistans norr om Kopparberg och väster om Laxtjärn. 

Kartorna är nyreviderade 2018 av Roger Åsberg 

Tävlingsledare är Lennart Lindgren och Håkan Mossberg. 

Banläggare är Annika, Klas, Susanne H  

Bemanning av huvudfunktionärer och övriga funktioner pågår och kommer att vara 

klar under våren. 

Ni ställer väl upp och hjälper till på tävlingen! 

 

 

  



 

 

Städlista 2020 

 

Lindebygdens OK 

Stugkommittén 

 

v.1–2 fam. Jonas Kling 

v.3–4 Anders Norgren och Per Erik Gustafsson 

v.5–6 Kent Karlsson och Roland Karlsson 

v.7–8 Susanne Karlsson och Eddie Israelsson 

v. 9–10 Ethel och Roland Nord 

v.11–12 Bengt Visén och Lage Johnsson 

v.13–14 Sofia Carlsson och Patrik Tybeck 

v.15–16 Annika Brodin och Berne Brodin 

v.17.18 Henrik Hallor och Anna-Maria Backryd 

v.19–20 Marianne Persson 

v.21–22 Henrik Hallor och Anna-Maria Backryd 

v.23–24 Kent Karlsson och Roland Karlsson 

v.25–26 Kjell Jansson och Klas Tybeck 

v.27–28 Susanne och Tomas Karlsson 

v.29–30 Fredrik och Hanna Arnesson 

v.31–32 Tomas och Ulrica Vidfelt 

v.33–34 Asta Sjöberg 

v.35–36 Anders Holmberg 

v.37–38 Maria Angberg 

v.39–40 Karin Janson 

v.41–42 Helena Björsén 

v.43–44 Mikael Grönborg 

v.45–46 Rolf Helmersson och  

v.47–48 fam. Olle Arnesson 

v.49–50 Susanne Hellsing 

v.50–51 Vakant 

 

Under dina två städveckor ansvarar du för städningen av klubbstugan. Städmaterial 

finns i stugan och om det börjar ta slut eller något saknas, kontakta någon i 

stugkommittén. Om dina veckor inte passar eller av annan anledning inte kan just 

då, kontakta och byt med någon annan på listan. 

 

Behöver du låna eller kvittera ut en nyckel, kontakta Susanne Karlsson i 

stugkommittén. 

 

Stugkommittén: 

Susanne Karlsson 070-234 32 41 

Mikael Grönborg 070-477 70 51 

Anders Norgren 070-513 41 27 

Eddie Israelsson 076-871 43 58 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 

 

Onsdagen den 29:e Januari kl. 18.30 

Klubbstugan 

Välkomna! 

 

Motioner samt förslag till årets Lindebygdare 

skall vara styrelsen tillhanda senast 12:e Januari. 

 

Årsmöteshandlingar finns i klubbstugan från den 

15 januari. 

 

Styrelsen 

 


