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Klubben har just firat 75-årsjubileum.  Vi är 
mitt inne i en riktig vinter, med snö och skid-
spår - och massvis med folk åker i våra fina 
spår.  

Ungdomsverksamheten är intensiv och 
många barn och ungdomar är aktiva. 
Samtidigt ser vi fram emot ett år när vi ska 
arrangera en SM-deltävling, stafett. Ett 
stort och viktigt arrangemang.

Det är spännande!

Vänersborgs Skidklubb



Vsk fick 110 nya medlemmar förra året. En del 
är nya ungdomar som vill testa orientering men 
många  blev nog medlemmar för våra fantas-
tiska skidspår. I VSKs  åsiktsförklaring står det:

All verksamhet drivs och leds av klubbens 
medlemmar på ideell basis. Vår verksam-
het utgår från vad våra medlemmar vill 
med föreningen

Vad vill då alla dessa nya medlemmar? Jag tror 
att många vill bara åka skidor och förstår att 
spåren inte kommer dit av sig själv. Detta är 
ett bidrag till klubben som tack för att det finns 
några som ordnar med detta. 

Jag vet att det finns många i samhället som 
inte vet hur en ideell förening fungerar. Man 
funderar inte på hur det kommer sig att det 
ordnas skidspår, träningar, hemsida, ser till att  
betalningar fungerar. ordnar nybörjarkurser, 
och mycket mycket mera.  

Att det är någon som ställer upp på sin fritid 
och ser till att detta blir av utan ett öre i ersätt-
ning. Oftast får man också själv fundera ut hur 
det skall göras och driva på. Ibland får man 
även ta emot kritik från någon som tycker att 
man inte gjort rätt saker. 

Jag tror det är viktigt att man ställer sig frågan 
varför man är med i en ideell klubb och engag-
erar sig på sin fritid. 

Varför har jag då engagerat mig i VSK?
-Jag vill orientera mycket. 
-Jag vill känna den där härliga klubbge-
menskapen där jag träffar en massa männi-
skor varje helg som jag för samtal med. Jag 
vet egentligen inte så mycket om dem. Yrken 
eller var de bor men ändå har vi kanske ganska 
djupa samtal om livets mening eller så skrattar 
bara vi gott åt något gemensamt. 
-Jag vill skapa förutsättningar för mina barn-
barn att kunna växa upp med kompisar, resor 
och möjlighet att umgås över generationsgrän-
ser.
-Jag vill testa nya idéer och få lärdomar som 
jag sedan bär med mig in i mitt yrkesliv.
-Jag vill ha kul.

Varför engagerar jag mig som ordförande?
-Jag tror jag är bra på att se sammanhang. 
-Jag kan orientering. 
-Jag kan ekonomi.  
-Jag har ett öga för nya människors kvalitéer 
och kan få dem att ställa upp som ledare. 

Ofta är det ju så att man vill göra något annat 
på sin fritid än det man gör på jobbet. 
Om jag inte var ordförande skulle jag engagera 
mig mer i ungdomsverksamheten samt i spon-
sorverksamheten. Jag jobbar ju lite med dessa 
frågor idag men hinner inte engagera mig fullt 
ut.

Jag tycker att VSK är en fantastisk klubb med 
många otroligt duktiga ledare. Jag blir så im-
ponerad över allt som sker. Jag får ut mycket 
av mitt fritidsintresse och önskar bara att 
jag hade lite mer tid. På mitt jobb sitter jag i 
samtal med kollegor som snart skall pensionera 
sig. Flera har lite panik i rösten och säger ”vad 
skall jag göra nu då”? Jag tror det är så viktigt 
med intressen vid sidan av yrkeslivet.

Det mesta fungerar bra i VSK. 
Vi får aldrig glömma att det är ideell verksam-
het och inte kan jämföras med en ”riktig” ar-
betsplats. Om jag får ha en liten önskelista för 
att  saker ska bli bättre så blir det följande:

-Ungdomsledare som vill jobba med nybörjare 
och juniorer samt en lekgrupp för de allra yn-
gsta.
-Soppkvällar på torsdagar. Några orienteringsk-
lubbar har detta som man kan köpa till självko-
stnadspris efter träning. Ofta är det en grupp 
pensionärer som åtagit sig detta.
-Fler banläggare till träningsorienteringar
-Ansvarig för  våra anslagstavlor vid stugan och 
se till att det alltid är fräscht informationsmate-
rial. Detta även  på kommunens anslagstavlor.
Ett ungdomsråd.
-Någon som vill vara representant gentemot 
VOF och SOFT; delta på årsmöten och fören-
ingsledarträffar samt representera klubben.

Det kanske finns några av våra nya medlem-
mar som vill vara med och bidraga lite eller 
mycket. Hör av er till mig.

Gunilla Hogedal 
Ordförande
guhogis@gmail.com     070-5754419

Ordförande har ordet



Frida City Sprint
Även i år arrangerade vi Frida City Sprint under 
hösten. Dessa sprintträningar blir mer och mer 
populära, speciellt bland våra yngre medlem-
mar. 

I år var det var ca 100 deltagare på varje 
etapp. Deltagarrekord var det på Restadetap-
pen med 119 startande. Det är också glädjande 
att det i år var fler deltagare från andra klub-
bar. Var skall det sluta? 

Årets etapper var Sjövallen, Onsjö, 
Arenan, Restad och Hagaparken.
Etappen vid Arenan genomfördes på ett mycket 
kompakt område så löparna fick hålla tungan 
rätt i mun för att inte springa till fel kontroll då 
banan korsades ett flertal gånger.

Resultaten
På långa banan knep Tommy tre segrar och de 
två övriga såg Magnus Carlstedt Sävedalen som 
segrare. Korta banan hade fem olika segrare 
Bosse W, Line och Björn från VSK. De andra två 
var Johannes Enderhage UOK och Bengt  
Norrman frånTSOK. På nybörjarbanan segrade 
Line Karlsson två gånger. 

Övriga segrare var Hanna Malm, Olga Eskilsson 
och Jacob Österman. Vad månne bliva av dessa 
snabbfotade ungdomar?

Även nästa år planerar vi att arrangera Frida 
City Sprint, även om vi måste göra ett uppehåll 
någon vecka i samband med SM-stafetten.

Per-Arne, som också åker skidor

2010 
blev ett 
“skidåknin-
gens år”. De 
första tre 
månaderna 
var snörika 
och vi hade 
otroligt fina 
spår. I novem-
ber kom snön 
tillbaks 
och vi kunde 
plocka fram 
skidorna 
igen.



Som vanligt har det hänt väldigt mycket under 
året.  Det här blir ett resultatmässigt referat, 
med början på Spring Cup i Danmark: 29:de 
plats.

Under påsken gick juniorcupen och elitserien, 
och syskonen Salomonsson visade framfötterna 
i ett snöfritt Blekinge med var sin sjätteplats, 
Sofia i D21E2 och Johan i H18.

Här hemma låg snön tung och gav oss mycket 
skidåkning och perfekta spår långt fram i mars 
– men det blev såklart inga påsktävlingar.

När det blev dags för tiomila i Finspång fick vi 
känna av de bristande förberedelserna – re-
sultaten var lite under förväntat. Ungdomarna 
kom in på 96:e plats, herrarna på 69 och 102 
och damerna på 103.

I maj var det sprint-SM, och även den här 
gången var det Johan Salomonsson som kom 
längst. På kvalet var han solklart bäst och i 
finalen kom han sexa, ynka 22(!) sekunder från 
SM-guld. 

Aqua-orienteringen kunde som vanligt genom-
föras i strålande sol, som en ren propaganda-
tour. Vänersborgarna fick se de snabbaste rusa 
in på under 20 minuter. 

På årets Jukolaorientering startade 1 535 lag! I 
år var det svårt och tungt, riktigt kämpatävling. 
Länge låg VSK bland de bästa svenska lagen, 
men vi slutade på en mer modest 66:e plats. 
Andralaget slet sig slutligen till 301:a plats.

Frida City Sprint slog deltagarrekord i år, men 
det kan ni läsa om på annan plats. Nu ligger vi 
på omkring 500 starter totalt…

Inför året hade Björn Cederberg ett mål att 
placera sig bra på USM. Det kan man säga att 
han gjorde: Brons på långa distansen! På den 
tekniskt svåra och tunga banan tog han sig 
fram till tredje plats i H15, bara dryga minuten 
efter segraren.  Björn jobbade lugnt och me-
todiskt och var gjuten bronsmedaljör efter 5,4 
km.

Lång-SM var inte årets bästa tävling för VSK. 
Johan blev bäst av våra löpare, med en slutlig 
21.a plats. 

Bättre gick det på medel-SM i Umeå. De yngsta 
deltagarna gick bäst: Sofia, Johan och Lina tog 
sig till final. I finalen blev det återigen Johan 
som gick bäst med en 13.e plats.

På stafetten dagen efter tog VSK en fin 15:e 
plats, med Simon Markendal, Simon Sanderi 
och johan Salomonsson i laget. Seniorerna kom 
in på 38 plats och damerna på 41:a.

Årets Medel/stafett-DM-tävlingar gick i Bre-
dared, utanför Borås. Som vanligt är VSK väl 
representerade, både i startlistor och resultatli-
stor. På Medel-DM blev det fem guld: Tommy i 
H21, Line i D14, Jenny i D40, Britta i D45 och 
Birgitta i D65. Utöver dessa ädla medaljer tog 
vi hem ett stort antal silver och brons också. 
Totalt blev det tolv pallbesök för VSK!

I stafetten blev det fyra guld: D40 med Char-
lotte, Inger och Jenny, D45 bestående av 
Kristin, Annette och Britta,  H16-killarna Erik, 
Samuel och Björn samt H35-gubbarna Rich-
ard, Anders och Jonas. Dessutom var man nära 
seger i ytterligare tre klasser då man blev två 
i D14, H20 och H21. I den sistnämnda klassen 
startade hela fem VSK-lag.

Tommy Andersson har missat att byta upp sig 
i klasserna och harvar kvar i H21. På natt-DM 
tog han ännu ett guld! Björn passade på att ta 
ännu ett brons.

Det var bara lite förvärmning: vid lång-DM tog 
Björn guldmedaljen i H16. Tommy fortsatte i 
H21 och visade att gammal är äldst och kunde 
åka hem med ännu ett DM-guld. Jenny, D40, 
Jesper (H40) och Peter (H45) tog också var sin 
seger.

”Den eviga sexan”, Johan Salomonsson, tog sig 
samman mot slutet av året och kom fyra på J-
cup-sprinten, i H18.

När det var dags att summera året med 
25-manna, lyckades vi även denna gång köra 
runt tre lag. På grund av sjukdom hade vi lånat 
in två deltagare, men alla gick runt. Förstalaget 
kom in på en god 34.e plats, andra på 166:e 
och tredje på 254:e plats.

Strategiska rådet 2010



Idrottsmässan 
Let´s move
I maj månad genomfördes idrottsmässan Let´s 
move i Arena Vänersborg. Drygt 5000 barn och 
ungdomar besökte mässan som pågick under 
fyra dagar. Vsk arrangerade tillsammans med 
Skogsvargarna en spännande microorintering 
på en drygt 600 kvadratmeter stor yta i aren-
ans mitt. 

1900 starter blev det på Peter Strömdals kluri-
ga kartor! Våra äldre ungdomar var självklart 
på plats som instruktörer och hade minst sagt 
fullt upp under mässdagarna. Snyggt jobbat 
ungdomar!

Arrangemanget som helhet blev en riktig full-
träff - och sällan blir det så fint tillfälle att visa 
upp sig för så många. Vidare knöts kontakter 
med handikappidrotten och ett samarbete kring 
Preo har redan startat upp. 

Lets move, Expedition Ursand, Aquaorientering, 
Skolnaturpasset, sportidentservice till skolorna 
och inte minst alla de bra kartor som tagits 
fram, har alla varit riktigt bra sätt att visa upp 
orientering och vår klubb. Flera års arbete visar 
sig nu i de största ungdomgrupperna på många 

år.  

På kartan fanns en sjö - och den fanns 
också i “terrängen” i arenan, liksom lite 
skog och stigar. Besökarna på mässan 
fick ett gott intryck av orienteringen 
och vi fick 1 900 starter!



Årets vårrus var nytänkt: ny organisation med 
en organisationsgrupp, ledd av Berith Petters-
son och med en ny sträckning rakt genom stan. 
Det enda som var gammalt var vädret: bara 
härligt!

Men det började redan tidigt förra hösten. Tan-
karna hade funnits hos Berith med flera, och 
när kommunen frågade om vi inte kunde tänka 
oss att göra om banan så att vi får visa lite mer 
av staden bestämde vi oss för att försöka, eft-
ersom vi trodde att löparna skulle gilla det.

Nu blev det ett snabbt och intensivt förbere-
delsearbete: rätt längd på banan, trafiksäkert, 
vackert för löparna, avstängda gator  Efter ett 
antal cykelturer, löpturer, GPS-spår, möten med 

kommunen, möten med polisen gick allting i 
lås: Vi kunde gå ut med att vi har en ny och 
roligare bana.

I det här arbetet ställde kommunen upp hel-
hjärtat! Och polisen! 

När maj kom stod vi förberedda, med många 
funktionärer, många avspärrningar och lite fjä-
rilar i magen: skulle löparna verkligen gilla det?

På grund av den fina skidvintern var intresset 
från löparna lite svalare än normalt. Vi hade 
inte riktigt lika många deltagare som vanligt, 
men tappet var inte alltför stort, och det var 
inte större än andra arrangörers.

 

Löparna kom, såg, sprang - och gillade 
det! 
Det var roligare, lite hårdare underlag, vackrare 
och häftigare!

Nere på stan var det fullt med folk som kantade 
vägen. En del affärer hade såklart öppet, solen 
sken och orkestrarna spelade. Alla trivdes.

När hela arrangemanget var avklarat och Peter 
Siepen hade delat ut alla vinster kunde vi sum-
mera, och först ut var Aki Toth, polis: 
- Det här var det bäst arrangerade arrange-
manget jag har varit med om! Genomproffsigt 
och hur lugnt som helst för oss.

Också på gatukontoret var de nöjda. Efter alla 

avstängningar och all trafikpåverkan kunde de 
konstatera att allt flutit på ungefär som tänkt. 
Det gick till och med att lösa situationen med 
en 24-meters långtradare som råkade komma 
in i Nordstan. 

Aki Toth log glatt när han berättade det...
 
Lite statistik: 
Vinnare:  5 543 tjejer som fick en riktig fest! 
Antal tjejer: 5 543 
Antal funktionärer: 120
Antal lag: 761 
Antal kravallstaket: 180

Den 10 maj 2011 är det dags igen! Vi ses 
på vårruset.

Vårruset: I ny, spännande dräkt



Du är väl med på e-
postlistan!
Ny eller gammal medlem: Anmäl dig till vår 
e-postlista som ligger på hemsidan. Då kan du 
vara säker på att få utskicken som går ut. 

Det kan röra sig om aktiviteter vi själva gör 
eller erbjudanden som kommer.

Om din adress ligger med på listan men är 
felaktig är det jättebra om du hör av dig - det 
ändras ju ibland...

du anmäler dig enklast genom att maila till  
vsk.kassor@gmail.com

Blandade bilder: från ungdomsträning, 
via ungdomstävling till preo, 25-manna 
och barnens Vasalopp. En blandad verk-
samhet och mycket verksamhet!



Sektionen har bestått av medlemmarna Göran 
Larsson, Lars Sandgren, Lars Wassén och Per-
Arne Johansson.

Uppvärmningen av stugan bedrivs till större 
delen av ved. Nytt uppvärmningssystem, pel-
letsbrännare, är på gång. Det som återstår är 
svar från sotaren angående den besiktning som 
gjorts.

Brandvarningssystem i källaren är på 
gång.

En tryckavloppspump är installerad.

Köket har försetts med ny mikrovåg-
sugn och en ny diskmaskin. Disk-
maskinen rymmer 12 kuvert och 
diskprogrammet tar 10 minuter. 

Vintern har slagit till tidigt i år. Re-
dan i mitten av november kom det 
mycket snö. Conny, våran allt i allo, 
handskottar idag runt skidstugan. 
Styrelsen har tagit ett beslut på att 

köpa in en snöslunga. Detta kommer att upp-
skattas mycket av Conny.

Den 23 oktober var det arbetsdag. Vi för-
beredde för isolering på vinden, röjde på 
spåren, städade i förråden, putsade på fönstren 
mm. 

Göran Larsson
Stug o Spår

Verksamhetsrapport Stug o Spår 2010

Starten på årets SM-stafett. Nästa år är vi arrangörer och kan inte ligga i den täten



Vi arrangerar SM 2011!
Den 18 september arrangerar vi SM i stafett. 
Nästan tusen tävlande kommer att få stifta be-
kantskap med Onsjöskogen ner mot Karls Grav 
och mot golfbanan. Terrängen är inte så fysiskt 
krävade, men kräver att man kan sin teknik för 
att laget ska kunna hålla sig framme.

Förberedelserna är i full gång: banorna är i hu-
vudsak klara och provsprungna, vi har bjudit in 
orienteringsklubbar till våra träningskartor och 
slutit en del avtal med andra aktörer. Men det 
är bara småsaker.

Vår SM-tävling ska bli en upplevelse som ger 
både tävlande och åskådare goda upplevelser 
och minnen. Vi ska göra en topptävling!

Fast vi ska egentligen göra två tävlingar: för de 
som inte springer SM-klass kommer vi att ha 
en publiktävling som går på norra Onsjö.

Arenan blir på Onsjö, och de tävlande kommer 
att springa på en helt nyrekad karta.

Det är ett viktigt arrangemang. Det är stort, 
både i antalet tävlande och att all service 
ska finnas: marka, lunch, tält, tydlig resulta-
tredovisning, bra speaker...

Ja, listan är mycket längre än så. Till alla funk-
tioner går det åt funktionärer. Många av er som 
läser det här kommer att få en fråga om du kan 
vara med. 

Skulle du inte få någon fråga har vi missat just 
dig - men då får du gärna höra av dig till någon 
i tävlingsledningen eller annan i klubben. 

Hjälp oss med företagskontakter!
Vi behöver ha bra kontakter med en mängd 
företag: el, vatten, maskiner, utrustning, 
virke... 

Har du någon bra kontakt får du gärna förmed-
la den till oss. Det är ett lysande tillfälle för 
företagen att synas i väldigt positiva samman-
hang. Din arbetsgivare kanske?

Hör av dig till Peter Cederberg, Charlotte Öster-
man eller Nisse Larsson så kan vi ge dig mer 
information om vad vi kan erbjuda och behöver 
för hjälp av våra partners.

Charlotte: charlotte.osterman@telia.com
Peter: peter.cederberg@volvo.com
Nisse: nils-olof.larsson@tele2.se

I år tittade vi bara på hur man arrangerar ett SM, nästa år blir det mer att göra...

Läs mer på SM-sidan sm2011.com eller på SM-bloggen sm2011vsk.blogspot.com



Vinterträning
Vid årets start hade VSK:s trupp utökats med 
fem nya löpare vilket gjorde att konkurrensen 
hårdnade. De nya var Martin Hogedal (OK Ori-
on), Robert Westman (OK Alehof), Simon och 
Peter Markendahl (OK Klyftamo) samt Sandra 
Wassblad (Uddevalla OK). 

Martin Ivarsson valde att byta klubb till Tyrving 
i Norge och vi kunde inget annat göra än att 
önska honom lycka till. 

Under den långa och hårda vintern genom-
fördes ett flertal träningshelger på hemmaplan 
där vi nyttjade de olika delarna av Vänersborg 
för sprintorientering för att kunna få hålla 
i kartan. Vi hann även med ett par härliga 
klubbträningar på cykelsadeln. Många såg med 
tillförsikt fram emot säsongen.

Vårsäsongen
Under våren var de största målen Tiomila 
samt Jukola. Förberedelserna inför dessa blev 
inte riktigt som vi tänkt oss då snön inte ville 
försvinna i tid till premiären. Efter en snabb 
omplanering blev det ett herrlag som åkte till 
Spring Cup för att sparra mot de bästa löparna. 
Om denna stafettävling kunde vi läsa följande 
på hemsidan:

Spring Cup 
Första stafetten är avklarad och laget sprang 
bra. Erik sprang bra på första trots en job-
big startposition. Han kunde växla ut David 
på 32:a plats, när Martin sedan stod och vän-
tade hade det bara växlat 20 lag innan han 
fick springa ut i den snöfria skogen. En stabil 
sträcka senare fick Simon ansvaret att ta an-
karsträckan. Junioren kämpade på bra i hårt 
motstånd och 29:onde platsen var bärgad. 
Martin och Simon gjorde också bra individuella 
lopp på Nattsprinten där de slutade 3a respek-
tive 4a.

För att slipa på formen åkte ett gäng iväg 
till kolmårdskavlen och kunde där känna på 
stafettkänslan inför tiomila:

15:e plats på Kolmårdskavlen (100418)
Idag avgjordes det som för VSK var den stora 
tiomilarepetitionen och resultaten var blandade. 
Förstalaget utan den i London strandsatte Da-
vid blev till slut 15:e.

Nu var tiden inne för det som vi laddat för ett 
tag, 1 maj och tiomila skulle avgöras. Nu gick 
det inte som gänget hade hoppats på: 

10mila-förhoppningarna grusades 
(100502)
Några rejäla bommar på startsträckan av den 
så annars säkre Tommy gjorde att förstalaget 
fick en tung start. Stora upphämtningar vid-
tog sedan, men det räckte ”bara” till en 69:e 
placering. Andralaget sprang dock mycket bra 
och noterade ett nytt klubbrekord genom att 
springa i mål som 102:a. Damerna hade också 
en tung start men sprang sedan upp sig till en 
103:e plats.

Under våren avgjordes också Sprint-SM som 
är en distans där Johan ofta springer bra. Från 
den tävlingen kunde man läsa följande:

Johan endast 22 sekunder från SM-
guld! (100513)
Johan fick till två riktigt fina lopp vid dagens 
Sprint-SM. På förmiddagens kval vann han sitt 
heat stort. Även i finalen fick han till en bra 
lopp. Det räckte till en slutig 6:e plats, endast 
22 sekunder efter segraren, i den hårda H18-
klassen.
 
Även David och Simon tog sig till final, men där 
fick det inte till det riktigt. Båda slutade på en 
28:e plats i H21- respektive H20-klassen 

Så var det dags för nästa stora stafett under 
våren och revanschlustan samt förhoppningar-
na var höga inför Jukola. Orienteringen under 
Jukola var riktigt svår och VSK inledde riktigt 
bra under de första sträckorna.

66:e plats på Jukola  (100621)
Helgens Jukolakavle bjöd på riktigt tuff ter-
räng och svår orientering vilket medförde stora 
misstag bland många av lagen. VSK-laget fick 
en mycket bra start och efter fyra sträckor låg 
man på 29:e plats och hade då endast 8 sven-
ska lag före. Det fortsatte sedan skapligt men 
tyvärr blev det stora misstag på sistasträckan 
och laget slutade på en 66:e plats. Andralaget 
fick en tung inledning och pendlade sedan fram 
och tillbaka för att sluta på 301:e plats bland 
de 1535 startande lagen. 

Andra halvan av året
Under sommaren valde David Bejbom att flytta 
till Stockholm och därmed blev klubbytet till 
Järla IF naturligt. Vsk:s trupp blev dock inte 
mindre för i samma veva bestämde sig Johnny 
Hålsjö (OK Alehof) för att bli VSK:are.

Under hösten var SM-tävlingarna samt små-
landskavlen det stora målet. SM-tävlingarna 
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gick av stapeln i slutet av augusti samt i början 
på september. Det hela inleddes med Lång-SM 
där endast Johan tog sig vidare ifrån kvalet och 
i finalen slutade han på en 21:a plats vilket var 
en bit under hans målsättning. Denna placering 
förbättrade han dock under helgen därpå:

Johan 12:a på medel-SM (100904)
Johan Salomonsson var den som lyckades bäst 
vid dagens finaler på medeldistans-SM. Ett sta-
bilt lopp räckte till en fin 12:e placering i H18-
klassen. Tyvärr lyckades inte Lina återupprepa 
gårdagens topplopp, utan slutade 36:a i D20. 
I D21 sprang Sofia in som 32:a. Bland H21-
killarn stod Tommy återigen för ett bra lopp och 
slutade 5:a i B-finalen.

Samma helg som Medel-SM avgjordes var det 
också SM-stafett: 

Juniorerna lyckades bäst på SM-
stafetten
Det var H20-laget med Simon S, Simon M och 
Johan S som bäst försvarade VSKs färger då 
SM-helgen i Umeå avslutades med stafetten. 
Efter tre stabila lopp slutade laget på en fin 
15:e plats. För seniorlagen gick det lite tyngre. 
I herrklassen blev förstalaget 38:a och andral-
aget 10 placeringar efter. För damerna blev det 
en slutlig 41:a plats.  

Årets stafetter avslutades med smålandskavlen 
där VSK saknade några löpare och detta gjorde 
att det bara var ett lag som stod på startlinjen.

45:e plats på Smålandskavlen (101031)
Det blev tyvärr inte någon framskjuten placer-
ing då årets sista stafett avgjordes i Tranås. De 
flesta skötte sig dock skapligt med ett litet plus 
för Martin som gjorde en fin 3:e sträcka. Laget 
slutade 45:a av 119 startande lag. 

Årets Elitorienterare
Priset för årets elitorienterare går i år till Johan 
Salomonsson som under flera lopp i år visat 
att han tillhör toppen av H18. Johan har under 
året blivit 6:a på sprint-SM, 12:a på medel-SM 
samt 21:a på Lång-SM. Krydda detta med ett 
par riktigt bra resultat i Juniorcupen med 6:e 
platsen vid medeltävlingen i Karlskrona samt 
4:e platsen vid Dalaportens sprinttävling. Detta 
gav en total 14:de plats i cupen.

Årets Stafettlöpare 
Priset för årets stafettlöpare går till Martin 
Hogedal efter stabila insatser under alla de 
stafetter han sprungit under året. Extra plus för 
insatserna på Jukola och smålandskavlen som 
lovar gott inför vad som komma skall. 

Årets roddare - vann Aqua-kampen

Årets elitorienterare

Årets hopp

Årets stafettlöpare



Det har varit full fart på ungdomsverksam-
heten under det gångna året och vi har klarat 
av att uppnå våra mål i vår verksamhetsplan 
samt utöva en bra kvalitetsmässig tränings-
verksamhet.

Ungdomarna har både tävlat och tränat flitigt 
under året, med många fina resultat. Systemet 
med stödledare har fungerat mycket bra och är 
nödvändigt med tanke på det antal ledare vi är. 
Ett stort tack till alla medlemmar som ställer 
upp som stödledare. 

Torsdagsträningarna bedrivs vid skidstugan 
som i huvudsak består av teknikträning för 
samtliga grupper under tävlingssäsongen. Hös-
tens träningar bestod till stor del av Frida City 
sprint.

Klubben har totalt ca 60 aktiva ungdomar upp 
till 16 år. Tillsammans har ungdomarna gjort ca 
900 starter.  

Ungdomarna har varit uppdelade i 
fyra grupper; Nybörjare, Stigfinnare, 
StarTeam och GoldTeam. 
Nybörjarna som var 10 st såg Hanna Sandgren 
och Johanna Alfredsson till att de fick lära sig 
grunderna i orientering under våren. Det blev 
även en nybörjarkurs under hösten som Lars 
Sandgren tog hand om. Dessa nybörjare fån-
gades upp via LetsMove mässan. 

Vuxenkursen höll Siv Andersson i med hjälp av 
stödledare och det var 6 vuxna som fick lära 
sig orientering.

Stigfinnare
Inger Cederberg och Charlotte Österman är 
ledare för denna grupp. Det är 20st ungdomar 
i åldrarna 6 till 10 år. Anders Zetterlund har 
hjälpt till och haft hand om de yngsta i grup-
pen. 

Under våren var det olika teknikträningar i 
skidstugan, då vi fick hjälp av Sandra Axelsson 
och Leif Moberg, vad gäller banläggning och 
utskrift av kartor. De flesta deltog under Sako 
tävlingarna under våren som var en av våra 
målsättningar. 

Stigfinnare sprang och badade på vattenpalat-
set under vintern. Tidig höst så var det Bahco 
Cup där uppslutningen bland Stigfinnare och 
föräldrar var stor. 

På hösten sprang ungdomsgruppen Frida City 
Sprint. Vi avslutade med höstlägret i skidstu-
gan tillsammans med klubbens alla ungdomar, 
där bla spökvandringen var mycket uppskattad. 
Pågående är Fridajoggen där Stigfinnare får 
träna mer löpning.

StarTeam
Jessica Andersson och Katti Haase är ledare för 
StarTeam som består av 15 ungdomar mellan 
10 – 12 år. Året började med löpträningar och 
bad på Vattenpalatset. 

Teknikträningarna kom igång i april efter en 
sträng vinter. Då snön låg kvar längre än nor-
malt så blev vårsäsongen kortare med mindre 
antal tävlingar. 

Under hösten började teknikträningarna som 
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varvades med Frida City Sprint. Det blev också 
höstavslutning med ett kul läger i skidstugan 
där alla grupper deltog med övernattning, nat-
torientering, teknikträning och avslutade med 
fotboll i skogen.

Goldteam
Elva ungdomar mellan 13-16 år har varit med i 
Goldteam gruppen. 

Målsättning: Utvecklas som orienterare samt 
att stanna kvar i vår härliga sport.
Ledare: Gunilla Hogedal och Britta och Conny 
Sahlin och Peter Cederberg. 

M-Group har under året bestått av 7 ungdomar 
15- 18 år. Gold Team består av 8 ungdomar. 
Båda grupperna har tränat och tävlat ganska 
mycket ihop.

Vi har deltagit i de flesta träningstävlingar som: 

Natt-cupen, Vinterrace, Sako-ol, Frida City Race 
och Torpajoggen.

Stafetter 
2 lag i 10-mila, 1 lag tillsammans med TSOK i 
U 10-mila, 25-manna och DM. 

Flitlägret i somras gick till Läsö med alla de 
vanliga ingredienserna som cykling, orienter-
ing, sol, regn och bad. 
Som avslutning på säsongen åkte vi till Borås 
och deltog i de olika sprinttävlingarna som ar-
rangerades.

Björn, Per, Erik och Samuel har tillhört USM-
truppen i år med olika träffar och läger och som 
avslutning USM i Örnsköldsvik. Den som lyck-
ades bäst var Björn som blev 3:a på långdis-
tansen. Vi hade även 14-åringar som blev ut-
tagna till Götalandsmästerskapen i Skara.

SAKO-serierna lockade som vanligt många  
ungdomar. Totalt blev det tre totalsegrar till 
VSK genom seger för Gustav i H12, seger för 
Elin D12 samt delad seger för Björn i H16 Ö. 
Fanny Sahlin 2:a D 10, Viktor W 2:a H 12, 
Sofia Ö 3:a D 12, Markus P. 4:a H14, Svea 2:a, 
Emelie 3:a och Line 4:a i D 14, Per 2:a H 16.

DM Medel Guld till: Line i D14 samt silver till 
Björn i H16. 
DM Natt: Brons till Björn i H16
DM Lång: Guld till Björn i H16. 
DM Stafett: Guld till Erik, Samuel och Björn i 
H16. 
Line blev 12:a på O-ringen.

Som vanligt var klubben väl representerad när 
Bacho-Cup gick av stapeln i Lidköping. Klubben 
leder fortfarande Marathonligan! Klubben fick 
pris för sin vinst i Marathonligan under de 10 
senaste åren.

Tävlingssäsongen avslutades med Da-
ladubbeln i Falun. Sex VSK-ungdomar 
fanns på plats. Björn, Erik, Lisa, Olivia, 
Svea och Line. 
Line och Hanna Karlsson slutade på en 
fin 8:e plats.

Under året har ungdomssektionen fort-
satt att sälja idrottsrabatten med my-
cket lyckat resultat. Nästan alla häften 
såldes vilket genererade knappt 20 000 
kronor till klubben.

Traditionsenligt anordnade ungdomssek-
tionen luciafirandet. Luciatåget var långt 
och välsjungande med Lisa Wassén i 
spetsen som lucia. 

Firandet avslutades med det sedvanliga julba-
det på Vattenpalatset med pokalutdelning till 
samtliga ungdomar.  
Ungdomssektionen



Björn Cederberg 48
Line Cederberg 48
Sofia Österman 48
Erik Skärberg 43
Gustav Nyman 38
Olivia Nyman 37
Lisa Wassén  36
Alfred Jansson 35
Jacob Österman 32
Per Moberg  30
Viktor Wassén 30
Markus Pettersson 29
Emelie Andersson 26
Samuel Sandgren 24
Svea Hagrydh 24
Wilma Jansson 23
Matilda Cederberg 23
Tova Jansson 22
Fanny Svalin  21
Alice Svalin  21
Viktor Zetterlund  19

Arvid Stigson 15
Elin Hagrydh  14
Erik Jiremalm 13
Sofia Pettersson 13
Line Karlsson  13
Love Mossberg 11
Elin Almqvist  11
Isak Malm  10
Olga Eskilsson 10
Anna Moberg 9
Rebecka Hygren  9
Kalle Mossberg  9
Rosanna Hygren 8
Edvin Larsson  8
Emelie Afzelius  8
Kilian Schott  8
Hanna Malm  7
Lisa Zetterlund 6
Linus Jonasson 5
Lilly Cederlund 5
Cornelia Jansson 5

Sofia Bryntesson 4
Tilda Larsson  4
Emilia   4
Julia Jansson 4
Jacob Hagrydh 3
Henrik  Larsson 3
Klara Råhnängen 3
Elsa Landegren  3
Hanna Bengtsson 3
Lina Bengtsson 3
Linnea Hygren 3
Kevin Kullgren 3
Nellie Fransson  2
Erik  Larsson  1
Albin Landegren  1
Maja Häggström  0

Pokaljakten

Lussefirandet  den 12 december (Lisa Wassén var lucia) avslutades som vanligt på vattenpalatset.  Intresset för de båda 
aktiviteterna var som vanligt rejält, minst sagt: 130 besökare! Ungdomarnas pokaljakt hade prisutdelning av jättestora, 
stora och medelstora pokaler till alla som varit med - 58 ungdomar! 

Samtliga pokaler var gjorda av äkta guld och hur fina som helst! Flest tävlingar sprang, Line, Björn och Sofia: hela 48 tävlin-
gar var!



Förra året fick vi pengar till att framställa karta 
vid Frändeforsskolan. Det var meningen att det 
skulle bli ett projekt med David Bejbom i spetsen. 
Bejbom flyttade, vintern blev svår och det hanns 
inte med att få fram någon karta innan skolavslut-
ningen. 

Vi tänkte då att framställa en karta under som-
maren men sjukdom gjorde att detta också gick 
i stöpet. Frågan gick då till Magnus Carlstedt om 
han kunde rita en karta. 

Detta har han gjort och kartan finns nu på vår 
hemsida. Återstår att introducera den för idrott-
slärare och elever i skolan. Alla skall ha möjlighet 
att få pröva på vår fantastiska sport för att se om 
det är något som passar. Du kommer också att få 
chans att testa kartan på en träningsorientering 
nästa år. 

En spännande karta, där man redan på ett par små 
kartutsnitt kan hitta både roliga och utmanande 
vägval samt en del intressanta kontrollpunkter! 
Magnus säger att han ritat de ljusa grönområdena 
med “Norgeinspiration”: 
- sikten är ok, men man behöver ta upp armarna för 
att komma igenom.

“Han visar framåtanda, lust och en vilja att 
träna och satsa. Dessutom är han en kul och 
uppskattad kompis.

Han har vunnit 14 tävlingar i år och här är 
några exempel på bra resultat:
- USM lång plac 3
- Skol-SM lång plac 6
- DM lång plac 1
- DM sprint plac 1
- DM medel plac 2
- Segrare totalt i Westgota Cup för H16
- Ingick i Västergötlands lag som vann Göta-
landsmästerskapens stafett samt blev tvåa i 
distriktstafetten vid 5-dagars i Örebro”

Björn fick utmärkelsen 
“Årets ungdom”
På badet efter lussefirandet fick Björn  Ce-
derberg utmärkelsen “Årets Ungdom”. Så 
här motiverade juryn utmärkelsen:

Idrottslyftet goes Frändefors



Välkommen till klubbens Årsmöte
Den 16 februari kl 18.30, i skidstugan

Vi håller årsmöte med sedvanliga förhandlingar och har en trevlig fikastund.

Motioner ska vara inne hos styrelsen senast den 28 januari. Från den 8 februari 
finns handlingarna till årsmötet i skidstugan. 

Vinterserien 
Lätt, stadsnära orientering med olika banor och gemensam start. Anmäl dig via Eventor - 
glöm inte att kryssa i Lokala tävlingar.

Vinterserien passar alla. Om det blir snö anpassas banorna efter det.

Deltävlingar:
VSK - 7 januari, kl 11.00

Herrestad AIF,
Uddevalla OK,

Uddevalla IS
Ljungskile FK

Kolla hemsidan för närmare information!

Välkommen till Pastalördagar
Pastalördagarna är bland våra allra trevligaste arrangemang.  Så här går det 
till:

 Gemensam träning (olika nivåer)
 Gemensam lunch med kall eller varm pasta
 Oftast har vi något föredrag eller annan aktivitet som passar alla

För de som vill springa långpass är samlingen 09.30
För de som vill vara med på gemensam löpträning är samlingen 11.00
Blir det skidspår kör vi individuell start och äter vid 12-tiden

föredrag vid pastalördagarna:
8/1  Skidåkning:  

Vad skall jag tänka på när det gäller klädsel,  
vallningstips. Hur mycket skall man träna etc.

Thomas Stigsson lär oss lite om skidåkarkonsten.
15/1 Vsk i New York:

Inger och Jessica berättar om sitt maratonlopp i New York
22/1 klubbinformation:

Lär dig och tyck till om vår verksamhet
29/1 Vsk i Istanbul:

Gänget som var i Istanbul berättar om 5-dagars orientering.

Viskaren ges ut en gång om året av Vänersborgs SK. 
Redaktör: Daniel Larsson
Foto: Lasse Hogedahl, Torbjörn Salomonsson, Mikael Johansson, Nils-Olof Larsson och 
någon okänd fotograf... Fler bilder kan du se på vår hemsida: vsk.gotanet.se


