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Anders tar över !

Glad Påsk



Vid årsmötet tisdagen 20 
februari deltog 65 med-
lemmar och bland dem 
många ungdomar. Normalt 
brukar det vara 40 som 
kommer till årsmöten. Sty-
relsens idé att lägga års-
mötet i samband med en 
träningskväll var alltså 
lyckat. Alla sittplatser var 
upptagna!

Till att leda årsmötet 
valdes Per Sundström och 
att föra protokollet valdes 
Per Haeppling. Ett upp-
drag de brukar ha. Styrel-
sen hade lagt fram förslag 
på att höja medlemsavgif-
ten för 2018. Orsaken var 
att vi har tappat sponsorer 
(bl.a ABB) och får ökade 
kostnader för lokalhyra 
och tävlingsavgifter. Höj-
ningen blir 200 kr för aktiv 
och 400 kr för familjeav-
gift. Mötet röstade för sty-

relsens förslag. 
Ulf Hamrefors som varit 

klubbens ordförande i sex 
år och mycket drivande med 
detta uppdrag hade avsagt 
sig omval. Till ny klubb-
ordförande valdes Anders 
Rooth. Nya ledamöter i 
styrelsen blev också Tor-
sten Lund, Alfred Lönn 
och Hampus Westman och 
till ny suppleant valdes 
Sune Nybo.

De avslutande punkterna 
på mötet var att Ulf Ham-
refors redogjorde för bygg-
planeringen vid Orientalen. 
Läget nu är att Orientalen 
blir kvar där den nu står 
och att fem punkthus, tro-
ligen på fem våningar, 
byggs i söder mot cykelba-
nan. Tidpunkten är inte be-
stämd.

Stefan Törnqvist infor-
merade om ”kalendern” på 

klubbens hemsida. Han vi-
sade hur man kan knappa 
sig fram till olika flikar, 
t.ex för varje sektion. Många 
bra saker man inte visste.

Ulf redogjorde för 
”HittaUt” som klubben 
planerar att ersätta Stolp-
jakten med. Konceptet 
kommer att kosta 100.000 
för VSOK att dra igång, 
men kan sedan ge en bra 
vinst. För närvarande sak-
nas en del pengar som 
måste tas in genom annon-
ser på kartan eller genom 
sponsring. Mötet var lite 
avvaktande i frågan om att 
göra detta nu  i år och hell-
re vänta till 2019. Nya sty-
relsen lyssnade in mötets 
synpunkter och får ta ställ-
ning i frågan. Beslutet re-
dovisas på annan plats.

 Per Haeppling

Välbesökt årsmöte

Medlemsavgifter för 2018:
Medlemstyp	 Medl.avg.	 Trän.	avg	 Tävl.	avg	 Summa
Passiv medlem 100 - - 100
Ungd. t.o.m. 20 år 100 Inkl. 400 500
Studer. t.o.m 25 år 100 Inkl. 400 500
Träningsmedlem 100 500  600
Tävlingsmedlem 100 500 400 1000
Familj Inkl. Inkl. Inkl. 2000

 - Ur Marie Levis Minnesfond erhöll Emma 
  Helmersson 1100 kr.

 - Från Västmanlands Skogskarlars Klubb erhöll   
  VSOK:s D20-lag Emma Helmersson, Klara   
    Åkerman Sjöström och Sandra Näslund 500 kr  
  var för sin fina insats på SM-stafetten. Emma 
    erhöll dessutom 500 kr för sina individuella  
  resultat.

 - Från Västmanlands Skogsflickor prisades   
  Hanna Sundström med en present.  
                                     
 - Ur Orienterarnas Minnesfond i Västerås erhöll  
  Martin Sandqvist, Ida Larsson, Elin Dahlmark  
  och Hugo Frisk 1000 kr var.

 - Till Tage Johanssons minne erhöll Klara 
  Åkerman Sjöström och Sandra Näslund 
  2500 kr var. Priset är skänkt av Lars Blomqvist  
  VSOK-medlem, numera bosatt i Alingsås.

Efter årsmötet servera-
des kaffe med semla och 
förrättades prisutdelning.
De avgående ur styrelsen 
Ulf Hamrefors och Tore 
Nallgård avtackades för 
det arbete de utfört. 

Martin Oldaeus och Klara 
Berglund som också av-
gick ur styrelsen var inte 
närvarande.

Pristagare



Medlemslotteriet
Följande nummer vann i Februaridragningen:
500:- A78 Osåld B78 Björn Petersson
300:- A88 Roland Svenman B88 Marianne Ivermark
100:- A46 Ingrid Lundström B46 Elisabeth Kangas 
100:- A97 Agneta Dahlgren B97 Osåld

Grattis alla vinnare till presentkort på ICA-grytan! 
 
   Christina D. Gohde

För några helger sedan 
var det Stockholm Indoor 
Cup. Vi var 30-40 stycken 
tappra VSOK-are som tog 
oss an utmaningen som lo-
vade varmt klimat. För 
vissa av oss var detta första 
gången men vi hade även 
några SIC-veteraner med 
oss som kunde vägleda 
nybörjarna. Ofta blev man 
lite lätt skogstokig dock 
utan att vara i skogen men 
mitt i ett stekande varmt 
gymnasium i Stockholm, 
tillsammans med ca 1100 
andra orienterare. Man 
hamnade lätt på villovägar 
och helt plötsligt var man i 
en enkelriktad korridor 
men skulle åt andra hållet. 
Så kan det gå ;)  

Efter helgen fick vi med 

Stockholm Indoor 
Cup, SIC

oss fem topp tio placering-
ar och väldigt bra presta-
tioner av alla. Vi tycker att 
alla ska ge sig an denna 
Stockholmska utmaning 
och följa med oss nästa år.  
Det är typ den enda täv-
lingen som kan lova bra 
väder! (Och mycket värme, 
kanske lite för mycket i-
bland.) Hur som helst var 

 19/4 Veteran-touren.
 6/6 Sommartävling, Vedbo.
 7/6 Västerås Power Trail, Vedbo.
 6/9 Veteran-touren.
 27/10 Arosträffen, Sundängen.
 8/11 Veteran-touren.

VSOK är arrangör av två DM-tävlingar 
också. Men p.g.a att 50% av deltagarna 
på DM kommer från VSOK, har dessa täv-
lingar helt lagts ut på andra arrangörer. 
 26/8 DM stafett, Avesta OK.

VSOK:s tävlingsarrangemang 
2018

det väldigt skoj och vi 
kommer tillbaka nästa år 
igen! Hoppas du hänger 
på!

/Amanda Hall & 
Kristina Lindgren

Park World Tour 
(PWT) 1998

30år
VSOK

Park World Tour skapa-
des 1996 med en vision att 
ha en världscup i blixtori-
entering, som skulle föra  
orienterarna in i städerna 
till folkmassan. Man ville 
på detta vis väcka intresse 
och attrahera nya målgrup-
per runt om i världen.

VSOK:s Ulf Larsson var 
den tändande gnistan i 
klubben att ansöka om 
Sveriges deltävling i PWT 
1998. Tävlingen skulle ar-
rangeras på Djäkneberget, 
där Ulf hade en idé om att 
ha en kontroll på vatten-
tornets tak. Stockholm med 
Skansen var också intres-
serade, men det blev Väs-
terås med Djäkneberget som 
blev vald till arrangör av 
PWT 98. Tävlingsdatum 
var 1 maj 1998. Förbere-
delserna satte igång. Lars 
Jakobsson utsågs till täv-
lingsledare och Toivo 
Hoffrén fick uppdraget som 
banläggare. Kartan ritades 
av Roger Åsberg. 20 april 
arrangerades en testtävling 
i Mälarparken, där förutom 

klubbens löpare deltog 
världsorienterarna Jörgen 
Mårtensson och Australiens 
Grant Bluett. Klubbens lö-
pare kämpade om att få det 
”wild card” som en väster-
åsorienterare skulle få 

chansen till. Det blev Jo-
han Ahlström som fick 
uppdraget att tävla med 
världseliten på Djäkneber-
get.

Uppe på Djäkneberget 1 
maj hade samlats en publik 

på 2000-3000 åskådare i 
det soliga och drygt 20- 
gradiga vädret. Startlistan 
bestod av 25 damer och 26 
herrar där ”wild cardet” 
Johan Ahlström ingick. Jo-
han hade startnummer ett. 
Deltagarna var represente-
rat från 20 länder. Starten 
skedde från en uppbyggd 
ramp på stora gräsplanen 
på Djäkneberget och sedan 
ner mot Kyrkbacken, där 
första delen av banan gick, 
för att sedan passera Svart-
ån på en smal spång under 
Skarpskyttebron upp till 
kontrollerna på Djäkneber-
get. Banan var 2800 m med 
19 kontroller, samma för 
herrar och damer. Segrare 
blev Rudolf Ropek från 

Tjeckien på tiden 12,38 
minuter och Sveriges Gu-
nilla Svärd segrade i dam-
klassen med tiden 15,14 
minuter. Johan Ahlström 
hamnade på plats 25, en-
dast 1,53 minuter efter 
segraren. Johan förvisade 
österrikaren Jurgen Egga 
till 26:e och sista plats. 

Tävlingen fick idel lov-
ord av de tävlande, press 
och orienteringsförbundet. 
För första gången deltog 
orienterare från Ryssland. 
Det blev ett reportage i en 
rysk orienteringstidning 
med text och flera bilder. 
Alltså ett jättelyckat ar-
rangemang som satte Väs-
terås och VSOK på världs-
kartan.

Fots. sista sidan



Dingtuna, denna idyll 
någon mil västerut från den 
stora staden, vad kunde 
väl den ha att bjuda på i 
orienteringsväg. Jo då, 
där fostrades en hel del 
ungdomar i vår ädla sport. 
Mycket av den fostran lär 
Birger Ekbom ha stått för, 
och det gav verkligen re-
sultat. Ett ungdomligt lag 
med Ulf Lindgren i spet-
sen hade fina framgångar 
och vem minns inte ding-
tunasonen Uffe, tillsam-
mans med Olle Lövgren 
och Totta Sandell och de-
ras kavletriumf på senio-
rernas SM 1957, men mer 
än detta finns att berätta. 

För att ta det hela från 
början fick jag se en bild i 
jubileumsskriften ”VOK 
25 år”, vilken väckte mitt 
intresse. Hasse Dahlberg 
och Per-Arne Ekbom står 
och öser vatten över Lars 
”Hajen” Pettersson, sedan 
de vunnit VOK:s pojk-
budkavle 1959. Smek-
namnet ”Hajen” lär han 
ha fått av dåvarande ung-
domsledaren Gunnar 
Lövgren. Det var ju för-
stås inspirerat av Ulf 
”Hajen” Hannerz, som 
vann tiotusen kronor i TV:s 
barndom i ”Kvitt eller 
dubbelt” några år tidigare. 
Men vem var denne yng-
ling, Lars ”Hajen”?

Hasse, till vänster på 
bilden, springer ingen 
orientering längre, men vi 
ses ibland och ljuger lite, 
medan Per-Arne och jag 
ofta ses i samband med 
veteranskubben, där jag i 
de flesta loppen får ac-
ceptera honom som den 
bäste av oss två.

Det bjuder jag gärna 
på, för Per-Arne är en 
härlig människa, som 
dessutom visste besked 
vad gällde den vattenbe-
gjutne ”Hajen”. Han be-

rättade, att han bland an-
nat är författare till tre 
böcker i deckargenren. 

I dag kan ju snart sagt 
vilken som helst ge ut en 
bok och kalla sig författa-
re, men jag blev snart klar 
över, att Lars Pettersson 
är en författare med stort 
F. Mitt intresse var väckt 
och jag skaffade den för-
sta boken(finns även som 
ljudbok, vilken jag valde) 
utgiven 2012 med titeln 
”Kautokeino, en blodig 
kniv”. Boken blev utsedd 
av Svenska Deckarakade-
min för ”Bästa svenska 
debut 2012”. Det är inte 
kattskit precis.

Boken är ”en spännan-
de thriller om motsätt-
ningarna mellan tradition 
och modernitet och om 
moral i ett minoritetssam-

Lars ”Hajen” Pettersson, Dingtuna

hälle”, vilket står att läsa 
på omslaget, och det är 
precis vad det handlar 
om.

Efter en härlig läs/lyss-
narupplevelse var min 
nyfikenhet väckt på rik-
tigt. Jag skrev till Lars 
Pettersson och tog mig 
friheten att ställa några 
frågor, vilka jag med hans 
goda minne nu publicerar.

Här får ni svart på vitt. 
Dingtuna har verkligen 
levererat såväl sportsligt 
som kulturellt. 

Köp boken, den första i 
en trilogi, och jag är säker 
på att ni sedan köper de 
andra två. 

Orienterare kan, inte 
minst de med ursprung 
Dingtuna. Det är härmed 
bevisat.

 Torsten Lund

Här kommer mina frågor och 
Lars svar.

Han skriver bland andra om 
sin bror Bernt, som, förutom 
orienterare, var en flitig oriente-
ringsskribent för tidningarnas 
sportsidor och Birger Ekbom, 
kartritaren och den som, enligt Ulf Lindgren, lärde 
dingtunaungdomarna att begripa sig på orientering.

1. Hur kom det sig att du började orientera?
 Vi var ju ett gäng i Dingtuna som höll på med  
 orientering. Min bror Bernt, Uffe Lindgren, Birger  
 Ekbom och sedan Per-Arne och jag. Det var flera.  
 Kanske för att det inte fanns så mycket att göra ute  
 i Dingtuna. Vi blev ju sedan ”värvade” till VOK  
 hela gänget.

2. Blev det någon fortsättning i sporten efter ung 
 domsåren?
 Jag tävlade för VOK hela juniortiden. Det blev fler  

 budkavlar. Tio-mila var ju höjdpunkten. Har för  
 mig att det blev åttonde sträckan ett par år och en  
 gång på andra sträckan. ”Greven”, som alla gamla  
 vokare kommer ihåg, sa en gång att om man fick  
 räkna av all  tid man stått och väntat på olika bud 
 kavlar, så skulle man vara junior igen. Men visst  
 var det spännande att bli väckt mitt i natten i någon  
 gymnastiksal och veta att man skulle ut på åttonde  
 sträckan.
 Efter lumpen tävlade jag några år för Nolaskogsar 

 na i Ö-vik. Då som senior. Gjorde en sista sträcka  
 på tiomila och ett år, långa natten. Ett minne för li 
 vet. Skadade vristen på lång-SM, blev inte bra och  
 flyttade till Danmark.

3. Hur kom du underfund med, att du borde ge dig på  
 författandet?
 Jobbade tjugofem år på SVT och började med för 

 författandet när jag blev pensionär.

4. Ditt personliga engagemang  för samerna i kombi 
 nation att du halva året är bosatt i området väcker  
 naturligtvis nyfikenhet?
 Min fru arbetar på den samiska nationalteatern  

 Kautokeino och jag bor halva året där. Jag har en  
 hel del kontakter i miljön efter att jag en gång re 
 gisserade en ungdomsserie här uppe. De ungdo 
 marna är vuxna nu och har centrala roller i samhäl 
 let.

5. Du har många järn i elden har jag förstått. Vad  
 känns mest angeläget just nu?
 Just nu skriver jag på fjärde delen av böckerna 
 som utspelas här uppe.

     /Lars

hittaut

Inget - Hitta ut - i år!

Sammankallande för 
Hittaut är:

 - Ingrid & 
  Lasse Lundström

Tiden har runnit ut för 
att klara av att arrangera 
Hitta ut i år! Det saknas 
en hel del pengar och det 
krävs en stor insats för att 
uppdatera kartan med de 
luckor som finns i cen-
trum. I det läget beslutade 
också den nya styrelsen 

att flytta starten av 
Hittaut till nästa år. Men 
för att få klartecken 2019 
krävs att ekonomin är i 
hamn och att kartan är 
klar i god tid.

Vi kommer därför att 
redan nu se över hur för-
säljningen av annonser på 

kartan och försäljningen 
av ”företagsstolpar” skall 
organiseras, detta i sam-
arbete med VSOKs gene-
rella markanadsbearbet-
ning.

Basmaterial behöver 
införskaffas till kartan 
som har luckor i bl.a. de 

centrala delarna. En hop-
klippt karta hänger på 
väggen i Styrelserummet 
som tydligt visar vilka 
områden som saknas.

Om det skall bli något 
Hittaut 2019 krävs att vi 
alla hjälper till!
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Tävlingledare Lars Ja-
kobsson ger här några 
minnesbilder:

 Per Haeppling

Park World Tour 
(PWT) 1998

30år
VSOK

Snackisar, Perra:
•	Polska	damlöparen	Anna	Gornica	sprang	förbi	kartutlämningen	vid	starten.	Hon		
	 sprang	en	bra	bit	innan	hon	vände	om	och	hämtade	kartan.

•	Plötsligt	tystnade	speakern,	en	säkring	hade	gått	och	allt	blev	strömlöst.	Det	blev		
	 full	aktivitet	för	att	leta	rätt	på	var	huvudsäkringen	satt.	Felet	uppdagades		då	man		
	 upptäckte	att	det	ihopspikade	träskyddet	över	elkabeln	hade	blivit	överkört	av	en		
	 bil	och	en	spik	hade	gått	rätt	in	i	kabeln.

•	Ulfs	vision	att	ha	en	kontroll	på	vattentornets	tak	gick	inte	att	genomföra.	Det		
	 skulle	medföra	praktiska	problem.

•	Både	dam-	och	herrsegrarna	vann	en	en	prischeck	på	7500	kr	och	en	mobiltelefon		
	 samt	en	inteckning	i	kampen	om	slutpriset	på	60	000	kr

Några minnesbilder
Det var våren 1998 och 

den 1 maj. Årets enda vår-
dag med kanonväder! 

PWT skulle avgöras på 
Djäkneberget. Ulf Larsson 
hade jobbat hårt med 
marknadsföringen och 
lockat med både radio och 
VLT i förarbetet. Fina bil-
der i VLT när Ulf klättrar i 
bergen med Västerås sky-
line i bakgrunden. Stor re-
klamskylt fick vi upp ned-
anför Djäkneberget vid ci-
tyringen – staden var med 
på evenemanget!

Skulle det bli en krock 
med 1-majfirandet? Tradi-
tionella demonstrationståg 

Snackis, Lars:
•	På	tävlingen	var	det	en	löpare	som	antagligen	inte	var	simkunnig.	Hon	vågade		
	 därmed	inte	ta	vägvalet	under	Skarpskyttebron	där	vi	byggt	en	spång	över	det		
	 lilla	fallet.	Djupet	var	dock	inte	mer	än	ca	0,5m,	men	vattnet	brusade	och		 	
	 skrämde	tydligen.	Det	blev	en	rejäl	omväg	och	tiden	gick.	Så	kan	det	gå	om	man		
	 inte	läser	PM	noga	–	alternativt	lär	sig	simma!

kanske skulle korsa våra 
banor. Allt detta flöt på ba-
ra fint. Vänsterpartiet som 
alltid avslutat sitt tåg på 
Djäkneberget har aldrig 
haft så många åskådare 
som detta år! När det kom 
upp i grytan och samlades 
vid dansbanan fanns 2-
3000 ”sympatisörer”. Det 
blev kanske något för dom 
att notera i sina rullor! 

Övrig publik kom från 
när och fjärran.  Även 
orienterarna blev häpna 
över publiktillströmning-
en. Jörgen Mårtensson, 
som var en av initiativta-
garna till PWT, fanns för-
stås med i startfältet. Hans 
fru Hege kom knallande 
uppför cykelvägen till are-
nan och blev stående en 
stund inför den stora folk-
mängden och utbrast: ”Så 
mange mennesker, og jeg 

kjenner ikke noen!”. Hon 
åkte ju runt på alla elittäv-
lingar och där var ju alla 
mer eller mindre kompi-
sar.

Reflektion
PWT 98 i Västerås gav 

oss bra erfarenheter för att 
senare få erbjudandet att 
arrangera VM 2004. Det 
som verkligen skiljer ut 
från våra vanliga tävlings-
arrangemang är bl a spon-
sorjakt och finansiering, 
kartplanering och ban-
läggning, andra intressen-
ters krav på oss( sv och in-
ternationella förbund), TV 
och andra mediers för-
väntningar, speakers stöd 
och deltagande i banlägg-
ning och tidplaner. Sist 
men inte minst vår egen 
noggrannhet och kvalitets-
säkring av evenemanget så 
det blir en rättvis, spän-
nande och underhållande 

tävling som alla kan bedö-
ma som ”best games 
ever”. Vi faktiskt lyckats 
båda gångerna och fått den 
utmärkelsen.

 Secretary general  
 WOC2004

 Lars Jakobsson

Snackis, Britt:
•	Stig	och	jag	hade	åtagit	oss	att	bevaka	
	 D-berget	mellan	kl	03.00-05.00	(den	sk		
	 hundvakten).	Eftersom	det	varit	sista	april		
	 firande	på	kvällen	var	det	lite	stökigt.	Efter		
	 någon	timmes	vandring	runt,	kom	det	en		
	 man	på	cykel.	Mycket	propert	klädd	och		
	 fräsch	för	övrigt.	En	stackare	som	börjar		
	 jobba	tidigt	sa	vi.	Döm	om	vår	förvåning	när		
	 han	började	plocka	burkar	ur	alla	pappers	
	 korgar.	Han	hade	2	packfickor	och	2	plast	
	 kassar	fulla	innan	han	åkte	iväg.	Sen	hann		
	 det	komma	en	till	som	fick	tag	i	några	bur	
	 kar,	innan	den	sista	damen	kom.	Hon	var		
	 inte	fräsch,	såg	mer	ut	som	en	uteliggare.		
	 Hon	började	titta	i	papperskorgarna	och		
	 muttrade	och	svor	hela	tiden.	Vi	gick	fram		
	 till	henne	och	sa	att	hon	nog	var	lite	sent		
	 ute.	Faan,	jag	trodde	inte	dom	skulle	vara		
	 så	tidiga”	var	hennes	kommentar	innan	hon		
	 drog	iväg	.Ja,	det	finns	konkurrens	överallt.


