
   

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2018 
 
Under 2018 har vi varit många SOK:are ute på tävlingar och klubben lyckades dessutom 
vinna fler DM tecken än på många år. 
 
DM Lång 
 
Söndagen den 19/8 avgjordes orienteringens Lång-DM vid Starberget utanför Vännäs. 
Vännäs OK bjöd på ett mycket trevligt arrangemang. Banläggaren och kartritaren, Pär 
Noren, hade strängat riktigt svåra orienteringsbanor i den tunga terrängen, vilket bidrog till 
långa kilometertider. Skellefteålöparna lyckades riktigt bra i de tuffa banorna och vann fem 
klasser. Ungdomarna Linn Wennberg i D14 och Arvid Feil Lindmark i H16 sprang i mål 
som segrare efter bara några mindre misstag. Övriga segrare var Mikael Lindmark (H45), 
Eva Feil (D65) och Göran Enqvist (H75). 
 

 
Bild: Frv. Eva Feil, Arvid Lindmark Feil, Mikael Lindmark, Göran Enqvist och Linn 
Wennberg. 
 
 



DM i Medeldistans 
  
DM i medeldistans arrangerades 25/8 av Umeå OK SOK vann i två av klasserna genom 
Thea Wennberg i D16 och Ulf Hägglund i H45. 
 

 
 
Thea Wennberg i D16 och Ulf Hägglund i H45. 
 
DM Sprint och Natt  
 
Den 29/9 bjöd IFK Umeå på DM i både sprint och nattorientering på helt nya kartor i 
Sävar. Det blev flera fina Skellefteåframgångar och totalt blev det sex segrar för SOK. Tre 
dubbla guld blev det genom systrarna Thea och Linn Wennberg i damer 16 respektive 14 
år samt Ulf Hägglund i H45, som alla vann både sprinten och natten. Fler ungdomar som 
gjorde bra ifrån sig var Tove Kajok som tog sprintbrons i damer 14 och Frans Persson 
med silver i nattorientering för herrar 12 år. 

 

DM-segrare i stafett D14, Linn Wennberg och Vilja Åkerlund. Ulf Hägglund på bild efter 
10Mila natten där SOKs herrar kom på 259:e plats och damerna slutade på placering 272, 
Ungdomslaget fick fel karta och diskades. 



Ungdomskommittén 

Skellefteå Orienteringsklubb har vind i seglen! Vi har en strålande ungdomsverksamhet 
som fostrar många duktiga orienterare och klubben har för avsikt att fortsätta att satsa på 
vår absolut viktigaste verksamhet. Vi har fantastiskt duktiga och engagerade ledare och vi 
hoppas givetvis att vi får vi behålla hela vårt duktiga team runt ungdomarna. Under året 
har följande ledare arbetat: 
 
Skogskul: Johanna Åkerlund och Annika Kruuna. 
Grön: Martin Åkerlund och Martin Windling med Fredrik & Åsa Olsson som hjälpledare. 
Vit: Frida Feil och Maria Wennberg med Johan Renström som hjälpledare. 
Gul: Jörgen Johansson och Peter Lugner. 
Orange: Patrik Wennberg 
Extra hjälpledare: Hanna Hedman, Elin Lugner och Per Lundgren 
Vuxengrupp: Claes och Tomas Lundström.  
Klädbeställningar: Maria Öhman. 
 
Ca 65 barn och ungdomar deltog i de olika träningsgrupperna. 
 
10-12 maj arrangerade VOF/NOF (med Björn Samuelsson, OK Renen och Patrik 
Wennberg, SOK som huvudansvariga det administrativa) ett läger med drygt 100 
orienterare från både Norrbotten och Västerbotten i Skellefteå. Arrangemanget blev lyckat 
och ”Norrlägret” kommer att anordnas även under maj 2019. 
 
Avslutning på Martinssons Cup ungdomsorientering! 
 
Söndagen den 30/9 arrangerades det partävlingar vid slalombacken i Vindeln. Ett stort 
gäng barn- och ungdomar från Skellefteå OK kom till start och fick prova på tuff orientering 
i det fina vädret. Inget SOK-lag lyckades vinna, men Linn Wennberg och Vilja Åkerlund 
lyckades mycket bra med en andra plats. 
 

  
Några av SOKarna som deltog. 



 
 
Arrangemang 
 
2018 var är ett år fyllt av olika SOK arrangemang. Det började med SM veckan där SOK 
genomförde mästerskapen i Skidorienteringen, 23:e och 24:e mars. Trots lågt startantal så 
gav arrangemanget ett bra ekonomiskt resultat, framförallt genom försäljning av  
SM-mössan.  
 
12/5 arrangerades SOKs nationella medeldistans på Sunnanåkartan. Hela 242 startande 
löpare varav SOK deltog med fantastiska 46 löpare. De flesta ungdomar. Banläggare var 
Jacob Forsselius med Anders Järvelä som kontrollant. Tävlingsledningen bestod av Ola 
Mannberg och Thomas Norström. 
 
Totalt har 30 mindre motionsorienteringar arrangerats tillsammans med övriga 
orienteringsklubbar i närområdet. SOK svarade själva för 12 stycken med färdiginritade 
banor, Sportident och tidtagning med de nya plattorna. 
 
Vitbergets dag arrangerandes söndagen den 2/9. Annika Kruuna instruerade ungdomar 
som fick prova en nybörjarbana runt östra Vitbergstjärnen. Ett 60-tal tog chansen och 
provade på orientering. Övriga som hjälpte till var Sven Lindberg, Thomas Norström och 
Oskar Nilsson. 
 

 
Vitbergets dag. Här instruerar Annika Kruuna ungdomar som provar orientering. 
 
Naturpasset 
Sven Lindberg har varit ansvarig för kartorna och Olle Hällgren för sponsorförsäljningen. 
Totalt såldes ca 200 kartor. Vitberget hade 30 kontroller, Anderstorp 10 kontroller och 
Kåge 10 kontroller. Dessutom arrangerades det även naturpass i Skelleftehamn, Byske 
och Bjuröklubb. 



Utmaningen 
 
Den tuffa terränglöpning Utmaningen arrangerades under 2018 för femte gången.  
Numera står SOK som ensam ägare till arrangemanget och tävlingsledningen delas 
mellan Mona Stenberg, Ola Mannberg och Thomas Norström, som även är banläggare.  
 
Årets upplaga blev mycket lyckosam med ett härligt deltagarrekord med hela 322 
anmälda. Och givetvis hade SOK många unga och gamla tävlande. 
 

  
Från vänster Viggo och Love Johansson samt Rut Olsson. På bild 2 ser vi Max Eriksson. 
 
På herrarnas långa bana, 8 km, segrade skidåkaren Klas Nilsson före Jonatan Björnberg 
från AIK friidrott. SOKs Jörgen Johansson blev trea. 

 

 
 
Grattis till alla SOKare som fullföljde utmaningen! Speciellt till de två segrarna på Damer 
ett varv, Thea Wennberg, och Herrar ett varv, Ferdinand Rönngren.  
 



Superlyckade SOK arrangemang lördagen 6/10! 
   
På förmiddagen sprang vi klubbmästerskap på en ny karta ritad av Pär Noren. Start och 
mål vid Cronimet på Solbacken. På kvällen arrangerades det fest på Boda Borg med hela 
84 närvarande. Mellan KM och festen kom det drygt 20 tappra SOKare och städade SOK 
stugan både in- och utvändigt . 
 
SOKs styrelse 
 
SOKs styrelse har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande:  Thomas Norström 
 
Ledamöter:  Erik Holmgren 

Anders Järvelä 
Annika Kruuna 
Ola Mannberg 

 
Suppleanter: Jörgen Johansson  
  Sven Lindberg 
 
Styrelsen har under året genomfört 4 protokollförda styrelsemöten. 
 
 
10MILA  
 
SOK står som arrangör för 10MILA 2023. Förberedelserna är redan igång med Ola 
Mannberg och Thomas Norström i spetsen för jättearrangemanget. Delar av organisation 
börjar ta form och arbetet med kartorna har kommit väldigt långt. I september deltog vi 
även i den årliga utvärderingskonferensen tillsammans med övriga års arrangörer samt 
styrelsen för 10Milaföreningen. 
 
Ytterligare information om 2023 kan studeras i separat handling till årsmötet. 
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