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Hjortarnas vagga stod i ”Sibirien”, alltså i trakterna kring Roslagstull. Några medlemmar i 

Engelbrektspojkarna ville registrera klubben i Riksidrottsförbundet men intresset på högsta 

nivå var ljumt. På ett konstituerande möte den 23 mars 1939 bildades OK Hjortarna av 12 

”engelbrektspojkar” och Axel Johansson, som var dem till stor hjälp. Att starta en förening 

med 13 medlemmar skrämde inte alls, tvärtom togs det som ett gott omen och tiden har ju 

visat att det fanns fog för optimism. Här följer en återblick. 

 

1939 

Klubbens förste ordförande blev B Wikström. Under det första året ökade medlemsantalet till 

24. Klubbmärke beställdes från Westins. Medlemsavgiften var för seniorer 3 kr, juniorer 2 kr 

och omkostnaderna under året uppgick till 112 kr. På grund av kriget inställdes nästan alla 

allmänna tävlingar. Klubbmästare blev Henry Wallgren och vinnare i ”egen serie” var Birger 

Mårdh. Avslutningsnatt med tesupé. Sven Lindvall arrangerade julottegång till Frosta kyrka. 

Gymnastik med Engelbrektspojkarna. 

 

1940 

Många omändringar inom styrelsen på grund av inkallelser. Klubben hade 30 medlemmar. 

Klubbmedalj beställdes från Westins. Inträde i Skidförbundet. Tävlingar åter i normal 

omfattning. Klubbmästare blev Birger Mårdh och den ”egna serien” vanns av S Jakobsson 

som också kom 12:a på Junior DM. Birger Mårdh kom på delad 7:e plats i 
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Förbundsorienteringen och Wallgren – Mårdh kom på 9:e plats i två nattävlingars parklass. 

Gymnastik ned S.A.G.A. Trevlig Luciafest. Julottegång till Tureberg med 18 deltagare. 

 

1941 

Birgitta Gejmo utnämndes till hedersmedlem. Tidningen Hjorten utkom med sitt första 

nummer. Klubbmästare blev Henry Wallgren seniorer och Åke Salomonsson juniorer. Serien 

vanns i seniorklassen av Sven Lindvall och i juniorklass av Åke Salomonsson. Skid-KM 

Senior vanns av Henry Wallgren och Juniorklass av B Åkerman. DM Juniorer 6:a i lag Henry 

Wallgren 4:a och 12:a på två stortävlingar i klass 1. Två cykelorienteringar mot Brahelund 

med 100-talet startande. Succé. 

 

1942 

Birger Mårdh ordförande. Första DM-lagsegern för junior. G Svensson 3:a individuellt. Seger 

i nyinstiftade förbundsserien klass VI. Birger Mårdh – Henry Wallgren segrade i Skuru natt 

och kom 8:a i Turebergs dito. Hyggliiga DM placeringar. Klubbmästare blev åter igen Henry 

Wallgren. Serien vanns av Sven Lindvall. Juniormästare blev Åke Salomonsson och skid-KM 
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vanns av Ulf Gejmo. Cykelorientering med 138 startande. Bokcirkel. Casino-teatern hyrdes – 

vinst 118 kronor. Gymnastik med Ejdrarna. Revisorsanmärkning för otillfredsställande 

bokföring. 

 

1943 

2:a i förbundsserien efter Sundbyberg. Förbundets orienteringsmärke instiftat, räknas 

retroaktivt från 1941. Två Guld under året – ett av Henry Moberg som debuterade för 

klubben och kom på 15:e plats i Hovets, och ett av Birger Mårdh som kom 8:a på 

Djurgårdens. Lagtrea i förbundsorienteringens 5-mannalag. Sven Lugnegård – K-E 

Gustavsson 3:a i Turebergs natt. Stig Wahlström – Henry Moberg 2:a DM-natt. KM och 

serien vanns av Stig Wahlström senior och Åke Salomonsson junior. Åke Salomonsson kom 

under året inte sämre än 1O:a på någon tävling utom på DM. Ingen vinter. Gymnastik i egen 

regi. 

 

 

Birger Mårdh, Nils Flodin och Stig Wahlström 

1944 

Stig Wahlström vann alla tävlingar i förbundsserien. Trots detta åkte vi ur. Orsaken var 

inkallelser. Klubbmästare blev Nils Flodin senior och S-O Larsson junior. Sträckseger i 

Götastafetten genom Birger Mårdh. Henry Moberg kom 2:a på DM-natt och 1:a i Österåker 

men tävlar för fältförband. Odeonteatern hyrdes, gott resultat. 

 

1945 

Sammanslagning med Solnaiterna. Inträde i A-ringen. Kassaomsättning 1 584 kronor, på 

bank 522 kronor. Damsektionen bildades. 2:a i DM-kavle, miss i SM. Förbundsserien 2:a 

klass 313. Klubbmatch mot Västanfors ”borta”. Seger individuellt och i lag. Trevligt! 

Seniorklubb mästare blev Tore Samuelsson och Juniormästare blev B Sandström. Serien 
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vanns av Gunnar Åselid. Det nyinstiftade Natt-KM vanns av Sven Lindvall och Skid-KM 

vanns av Tore Samuelsson. 10-mila utgått. 

 

1946 

Överlägsen förbundsserieseger i 113. Gunnar Åselid säkrast på 10-mila men tyvärr sprack vi 

igen. Västanforsrevansch ”hemma” trots att vi kom 1:a och 2:a. Henry Moberg utmärkta 

placeringar hela året bl a 3:a på Natt-DM och 2:a i DM-kavlen samt SM start. Klubbmästare 

och serieseger blev Sven Lindvall och ”Nattmästare” Henry Moberg. Dålig vinter det året. 

 

1947 

Klubben har nu 64 medlemmar. Stora märket instiftas, räknas retroaktivt från 1945. 25:e 

placering i 10-mila. Sture Stark tar två segrar och flera fina placeringar. Utklassning av 

Västanfors ”borta” – sex första platser. Nederlag mot Sundbyberg. Siri Landin första 

tävlande dam för klubben. Dag- och Nattmästare blev Nils Flodin. Seriesegrare Sture Stark. 

Skid-KM vanns av Henry Moberg. Revisorsanmärkning bl a för dålig betalda årsavgifter. 

 

1948 

22 medlemmar strukna och 13 nyinvalda. Reducerade fria startavgifter. Henry Moberg 

erövrade Stora märket nr 1. Åter seger mot Västanfors – fem första platserna. 4:a i 4-

stadstävlingen, Patrik segrare. 19:e plats i 10-mila. Klubbmästare Gunnar Åselid som också 

vann Skid-KM. Nyinstiftat YO: Birger Mårdh. ”Nattmästare” Tedde Pettersson. Henry Moberg 

och Sture Stark bäst i övrigt. Siri framgångsrik. Henry Moberg seriesegrare före Birger 

Mårdh och Patrik Frisk. Många guldplaceringar. Hittills bästa året. 

 

1949 - 10 år 

Stor egen tävling med anledning av 10-årsjubileet. Åter ett nytt nummer av Hjorten. Olle 

Östberg redaktör. 8:e plats i 10-mila, 3:a i DM-kavlen och 21:a plats i SM-kavlen. Tage 

Svensson kom på 62:a plats på SM. Protest lämnades in mot KM banorna. Tage Svensson 

inval vållar bråk. Siri diskas för kompislöpning. Gunnar Åselid får Stora märket nr 2. 

 

1950 

Bengt Helander lägger som sekreterare ner ett jättearbete för att få nya medlemmar, vi är nu 

96 medlemmar. Egen allmän skidorientering. 25:e plats på 10-mila. Sju man på DM – Henry 

Moberg kom 10:a och Gunnar Åselid på 13:e plats i YO. Bland damerna kom Alva Falk 5:a, 

Elsa Hellgren 6:a och Siri Landin 11:a. I lag kom vi på 2:a plats. I SM och DM kavlarna kom 

herrarna på 18:e, damerna på 11:e plats. Tage Svensson och Patrik Frisk, stora grabbar 

som placerade sig som nr 3 och 4. Tage Svensson blev dubbelmästare, Siri Landin 
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dammästare och Sven Bergström juniormästare. 27 guld och 46 silver erövrades under året. 

Ekonomin är ansträngd. 

 

1951 

Vi är nu 133 medlemmar. Våren är snörik. Skid-KM vanns av Ivan Engstrand. Återigen en 

egen tävling. 30:e placering i 10-mila, tre lag startade. 78:e och utgått för lag 2 och 3. Henry 

Moberg och Alva Falk 2:a resp 4:a i distriktsmatch. Beata Bergström tar vår första 

individuella DM seger. Även damlag 1:a. på SM-kavlen dam 5:a, Alva Falk 9:a individuella 

SM. Tre seniorlag och tre juniorlag i DM-kavlen. Tedde Pettersson sträcksegrare. 

Nattmästare blir Patrik Frisk. Dagmästare Åke Lindström och Dammästare Beata Bergström. 

Birger Falk YO, Gunnar Björklund ÄJ, G Johnsson YJ och Torgny Johnsson Pojkar. 51 

startande. Ungdomssektion bildades. Två juniorklubbmatcher gav två segrar. Bengt 

Helanders utomordentliga arbete börjar bära frukt. 21 guld oh 46 silver erövras. Alva Falk, 

Birger Mårdh och Birger Falk tar Stora märket nr 5, 6 respektive 7. Torpet Rännilen hyrs. 

 

1952 

Medlemsstrykningar igen. Återstår 92. Klubben arrangerar KM i skidorientering. Bengt och 

Henry är banläggare och Skid-KM vinns av Ove Sundin. Snövår. 37:e plats på 10-mila. Stora 

framgångar i fälttävlan. Bengt Helander arrangerar 10-klubbars för juniorer. Vi kommer på 

2:a plats i SM-fält och blir 3:a i lag. Henry Moberg, Birger Falk, Torgny Johnsson och Lars 

Pehrson bra under hösten. Dubbelmästare Åke Lindström, fyra lag i juniorkavlen där bästa 

placeringen blir 4:a. Ingen SM representation utom Damkavlen – 16:e plats. Sture Stark 

erövrar Stora märket nr 8 och Siri Landin nr 9. Torgny Johnsson är bästa ungdom. 10 guld 

och 59 silver är märkesskörden. Torpet Rännilen är dåligt utnyttjat! 

 

1953 

Ekonomin är god och Tage Svensson får lovord för bra kassajobb. 1:a, 2:a och 3:a bland 

distriktets YJ genom Torgny Johnsson, Lasse M och Lasse P. Bengt Helander arrangerar 

DM kavlen för juniorer och damer. Väsby OK:s tävling vår hittills bästa – 27 poäng. 

Klubbmatch mot Spånga och Norrtelje. Dåligt träningsintresse. Elva Hjortsegrar under året. 

2:a och 5:e lag i fält-DM. 17 guld och 76 silver under året. Henry Moberg och Torgny 

Johnsson distriktsrepresentanter med en 9:e respektive 2:a placering. Ingen SM-start. Stora 

märket erövras av Åke Lindström (nr 10), Tedde Pettersson (nr 11) och Elsa Hellgren (nr 

12). 

 

1954 

Medlemsantalet nere i 74. Bengt Helander slutade tyvärr och det blev stopp i rekryteringen. 

Juniorerna skingrades.  
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25° kallt när Skid-KM kördes. Åke Carlsson vann. Henry Moberg blev dubbelmästare. 23:e 

plats i 10-mila, snudd på sensation, Västerås och Spånga slagna i klubbmatchen, 5:a i DM-

kavle seniorer och 10:a YO. Henry Moberg och Sture Stark bäst under året. Folke H börjar 

komma. Endast 6 guld och 42 silver. 

 

 

1955 

Tage Svensson ordförande. 63 medlemmar, 7 guld och 32 silver – det går nedåt! Birger Falk 

vinner Skid-KM, Åke Carlsson 1 Dag, Ingvar Donar Oldboys och Åke Arnle Natt. Fin KM 

bana förstörd av nerriven kontroll. Glädjande är att Lars Pehrson vinner junior-DM och tar 

vårt andra individuella tecken. Henry Pettersson 5:a. Henry Moberg 3:a och Tage Svensson 

9:a på Natt-DM. Sture Stark vinner fält-DMs YO-klass. Falks sovsäck togs av Åke Arnle. 

Förlust mot Väsby i klubbmatch, men vinst mot Norrtelje och Spånga. Henry erövrar Elit III. 

Åke Carlsson tar den första inteckningen i 3-mil på skidor. Sören Björk kör SM-skidor. 

 

1956 

KM i skidorientering vinns av Åke Arnle, Samtidigt seger över Stockholms OK i klubbmatch. 

3-milen vinner Tedde Pettersson. Fem medlemmar åker Vasaloppet, Folke är bäst. 

Snöstjärnearrangemang. Snörik vår. 24:e placering i 10-mila – 4:e stockholmslag. Jörgen 

Larsen kommer 12:a på DM-Natt och på DM-fält kommer Åke Carlsson 1 7:a Beröm åt 

banläggarna för KM-banorna. Natt-KM vinner Åke Carlsson 1, Dag Seniorer Åke Lindström 

och YO Sture Stark. Ett glädjande tecken, pojkar 1:a Lars Törnblom. Åter en sovsäck till Åke 



7 

 

Arnle. Stora märket nr 13 tar Sven Lugnegård. Åter egen serie som vinns av Tage 

Svensson. Ekonomin god. 

 

1957 

Endast 54 medlemmar men ändock en ljusning – sju pojkar igång.  Stora märket nr 14 går till 

Åke Arnle. Skid-KM vinns av Henry Moberg, Dag-KM Seniorer Åke 1, Oldboys Sture Stark 

och Pojkar Lars Törnblom. Ett mycket blött Natt-KM Seniorer vanns av Tage Svensson, YO 

av Åke Arnle som också vann serien. Gökotteloppet nyinstiftat. Dåliga DM-placeringar. Åke 

Arnle segrar i Vikinga-natten och Åke Lindström kom 2:a på Gotland, Tedde Pettersson 3:a i 

Triangelns och Henry Moberg kom 2:a på Södermalms och 4:a i Turebergs Natt. Flera bra 

placeringar av pojkarna. 

 

1958 

Åke Arnle sekreterare för fjärde året. Vi arrangerar egen ungdomstävling med 300 startande. 

Tage Svensson är banläggare. Dåligt år! Undantag är Lars Pehrson och grabbarna. Men 

ungdom på väg genom Tage och Birger. Lars Pehrson kom 4:a på DM, också Lars 

Törnbloms serie bör nämnas – 1:a, 2:a, 5:a, 6:a, 6:a, 9:a, 12:a, 13:e, 18:e, och 20:e plus KM. 

Skid-KM Åke Karlsson 1, 3-milen Stig Carlsson, Dag Seniorer Lars Pehrson en halv minut 

före Henry. Natt-KM, efter många svårigheter, togs hem av Henry. Det blev hans åttonde 

KM. Lars Pehrson och Åke Karlsson 1 fick Stora märket nr 15 respektive 16. Seriesegrare 

blev Åke Arnle och på lilla Tiomila fick klubben en fin 5:e placering. 

 

1959 - 20 år 

Medlemsbladet Hjortbladet föds. Ungdomsarbetet intensifieras. Solnamästerskap arrangeras 

för första gången. 5:a i förbundsserien. Laila Stark, Tedde Pettersson, Jörgen Larsen och 

Åke Arnle tar varsin seger. Lars Pehrson kom 4:a på DM, 2:a på Thors och springer SM i 

Bollnäs. Laila blev 2:a på UP-listan i klassen yngre flickor och Yvonne Strandberg 3:a i 

klassen äldre flickor. 

 

1960 

Barometerloppet instiftas. Lars Pehrson är första segrare. Klubben kommer 47:a på 10-mila. 

Junior-kull med fina kavleplaceringar. 5:a på DM, 4:a på Ravinenkavlen. Två tävlingar där 

juniorerna dominerade är Södertälje där Lars T kom 6:a, Kenneth Järfalk 11:a, Nils Croona 

12:a och Åke Nagrelius 14:e och Järfällas tävling där Lars T blev 4:a, Nils 5:a, Åke N 10:a 

och Kenneth kom på 13:e plats. Åke Nagrelius blev 5:a på DM och Laila Stark och Kerstin 

Falk tog tre respektive två segrar i förbundsserien. 
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Lasse T, Henry och Lasse P 

1961 

Juniorerna tar lagseger på DM. Lars Pehrson är bäste stockholmare i distriktsmatchen och 

tar sin första nationella seger i seniorklassen på Södertäljes. Laila och Kerstin kommer 1:a 

respektive 2:a i UP i äldre flickor. Seger i Lilla Tiomila. Tillsammans med Ingrid Dahiner 7:a i 

Dalakavlen, pojklaget kommer 6:a i samma tävling genom Bo Fuhrén, Leif Karlsson och 

Birger Larsson. Laila och Kerstin tar två segrar var under året och Ingrid en. Lars P vinner 

åter Barometerloppet och vi kommer 4:a i förbundsserien och 47:a på 10-mila. 

 

1962 

Tävlingsstopp hela våren pga gulsot. På hösten kavleseger för juniorerna på Ravinens 

kavle. Fina framgångar för Lasse Pehrson på de nationella tävlingarna, se följande 

enastående höstplaceringar 4-2-4-27-32-4-18-4-16-7 samt seger på dubbelklubbens 1:a 

sträcka. Fem juniorlag startade på DM-kavlen. Bästa placeringar blev 9:a och 10:a. Fyra lag 

kom i mål. Laila segrade en gång. Birger Mårdh utnämns till hedersmedlem och Lasse 

Pehrson vinner barometern för tredje året. 

 

1963 

Åke Arnle ordförande och vi kommer 95:a på 10-mila. Seniorlaget Karl-Göran Burlin, Lars 

Nilsson och Lars Pehrson placerar sig på 6:e plats på DM-budkavlen. Damlaget Laila Stark, 

Kerstin Falk och Solveig Strandberg kommer 4:a. Kerstin vinner DM för damjuniorer. Laila 

kom 3:a i samma klass och Lars Pehrson 3:a  i seniorklassen. Nio segrar på nationella 

tävlingar genom Lars Pehrson (2), Lars Törnblom (2), Laila (2), Henry (1), Kerstin (1) och 

Jörgen (1). Lars Pehrson tar en fjärde inteckning i barometern och vinner den för alltid. 
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Thomas, Eva J och Janne B 

1964 

Natt-DM arrangeras, tyvärr inte så lyckat, omtävlingen gick dock bra. 22:a plats på 10-mila. 

Lars P, Karl-Erik Jonasson och Lasse T kom 7:a på DM-budkavlen, 18:e på SM budkavlen. 

Laila segrade på DM i juniorklassen och blev senare 9:a på Junior-SM. Damlaget Laila, 

Kerstin och Solveig blir åter 4:a på DM-budkavlen, 20:e på SM. Seger i förbundsserien och 

uppflyttning till Div 3. Fem segrar tas genom Bengt och Laila Stark (1 respektive 4). 

Germund Skaaret vinner den nya barometern. Koskällan utdelas för första gången och 

tillfaller Lars Nordin. 

 

1965 

Fem seniorer lämnar klubben, trots detta kommer vi 3:a i förbundsserien Div 3 och kommer 

på 132:a plats i 10-mila. Laila tar hem 3 segrar och Bengt en seger. Damlaget på 5:e plats i 

DM genom Laila, Kerstin och Eva Johnsson. Ingvar vinner Barometerloppet. Tage Svensson 

ordförande. 

 

1966 

10-mila laget överskrider maxtiden. Laila uttagen till SM efter 3:e placering på DM. 

Korpkavlens damklass vinns av Laila, Eva och Solveig. Totalt åtta segrar tas hem – två 

vardera av Laila, Christer Grunder och Anders Winell och en vardera av Åke Arnle och Sune 

Lind. Laila kom på 22:a plats i SM och Tomas Sjöberg vann Barometerloppet. 
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Christer i Lilljansskogen 

 

1967 

148:e plats på 10-mila. Damerna framgångsrika även detta år. 3:a i Siljankavlen. Laila vinner 

sista sträckan. Laila uttagen till SM. Eva Johnsson. Laila och Berit Lindunger 24:a på SM. 

Laila 3:a och Berit 5:a på Natt-DM. Laila 5:a på Dag-DM. Fem segrar noteras – Laila två, 

Berit, Solveig och Ann-Marie Ofrell en vardera. Många nya ungdomar deltar på KM och 

barometern vinns av Lars Nordin. 
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Åke 

 

 

1968 

Seniorerna 5:a på Luffarkavlen. 10-milalaget överskrider maxtiden. Ungdomar börjar dyka 

upp 2:a plats på Djurgårdskavlen genom Bo Davidsson, Bengt Lindberg och Marita 

Arrestam. Damerna 6:a och 10:a på DM-budkavlen. Tretton segrar under året genom 

Elisabeth Brantvall (3), Laila (2), Solveig (2), Sture (2), Marita (2), Eva (1) och Åke Arnle (1). 

Den ena av Lailas segrar var Ostsee pokalen. Vi arrangerade Hjortkavlen för första gången. 

Tomas Sjöberg vann Barometerloppet. 
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Håkan 

1969 - 30 år 

Klubben fyllde 30 år och firade det genom att arrangera en stortävling. Damerna segrade på 

DM genom Laila Stark, Elisabeth Brantvall och Eva Johnsson, och kom på 4:e plats på 

Siljan-kavlen genom Marita Arrestam, Eva Johnsson och Elisabeth Brantvall. 10-milalaget 

diskvalificerades. Laila kom 4:a på Natt-DM och på DM kom Eva 3:a, Laila 9:a och Elisabeth 

10:a Sju segrar under året genom Marita (3), Sture (2), Berit (1) och Eva (1). 

 

 

Kenneth, Håkan, Johan, Claes, Bengt och Bosse 

1970 

Klubben byter namn till Solna OK. Träningsoverallen orange med bruna revärer. 

Tävlingsdräkten fortfarande blå och vinröd. Bengt Lindberg, Håkan Eriksson och Johan 
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Karlsten kommer på 3:e plats på Brommas kavle och 9:a på DM-budkavlen. Damflykt från 

klubben. Marita tar hem fem segrar och kommer 3:a på 5-dagars. Elisabeth och Sture tar var 

sin seger. 10-milalaget bryter. Ingvar Johannesson vinner Barometerloppet. 

 

1971 

Christer Grunder väljs till ordförande. För första gången på fyra år kommer vi i mål på 10-

mila – 316:e plats – börjar det vända? Ungdomarna Bengt Lindberg, Håkan Eriksson och 

Claes Meijer svarar för en mängd bra kavleinsatser. Håkan 14:e i H15-16 på 5-dagars. 

Johan Karlsten segrar på Godtemplarnas och Ingvar vinner Barometerloppet. 

 

1972 

10-milalaget överskrider maxtiden igen. Åke Arnle är tillbaka i klubben efter ett år i 

Södertälje. Även damer börjar dyka upp igen, Laila t ex är tillbaka från U.S.A. Sex segrar 

noteras genom Lars Tysklind (3), Sture Stark (1), Roland Larsson (1) och Anders Winell (1). 

Håkan Eriksson vinner Barometerloppet. 

 

 

Ingvar 

1973 

225:e plats på 10-mila. Solveig återvänder och blir uttagen till distriktslaget efter en bra 

vårsäsong. Även detta år noteras sex segrar. Åke Arnle (2), Bengt Lindberg (1), Solveig 

Humla (1), Bo Davidsson (1) och Göran Winroth (1). Jan Bojling vinner Barometerloppet. 
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1974 

Klubben fyller 35 år och arrangerar DM-budkavlen i Skid-OL. På grund av snöbrist hålls 

tävlingen i Hofors. I april fortsätter firandet med nationell tävling, som blir distriktets största 

med över 2 400 deltagare. 10-mila genomförs med en rasande kamp mot respittiden. Sture 

kom 10:a på 5-dagars och Erik Johnsson segrade på Gotlands 2-dagars. Eva Johnsson 

placerade sig som 6:a på både Natt- och Dag-DM. Övriga segrare var Lars-Erik Eriksson (2), 

Roger Aldestad (1) och Bengt Lindberg som segrade i Elitklass på Hellas tävling. Peter 

Björklund var 2 sekunder från seger i miniorklass på samma tävling. Ungdomar börjar dyka 

upp och samarbete med Sundbyberg inleds på ungdomssidan. Bengt Lindberg vinner 

Barometerloppet. 

 

1975 

263:e plats på 10-mila. Klubben arrangerar även detta år en nationell tävling med ca 2 000 

deltagare. Tyvärr uppstår ett fel i två klasser som måste strykas. Åke Arnle och Henry 

Moberg uppnår 700 poäng på Stora märket och utnämns till hedersmedlemmar. Ett för 70-

talet rekordstort deltagande på KM. Årets enda seger tas hem av Peter Björklund. Ingvar 

vinner Barometerloppet och tar den tredje barometern för alltid. 

 

 

Peter B 

1976 

Klubben arrangerar DM i nattorientering. Årets största nattävling med över 700 startande. 

Stora framgångar på DM budkavlen – 7:a i H56 (Åke Arnle, Erik och Tore), 9:a i H13-14 

(Peter, Lars-Göran och Hilmar), 10:a i H35 (Ingvar, Lars-Erik och Sune). På Dag-DM kom 

Lars-Göran Johannesson 9:a och Peter Björklund 13:e i H13-14 av 131 startande. 21 
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ungdomar deltog i Kidserien – rekord. 249:e plats på 10-mila och före Sundbyberg för första 

gången på flera år. Sex segrar under året – Laila (2), Jane Humla (2), Sune Johansson (1), 

Lars-Erik Eriksson (1). Urban Boström vinner Barometerloppet. 

 

Tore, Erik och Åke 

1977 

DM-seger för H56-laget i budkavle genom Åke Arnle, Erik Johnsson och Tore Samuelsson. 

Uppgången på ungdomssidan fortsätter. Ungdomsframgångar på DM-budkavlen med 4:e 

placering i D12 genom Madeleine Sjögren, Katarina Wadman och Ulrika Adolfsson och 10:e 

placering i H12 genom Rolf Henningsson, Henrik Widin och Anders Humla. 296:a på 10-

milaoch samma placering på Tvåmila. Nio segrar tas genom Sune Johansson (3), Jan 

Finnström (2), och en seger var till Håkan Eriksson, Lars-Erik Eriksson, Katarina Wadman 

och Sven-Erik Humla. Håkan Eriksson vinner Barometerloppet. 

 

1978 

324:a på 10-mila och 299:e plats på Tvåmila. Flickorna kom åter 4:a på DM-budkavlen 

genom Madeleine, Katarina och Agneta. Åtta segrar noterades genom en seger vardera till 

Åke Arnle, Ulrika, Lars-Erik, Anders Holmström, Solveig, Madeleine, Catrine Furubom/Ylva 

Kärrlander i D12 Par och far och son Christer och Thomas Grunder i parklass. 

 

1979 - 40 år 

Klubben fyller 40 år och Biger Mårdh skänker pengar till stipendiefond. Avkastningen skall 

utdelas varje år till en förtjänt aktiv eller ledare. Med lyckat resultat arrangerar vi DM på vår 

karta Singö-Skeppsdal. På 10-mila klarar herrlaget maxtiden med ett nödrop, medan 
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damerna överskrider densamma. En månad senare vinner ett ungdomslag bestående av 

Anders Humla, Hans Hellström, Lars-Göran Johannesson, Madeleine Sjögren och Jan 

Finnström lägerkavlen vid Stockolms Orienteringsförbunds stora sommarläger. Dessa 

tilldelas det första Hjortfondsstipendiet tillsammans med Håkan Eriksson. Lars Berggren, 

Peter Björklund och Lars-Göran Johannesson blir juniordistriktsmästare i skidfälttävlan. 

 

1980 

Herrlaget placerar sig på 174:e plats på 10-mila. På 5-dagars nås de största framgångarna i 

Elitklass någonsin genom Bengt Lindberg som blir 8:a i H21E3 och Peter Björklund 12:a i 

H17E3. Ett tiotal orienterare från BMS (Bromma Motorsällskap) går över till Solna OK på 

hösten med Runo Edholm i spetsen. Madeleine Sjögren är vår genomgående bästa detta år 

med 8:e plats på UP. Hjortfondsstipendiet tilldelas Peter Fitger och Tage Björklund. 

 

1981 

Ett framgångsrikt år. Inte mindre än 25 individuella segrar tas hem av klubbens medlemmar. 

Madeleine står för fyra av dessa. Två lag på damernas 10-mila varav första laget finns med i 

stora tätklungan under hela tävlingen. Det är dock mer än 300 startande lag och 

slutplaceringen blir en 358:e plats. Herrlaget kommer på 181:a plats och även där är vi för 

första gången på länge ute på sista sträckan när segraren går i mål. Solveig vinner 5-dagars 

i D43B och blir Hjortfondsstipendiat. Vi har ett lag med på Ungdomens 10-mila i Skövde. Där 

lyckades vi inte så bra med ungdomssektionen blir bara större och har fina framgångar i 

Ungdomscupen, där vi avancerar till Div 4. 

 

1982 

Madeleine Sjögren tar fem av våra 25 individuella segrar detta år och blir uttagen till USM. 

Herrlaget blir 207:e lag i mål på 10-mila och damerna gör även i år en fin insats. I Jukola 

kommer herrlaget på 227:e plats bland 600 lag och damerna på 108:e plats bland 250 lag. 

Aina Lönngren tilldelas Hjortfondsstipendiet. Även detta år deltar vi i Ungdomens 10-mila i 

Skövde men konkurrensen är för svår och vi kommer i mål med ungefär samma placering 

som året innan. Anita Kärrlander vinner en etappseger på 5-dagars. 

 

1983 

Rekordår med 29 individuella segrar, varav Mats Wallin tar åtta i H21A plus två i parklass 

med Thomas Grunder. 1:a herrlaget hamnar på 196:e plats på 10-mila och 2:a-laget blir 

467:a. De båda damlagen överskrider maxtiden men på 25-manna får vi den bästa 

placeringen någonsin – 56:e plats bland över 100 lag. Happy Hilmarsdottir och Mats Wallin 

utses till Hjortfondsstipendiater. 
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1984 

45-årsjubiléet firar vi med att arrangera en budkavletävling i Singö-Skeppsdal på 

långfredagen. Allt går bra! På 10-mila kommer herrlaget på 255:e och damlaget på 332:a 

plats. På Jukola gör Håkan alla tiders plockning på andra sträckan – från 707:e till 367:e 

plats. Laget blir till slut 358:e och damerna hamnar på 301:a plats. På 25-manna placerar vi 

oss som 100:e lag bland 200, Madeleine blir uttagen till JSM men gör ett katastroflopp på 

dagen. Hon tar dock revansch på natten med bästa placering av deltagarna från distriktet. 

Femton segrar detta år, alla utom en tagna av ungdomar eller juniorer. Inget 

Hjortfondsstipendium utdelas. 

 

1985 

Madeleine lämnar klubben och går till Tureberg. Stora framgångar på ungdomssidan med 

avancemang till Div 3 i Ungdomscupen och en 3:e plats på Österåkerkavlen genom Mats 

Wallin, Thomas Grunder och Mårten Axelsson. Herrlaget blir 375:e och damlaget 309:e på 

10-mila. På Jukola blir herrarna 315:e bland 900 lag och på 25-manna får vi en 92:a 

placering bland mer än 200 lag. Vi tar även en budkavleseger i propagandaklassen på 

Korpbudkavlen genom Anders Humla, Lars Nordin och Peter Fitger. Mats Wallin blir uttagen 

till USM. Klubben tar 18 individuella segrar. Hjortfondsstipendiet tilldelas Henry Moberg, 

Mats Wallin, Mårten Axelsson och Thomas Grunder. 

 

1986 

Tillbakagång på seniorsidan medan ungdomarna fortfarande gläder oss med fina insatser. 

10-mila ger oss en 390:e plats bland herrlagen och damerna kommer in på 388:e plats. Inget 

herrlag till Jukolakavlen där damerna kommer in som 211:e lag bland 450. Ingvar 

Johannesson tilldelas Hjortfondsstipendiet och blir hedersmedlem. Vi tar endast nio segrar 

detta år. 

 

1987 

Solveig Humla vinner DM i Nattorientering i D50. Vi får även en 3:e placering genom Ingvar 

Johannesson i H50 och en 5:e plats i H16 genom Christopher Lindqvist. På Dag-DM blir 

Henry Moberg 3:a i H65, Ingvar 4:a i H50, Solveig 4:a i D50 och Åke Arnle 5:a i H70. I 

budkavle tar vi en 3:e plats i D45 och tre sjundeplaceringar i H14, H16 och H50. Herrlaget 

kommer in som 330:e lag på 10-mila men för första gången har vi inget damlag. I juli 

arrangerar vi ned gott resultat en tvådagarstävling på Singö-Skeppdalkartan. Som genrep 

hade vi tidigare på våren arrangerat en nattävling. Sjutton individuella segrar tas detta år. 

Solveig Humla utnämns till hedersmedlem och Hjortfondsstipendiet tillfaller Christopher 

Lindqvist. 
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1988 

Madeleine Sjögren återvänder till klubben och blir en fin förstärkning i damlaget på 10-mila. 

En 427:e plats erövras. Herrlaget blir 392:a men bryter på Jukola. Även Ann-Marie Moberg 

går över till oss från Stockholms OK, vi mister dock familjen Widin till OK Österåker. Vi blir 

170:e lag på 25-manna. Klubben arrangerar en tävlingsresa till Frankrike och 4-dagars i 

champagnedistriktet. 33 medlemmar deltar och bäst lyckas Anders Humla med totalseger i 

H21C. Solveig Humla blir 2:a i D50 och Bengt Lawner 2:a i HN. 24 individuella segrar tas 

detta år och Hjortfondsstipendiet går till Madeleine Sjögren. 

 

1989 - 50 år 

Christopher Lindqvist och Patric de Boussard lämnar klubben och går till Sundbyberg. Ingen 

bra början på jubileumsåret. Firandet inleds den 22 mars på Engelbrektsgatan i Stockholm 

där klubben bildades. Vid midnatt skålades i cider. En av stiftarna – Börje Wikström – 

hedrade med sin närvaro. Herrlaget fick omstarta på sista sträckan på 10-mila, damlaget 

kom på 371:a plats efter att ha legat på 181:a efter fyra sträckor. Vi åkte på tävlingsresa till 

Tyskland och tyska 5-dagars – 25 medlemmar deltog. Vi arrangerade DM-budkavlen för 

Stockholm och Uppland tillsammans med OK Norrtelje och vi kom på 185:e plats på 25-

manna. Årets Hjortfondsstipendiat blev Christer Grunder. 

 

1990 

Verksamheten har koncentrerats på vidareutbildning av våra ungdomar och mindre på 

nyrekrytering. Några nya kommer ”av sig själv” och man får inte heller bortse från vårt 

deltagande i Solna Idrottsskola samt deltagande i Föreningars Dag i Byparken. När det 

gäller seniorverksamheten har den varit mycket dålig kanske mest beroende på att våra 

seniorer har börjat bli H35:or. Det finns dock några H21:or och dessa har också på ett mer 

långsiktigt sätt skapat förutsättningar för klubbens överlevnad om nu orienteringsintresset 

går i arv. För första gången på länge har vi en duktig flicka i klubben, Tuullikki Gyllensvärd 

vinner D14B på både på Tullinges och Tumbas tävling. Herrlaget blir 429:a och Damlaget 

368:a på 10-mila. Ekonomin är fortsatt god men man ser moln i fjärran. Årets 

Hjortfondsstipendium till Lars Nordin. 

 

1991 

Verksamheten under 1991 var ungefär som 1990 en med ett lysande undantag – 

Ungdomsverksamheten. Ungdomskommitténs uppoffrande arbete börjar ge resultat. Ett 

roligt minne och en sammansvetsande aktivitet var vår tävlingsresa till Skottland samt 

ungdomskommitténs resa till hemligt mål. Vi har två harrlag på 10-mila, lag 1 blir 445:a och 

andra laget överskrider max tiden. Inget damlag från klubben startar. Ekonomin är fortsatt 

god men vi måste vara fortsatt vaksamma speciellt nu när Solna Stad ändrar på sitt bidrag 

system. Inget stipendium delas ut. 
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1992 

Ungdomsrekryteringen och nybörjarverksamheten har fungerat alldeles utmärkt. 

Ungdomskommitténs arbete börjar också synas via ungdomarnas tävlingsresultat. Andra 

glädjeämnen under året är också genomförandet av vår kortdistanstävling den 13 

september. Från deltagarna har vi hört många lovord och det bådar gott inför kommande 

årliga arrangemang från 1994 och framåt. I slutet av året lämnade vi in en ansökan om 

byggnadslov för klubbstugan vid Svedenbadet i Bergshamra. Solveig Humla och Ann-Marie 

Moberg vinner DM budkavlen i D55. Solveig blir även distriktsmästare i 

kortdistansorientering i D55. På tiomila har vi åter ett lag som blir 372:a av 514 lag och 

herrlaget 424:a av 552 lag. Inget stipendium delas ut även detta år. 

 

1993 

Årets bestående minne är ungdomsverksamheten. Nu börjar man också se några 

begynnande ”stjärnor”. Fortsättning följer. Den fortsatta hanteringen av klubbstugan haltar 

men måste få sin lösning under 1994. Tuulikki blir uttagen till USM läger och får sedan 

springa både individuellt och i budkavlen. Anders Boström blir 6:a i UP och får deltaga på 

UP-lägret.  10 mila går detta år för första gången på hösten och vi har även ett ungdomslag 

med som blir 138 av 185 startande lag. Herrlaget blir 346:a av 454 lag och damlaget 

stämplar fel. Årets stipendiater blir Tuulikki Gyllensvärd och Anders Boström. 

 

1994 

Året började aktivt med ett mycket lyckat skidläger med massor av snö och framför allt 

många och aktiva deltagare. Bra vinter och härlig ungdomsverksamhet under våren. Ett fint 

minne var H16-grabbarnas vinst på Luffarkavlen. Även Anders Boström och Tuulikki 

Gyllensvärd visade framfötterna rejält. Speciellt minns man Anders Boströms UP-seger i 

H12 han vinner även DM i H12, Ann-Marie blir distriktsnästare i D65 dagorientering. På 

tiomila blir herralget 349:a och dam och ungdomslaget tvingas utgå. Tuullikki blir uttagen att 

springa både NattSM och KortdistansSM, ingen större succé dock. Birger Mårdh, en av 

klubbens stiftare avlider. Hjortfondstipendiet tilldelas Anne Rönn och Mattias Svanberg. 

 

1995 

Bra ungdomsverksamhet som givit fin placering i ungdomsserien. För första gången på 

många år har vi en junior topprankad i Stockholmsdistriktet, Tuulikki Gyllensvärd. Ny 

rekrytering har givit fler att hoppas på. Tuullikki G tar fyra segrar under året i D18, hon blir 

även 20:e på NattSM och 27:a i kvalet till KortSM. Hon har en massa 2:a och 3:e placeringar 

under året. Även Henry Moberg tar 4 segrar i H75. Christer Grunder blir hedersmedlem. Vi 

är tillbaka på banan i tiomila igen med tre lag. Herrlaget 367:a av 448, damlaget 336:a av 

429 och ungdomslaget 153:a av 232 lag. Stipendiet tilldelas Bengt Lindberg. 



20 

 

 

1996 

Det blev ett bra år. Fina tävlingsframgångar med DM-Guld för Åke Arnle, Henry Moberg och 

Anders Boström. En annan trevlighet är vårt arrangemang Kort-DM. Vi blev också nationellt 

uppmärksammande av TV-Sporten i samband med ett långt reportage från Tiomila där man 

gjorde en jämförelse mellan Solna OK och IFK Södertälje. Kanske gav det en injektion till 

herrlaget som för första gången på många år blir bland de 300 främsta med en 297:e plats, 

damlaget 263:a av 384 lag och ungdomslaget 144:a av 214 lag. Tuullikki blir 18:e på KortSM 

och 51:a på DagSM. SM–budkavlen för H21 har fri anmälan och vi ställer upp med ett lag, 

med två juniorer i laget blir placering dock blygsam, men de kämpade bra bland alla 

elitseniorer. På träningsfronten blev det en rejäl nytändning bland seniorer och juniorer och 

en stor ökning för ungdomsträningen. Fortsätt så! I samband med vår tävling 

uppmärksammades också Happy genom att hon tilldelades utmärkelsen Årets 

Ungdomsledare. Hjortfondstipendiet till Anders Boström. 

 

1997 

Efter 26 år lämnar Christer Grunder över ordförandeklubban till Peter Fitger. Vårsäsongen 

inleddes starkt på herrsidan. Efterhand avtog framför allt juniorernas aktivitet, men bara för 

att ge plats för en klart ökande aktivitet hos damerna. Ungdomarna har varit aktiva under 

året och då framför allt de yngsta . Vi har även under hösten haft prova på dagar där många 

intresserade ungdomar deltagit som vi kommer att följa upp framöver.  Nu är vi tillbaka i kön 

på tiomila, herrlaget blir 352:a och damlaget 313:e, inget ungdomslag startar. Anders 

Boström lämnar klubben på hösten och går till Järfälla. Stipendiet går till Anders Holmström. 

 

1998 

Vårt arrangemang med Nynäshamns OK, SNOK-natten, blev mycket lyckad. 

Tävlingsdeltagandet har tyvärr inte nått upp till uppsatta mål. Yngre ungdomar och damer 

har dock fortsatt att glädja oss med framgångar. Vi har nu en stabil grupp ungdomar att 

bygga vidare på inför framtiden. På DM budkavlen får vi en 5:e plats i H12 genom Markus 

Korpinen, Viktor Eriksson, David Arenvall och Joakim Folkander och i H50 tar H50 laget en 

7:e placering genom Lars Nordin, Mats Westerberg och Jan Bojling Ett ovanligt stort antal 

läger har genomförts med goda deltagarantal och som avslutades med Gotlandslägret där 

Solna OK var största klubben. Stipendiet tilldelas Madeleine Limpar. 

 

1999 - 60 år 

Klubben har i år firat 60 årsjubileum. Solveig Humla tar över ordförandeklubban. Flera av 

klubbens medlemmar hedrades med förtjänsttecken. Verksamheten har glädjande nog ökat 

lite på ungdomssidan, men avsaknaden av en klubblokal är fortfarande ett stort handikapp. 

Den rekrytering som skett under året har till största delen bestått av intern rekrytering. En 
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hemsida har startats upp under året. Klubben har för första gången på många år haft en 

aktiv, Madeleine Limpar, kvalificerad till Svenska Mästerskapen både i klassisk och också i 

kortdistans-orientering. Happy Hilmarsdottir-Arenvall vinner etapp 2 på Oringen i D35. 

Distriktmästerskapet i kortdistansorientering arrangerades tillsammans med Nynäshamns 

OK på Muskö. Tävlingen hade ett stort deltagarantal ca 1400 startande och nyordningen 

med kvar och final i huvudklasserna gjorde succé. Klubben kan nu till sitt kartbestånd lägga 

en karta på Muskö. Ett stort tack till alla som ställde upp och hjälpte till. Årets 

Hjortfondstipendium tilldelas Markus Korpinen. 

 

2000 

Vi får en klubblokal i Solnahallen och arrangerar en mycket ungdomsseriefinal vid 

Svedenbadet i Bergshamra. Henry plockar 8 segrar under året med DM guld i 

Dagorientering som främsta merit. Solveig vinner etapp 2 på Oringen och blir 3:a totalt i 

D60M. För första gången på många år klarar vi oss utan omstart på 25-manna, en 211:e 

plats blir resultatet. Tiomilalagen gör bäst i att glömma sin insats, ingen placering noteras. 

Esa Myllyvainio tilldelas stipendiet. 

 

 

Madeleine 

2001 

I år satsade vi på en utlandsresa för klubbmedlemmarna. Vi ställer kosan till JEM i Ungern, 

där det även arrangeras en 4 dagars tävling. Inga större framgångar men en rolig och lärorik 

resa. Vi mister Anders Holmström till Ok Österåker. 
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Madeleine Limpar vinner på NattDM och KortDM i D35, hon vinner även VeteranSM i 

samma klass. Under året tar hon totalt nio segrar.  Henry och Ann-Marie blir 

Svealandsmästare och Henry tar 6 segrar under året. På tiomila har vi endast ett damlag 

med, placeringen blir 244:a. Michel Humla vinner etapp 3. Vi har många bland de 5 bästa på 

varje etapp. På österåkerkavlen tar vi dubbelseger i Inskolningsklassen genom Jesper 

Limpar, Maria Johannesson och Michel Humla, i andra laget sprang Alexander Humla, 

Martin Limpar och Jakob Tengvald. Madeleine Limpar tilldelas stipendiet. 

 

 

 

 

Kerstin 

2002 

Tävlingsverksamheten ökar på ungdomssidan tack vare stort nedlagt arbete av Esa 

Myllyvainio, Madeleine Limpar och Kerstin Amnell. Vi genomför två arrangemang detta år, 

nämligen kretstävlingen i ungdomsserien och distriktets första distriktsmästerskap i 

Sprintorientering, den sistnämnda i Hagaparken. Inget herrlag på tiomila, damerna blir 

295:a. Solveig vinner Oringen i D65M med en etappseger på etapp 3. Jesper Limpar vinner 

etapp 4 i samma tävling i U2. Åke Arnle vinner DM guld i H85. Tillsammans med Henry och 

Ann-Marie tar han flera segrar under året. Esa lämnar tyvärr klubben och går till 

Sundbyberg. Stipendiet tilldelas Kerstin Amnell. 
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Bosse 

2003 

Året började med bra insatser på Rånäskavlen och fortsatte med många bra kavleresultat 

med 25mannas bästa resultat på många år 228:a. Vi arrangerade DM Budkavlen 

tillsammans med OK Älvsjö Örby i Tungelstaskogarna. Bo Davidsson vinner H50M på 

Oringen och har en etappseger på etapp 3, På samma etapp tar Alexander Humla också 

etappsegern i U2. En Dambarometer instiftas och första segern tar Annika Svensson. På 

tiomila har vi både ett damlag och ett ungdomslag med, damlaget 308:a och ungdomslaget 

275:a. Vi har några 2:a och 3:e platser på DM tävlingarna. Klubbens första SprintKM 

arrangeras. Vi försöker få igång träningen med ”soppaträning”. Madeleine Limpar lämnar 

klubben för Tureberg, en stor förlust. Stipendiet tilldelas Gunilla Mared. 

 

 

2004 

Vi flyttar från Solnahallen till Råstaparkhallen, där får vi även hyra ett förråd och nu kan vi för 

första gången på ett lätt sätt bedriva träning från vår klubblokal med karta i Ursviksskogen. 

Tävlingsklasserna byter namn, klassisk nationell blir Långdistans, Kortdistans blir 

medeldistans och Långdistans blir Ultralångdistans, Vi arrangerar en nationell medeldistans 

tävling i Sigtuna på hösten. På sommaren gör vi en tävlingsresa till Danmarks 5 dagars som 

hålls i samband med EM i orientering. Michel Humla vinner etapp 3 i H16 och Ann-Marie 

vinner totalt i D75. Många placeringar bland de 10 bästa noteras. Bo Davidsson blir total 2:a 

i H50M på Oringen. Våra ungdomar segrar i Öppen klass på DM budkavlen och 
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Österåkerkavlen. Tyvärr har vi för spridda åldrar för att få ihop åldersklasser. Vi har även i år 

både ett damlag och ungdomslag på tiomila, placeringarna blir blygsamma 314 och 317. På 

Stockholm City cup får vi bra framgångar i ungdomsklassen genom Sigrid Lundin som vinner 

Etapp 1, 2 och 4:a, hon blir 2:a på etapp 5. I samma klass blir Gustav Mared 2:a på etapp 4 

och Lucas Molini Lantz 3:a  på etapp 1. Stipendiet tilldelas Urban Boström. 

 

 

2005 

Peter Fitger övertar ordförande klubban igen. Under året kan vi glädjas åt 3 DM Guld, i 

Långdistansorientering som DagDM döps om till genom Henry Moberg i H80 och Kerstin 

Amnell i D50. Henry vinner även i Sprintorientering. Vi arrangerar flera orienteringar åt 

Solnas skolor genom Handslaget. Plötsligt får vi herrlag på tiomila efter flera års frånvaro, 

förklaringen är att man inför en veteranklass. Vi startar med 3 lag där (3manna) och bästa 

placeringen blir 52:a genom Håkan Sjunnestrand, Lars Nordin och Jan Bojling de övriga 

lagen blir 105:a och 118:e av 139 lag. Vi deltar som vanligt med damlag och ungdomslag 

275 resp 234 blir deras placeringar. På DM budkavlens Öppna klass tar våra ungdomar åter 

en seger. Stipendiet tilldelas Ingvar Johannesson och Solveig Humla. 

 

 

2006 

På våren gör vi en tävlingsresa till Polen. Vi satsar på en löptränare för våra juniorer och 

ungdomar, Albin Johansson, svensk mästare i friidrott från Hässelby SK. Ann-Marie Moberg 

vinner DM i både medeldistans och långdistans i D80 klassen. Mikael Cronhjort vinner 

motionsklassen på Stockholm City Cup. Vi arrangerar Natt DM i Törnskogen, Sollentuna. Vi 

har ett damlag på tiomila som blir 248:a. Stipendiet tilldelas Elisabeth Byberger och Maria 

Johannesson. 

 

 

2007 

Håkan Sjunnestrand väljs till ordförande. Tävlingsverksamheten sjunker drastiskt på våren, 

men vi har dock ett damlag på tiomila som blir 308, den sämsta placeringen på flera år. 

Michel Humla blir total 2:a på Italienska 5 dagars i H21C. Henry och Ann-Marie tar även i år 

ett flertal segrar tillsammans. Håkan vinner en sprinttävling i Sala i H50 och Sigrid Lundin 

D20 på Brommas tävling, annars är tunt med framgångar. På 25-manna blev vi 

diskvalificerade på grund av felstämpling. Stipendiet tilldelades Ann och Johan Karlsten för 

utmärkt arrangerade klubbmästerskap under en följd av år. 

 



25 

 

2008 

Många är skadade på våren, trots det startar vi i den nya öppna klassen på tiomila med 6 st 

3-mannalag. Den här formen passar oss bättre, då vi kan blanda alla åldrar i lagen. Således 

första gången vi inte har något lag i någon av huvudklasserna. Det är 109 lag i den öppna 

klassen och Henrik Karlsson, Johan Karlsten och Lars Nordin blir bäst med en 48:e plats. 

Alla sex lagen fullföljer tävlingen. Den enda seger som tas under året är Lars Nordins etapp 

seger på Eskilstuna Weekend i H55M. Vi lägger ner UltralångKM och satsar på 

Barometerloppet då det gäller långa banor. Inget stipendium delas ut. 

 

 

 

 

Hans, Håkan och Viktor 

 

2009 - 70 år 

Vi firar vårt 70 årsjubileum den 21:a mars på en restaurang alldeles intill där vi bildades den 

23:e mars 1939. Ett flertal äldre medlemmar deltar. Tiomila har flyttat till Skåne och det är för 

långt för att skicka ner ett motionslag. Även de äldre börjar delta på Albin Johannsons 

löpträningar från Råstaparkhallen. Vi sköter tillsammans med en annan klubb en 

vätskekontroll på Stockholm Marathon för att få bättre ekonomi. I september arrangerar vi en 

medeldistanstävling i Hanstaskogen. På Barometerloppet förkortas banan till 8 km, men 

godkänns ändå som fullgott Barameterlopp. Stipendiet tilldelas Annika Svensson. 


