
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni-Juli 2013 

ALFTA-ÖSA OK:   ÅLSVÄNGENREDAKTIONEN: 
www.alfta-osa.se   Åsa Kindlundh   
    Långgatan 75, 822 31 Alfta  
Ordförande: Karl-Erik Jonsson  0271-55645   073-8190359 
0271-55373 070-3799340   asakindlundh@hotmail.com 
 

Nästa manusstopp: 29 juli 

Medlemsregister: Marianne Ericson 0271-12181 

Ett jättestort tack till alla 
funktionärer som deltog i 

både förberedelser, 
genomförande och 

avveckling av årets ÖSA-
Träffen. Ett helt igenom 

lyckat arrangemang 

Vi tillsammans visade åter igen att vi är 
grymma på att arrangera och genomföra 

tävlingar. Vi har en drivkraft och ett 
engagemang som måste imponera på alla 

som kommer i närheten av oss. Jag kan 

berätta att vi fått mail och telefonsamtal 
med bara positiva kommentarer efter 

tävlingarna, och man ser redan fram emot 
att komma tillbaka till oss.  

Vårt arrangemang gav dessutom i år, på 

grund av att vi var i Forsparken, ett stort 
lyft för flera lokala näringsidkare, och det 

är ju också kul och viktigt för oss alla. 
Just nu pågår sammanställningen av det 

ekonomiska utfallet för klubben så det är 
lite tidigt att uttala sig om detta ännu, 

men det bör bli bra med bra antal 

deltagare och all den försäljning vi erbjöd i 
Forsparken.  

Än en gång ett stort tack för allas eran 
insats. 

  

Tävlingsledare 
Kaj Hoof 

 

http://www.alfta-osa.se/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supersnabba tjejer i 
Finland 
Alfta-ÖSA:s damlag gjorde mycket bra ifrån sig vid årets 

Jukola/Venlakavle som avgjordes i Jämsä. De slutade på en 

31:a plats bland ca.1200 startande lag. Alfta-ÖSA var i mål 
endast 16:53 efter segrande OK Pan Århus. I laget ingick Olga 

Sluta, Vesta Ambrazaite, Lina Schols och avslutaren 
Josefine Engström. 

 

Venlakavlen 
 

Verksamhetsutvecklare sökes 
 

I samverkan mellan nu aktiva orienteringsklubbar i södra 
Hälsingland vill vi utveckla vårt arbete när det gäller att rekrytera 
nya orienterare och att skapa bra miljöer för att behålla etablerade 
orienterare. Vår ambition är att tillsammans och med stöd av en 
gemensam VERKSAMHETSUTVECKLARE skapa arbetsformer och 
miljöer för en hållbar och offensiv utveckling av verksamhet och 
antal aktiva orienterare.  
 
Som Verksamhetsutvecklare har du fokus på rekrytering av nya 
orienterare och att skapa miljöer för att behålla redan etablerade 
orienterare. Arbetssättet ska vara anpassat till dagens och 
morgondagens behov hos individer och klubbar. 
Du blir huvudansvarig för samordning och koordinering av de 
aktuella klubbarnas planering, utveckling och organisation när det 
gäller rekryteringsverksamhet inkl. samverkan med  
skolan. 
 
Du blir klubbarnas resurs att framför allt dagtid planera, 
tillhandahålla och även genomföra aktiviteter som normalt inte kan 
genomföras på kvällstid med klubbarnas ledare. Du blir också en 
viktig resurs för klubbarna att kommunicera med vår omvärld om 
klubbarnas verksamhet. Här ingår även att förstärka klubbarnas 
relationer med aktuella kommuner, andra  
offentliga aktörer, övriga orienteringsklubbar i distriktet, 
Hälsinglands Orienteringsförbund, Hälsinglands Idrottsförbund och 
SISU Idrottsbildarnas distrikt Hälsingland.  
 
Arbetet innebär en stor del uppsökande verksamhet. Kvälls- och 
helgarbete är periodvis relativt omfattande.  
 
Vi värdesätter särskilt följande för dig som söker tjänsten; 
 

-bred erfarenhet av ideellt arbete som ledare och/ 
eller aktiv i en orienteringsklubb,  
 
-god kunskap om idrotten orientering, men även 
idrottsrörelsen i allmänhet, 
 
-stort intresse för att arbeta med människor, 
såväl barn, ungdomar som vuxna,  
 
-branschanpassad yrkesutbildning, 
 exempelvis idrottskonsulentutbildning, 
tränarprogram eller liknande på Högskola/ 
Universitet. 

 

Tjänsten omfattar heltidsarbete och är en visstidsanställning 
2013 08 01 – 2014 12 31 med möjlighet till förlängning 
ytterligare ett år. Vi tillämpar provanställning 6 månader. 
Arbetsgivare blir SISU Idrottsutbildarna i Hälsingland. Vi har 
kollektivavtal som träffats mellan UNIONEN och 
Arbetsgivaralliansen, branschkommitté idrott. 
 

Du ska ha B-körkort och tillgång till egen bil. 
 
Vi vill ha din ansökan skriftlig inklusive löneanspråk och 
referenser per brev på adress Sören Calleberg Trossvägen 3 
82650 Söderhamn eller via e-post  
soren.calleberg@gmail.com senast den 20 juli 2013.  
 
För mer information kontaktar du Sören Calleberg via e-post 
eller telefon 073-8053471. 

 

Orienteringsklubbarna i södra Hälsingland söker 
en gemensam verksamhetsutvecklare på heltid 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några röster, fångade av  
Elin Kindlundh under en 

torsdagskväll i maj 
 

Linus Hansson, Lilla Skogskul: 
Det roligaste är att springa banorna, fast det 
är svårt att springa i skogen och hitta 
kontrollerna. 
 
Ella Sandberg, Skogskul: 
Det är kul att springa och allt är roligt med 
orientering. 
 

Erika Leanders, Skogscool: 
Det roligaste med Skogskul är att röra på sig 
och att man inte bara springer, utan springer 
mot ett mål. De långa banorna är svårast, för 
då är det krångligare att hitta rätt. 
 
Clara Helsing, Skogscool: 
Att lära sig orientera och läsa en karta är 
roligast, men det är svårt att passa kartan. 

 
 

 

 

Skogskul och Skogscool 
 

Frida Jonsson, Tävlingsungdom: 
Det är roligt att orientera, springa i 
skogen och hitta på okända platser. 
Men att koncentrera sig hela banan 
och inte påverkas av vart andra 
löpare springer kan vara svårt. 
 

 

Annika Vestman, Förälder: 
Jag tycker att det är viktigt att 
barnen lär sig röra sig i naturen, 
och det är roligt att se dem springa 
och hitta kontroller. De blir så 
glada när de kommer rätt och allt 
engagemang från klubben är 
fantastiskt. 

 

Foto: Elin Kindlundh  

Buss till Norrlandsmästerskapen i Östersund 

 

Kom med på NM! En fin 
orienteringsupplevelse 
tillsammans med hälsingar 

och andra norrlänningar! 

NM arrangeras i Östersund 9-11 
augusti. Hälsingland planerar att ev. 

köra egen buss till årets NM- tävlingar. 

För att kunna planera detta i tid 
behöver Marianne Ericson besked om 

du är intresserad av plats i bussen. De 
ser ut att bli riktigt intressant terräng 

där uppe. 

Meddela Marianne Ericson 

tel. 12181 eller mail.   

 

Klubbkläder 
Nu har det kommit hem mera klubbkläder. Sprintlinnen och 

cykeltröjor kan hämtas hos Marita på Ekmans, dessutom 

finns det numera marinblå knälånga ol-strumpor. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 25                             Stugvärd: Fam. Kindlundh/Carlsson 

17 Mån Styrelsemöte Kvarnstugan kl. 18.30 

18 Tis DM Ultralång Hamrångefjärden 18.00 

19 Ons 
 20 Tor 
 21 Fre MIDSOMMARAFTON 

22 Lör 
 23 Sön Idre fjäll-ol 

V 26                              Stugvärd: Fam. Kindlundh/Carlsson 

24 Mån Edsbyns OK:s 4-dagars 18.00       Fjällsprinten Idre 

25 Tis Sörklubbs, Rehns BK 17.30          Idre 3-dagars, etapp 1 

26 Ons Edsbyns OK:s 4-dagars 18.00       Idre 3-dagars, etapp 2       

27 Tor                                                  Idre 3-dagars, etapp 3 

28 Fre Edsbyns OK:s 4-dagars 18.00       3+3 Sälen, etapp 1 

29 Lör                                                  3+3 Sälen, etapp 2 

30 Sön Edsbyns OK:s 4-dagars 11.00       3+3 Sälen, etapp 3 

 V 27                                       Stugvärd: Östberg/Sandberg 

1 Mån Hälsinglands 3-dagars, Ljusdal 17.30 

2 Tis Hälsinglands 3-dagars, Alfta 17.30 

3 Ons Hälsinglands 3-dagars, Segersta 17.30 

4 Tor 
 5 Fre 
 6 Lör 
 7 Sön KM sprint och medel Lössenbo 10.00 

 V 28                                      Stugvärd: Östberg/Sandberg     

8 Mån 
 9 Tis Sörklubbs AÖOK, Mosssbo 17.30 Maths Ö 

10 Ons 
 11Tor 
 12 Fre 
 13 Lör 
 14 Sön 
 V 29                                        Stugvärd: Bodil Kindlundh 

15 Mån 3-kvällars i Glada Hudik, etapp 1, 16.00 

16 Tis 3-kvällars i Glada Hudik, etapp 2, 16.00 

17 Ons 3-kvällars i Glada Hudik, etapp 3, 16.00 

18 Tor 
 19 Fre 
 20 Lör 
 21 Sön O-Ringen Boden, etapp 1 

JULI-AUGUSTI 2011 

Kom ihåg att 

bevaka 

hemsidan! 

www.alfta-osa.se 

 

Nya tävlingskläder. 

JUNI-JULI 2013 

Edsbyns OK:s  
4-dagars 

 
Voxna (Ormtjärn) 24, 26, 28/6 och avslutning i 
Vinströmmen 30/6. 
 
Årets arrangemang i Edsbyns OK som brukar locka 
många med avslutad karriär att leta fram kompassen 
igen: Klubb4-dagars. 
De tre första etapperna går 24, 26, 28/6, månag, 
onsdag, fredag, på Voxnahedarna med TC vid 
Ormtjärn. Skärm som visar vägen in sitter efter väg 
301 strax väster om crossbanan. 
  
Start mellan 18 och 19. Det kommer att finnas tre 
banalternativ att välja mellan. En kort, lätt, 
nybörjarbana 1,5 - 2 km. En något längre bana som 
kräver att man har lite orienteringsvana, 2-2,5 km. En 
bana på ca 4 km för alla klubbens elitorienterare. 
  
Sista etappen är förlagd till söndag 30/6 vid 
Vinströmmen med jaktstart från kl 11. 
  
Jaktstart innebär att resultatet från de bästa två av de 
tre tidigare etapperna bestämmer när du startar. Den 
med de längsta etapptiderna startar först och den 
snabbaste sist. På så sätt vinner de som är först i mål i 
varje klass. 
  
Efter avslutad etapp blir det grillning, fika och 
prisutdelning. Ta med badgrejor om det är fint väder!! 
  
OBS! Tävlingen är öppen för alla, även för 
grannklubbar. Sprid den här informationen till all du 
tror skulle kunna vara intresserad av att delta. 
  
Hälsningar 
Hans Olevik 

  

  

 

Söndagen 4 Augusti 2013 
Loppet mellan Alfta – Edsbyn, totalt 30km 

Fjolårets succé kommer igen. Nu ännu bättre och 
roligare. En löpartävling för familjer, 

kompisgäng, företag, föreningar - alla är 
välkomna till detta lopp efter den vackra vägen 

bland hälsingegårdarna - vårt nya världsarv! 
 

Huvudsponsor för loppet är Svenska Fönster. 
 

Start; Gemensam start ca 10.00 från Hälsingegård Ol-
Anders, strax öster om Alfta intill rv 50. 
Mål; Hälsingegård Mårtes, hembygdsgården i Edsbyn. 
Klasser;  Dam, 5 sträckor 

Herr, 5 sträckor 
Mix, 5 sträckor, varav minst 2 st 
damer skall ingå 
Ensamlöpare Dam 

 Ensamlöpare Herr 
I stafettklasserna får en löpare inte springa två sträckor. 
Loppet går på belagda vägar. 
Sträcka 1; Hälsingegård Ol-Anders, Alfta - Hälsingegård 
 Löka 4,0 km 
Sträcka 2, Hälsingegård Löka - Långheds bygdegård 4,1 
 km 
Sträcka 3; Långheds bygdegård - Knåda Sport 9,5 km 
Sträcka 4; Knåda Sport - Rotebergs skola 4,6 km 
Sträcka 5; Rotebergs skola - Hälsingegård Mårtes, 
 Edsbyn 7,6 km 
 
Upplysningar; Marita Östberg tel 070-712 21 08 eller 
Ola Domanders 0271-292 12.  
Anmäl på hemsidan www.halsingegardarsstafetten.se 
 

http://www.halsingegardarsstafetten.se/

