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Tävlingen inställd
Föreningsbidrag
Terränglöpning
Skåneledsvandring
Kalender

Ordföranden har ordet
Hej!
Vintern har hållit Sverige och Skåne i ett järnhårt grepp i år, med flera inställda
tävlingar som följd. Nu verkar det dock som om snön smälter undan och vi kan börja
vår vårsäsong, om än något försenad och decimerad. Vår egen tävling fick vi se oss
tvungna att ställa in på grund av snön. Det var diskussioner om att genomföra
tävlingen senare i vår alternativt under hösten, men jakt och väder medgav inte det.
Vi tar istället sikte på 2007, då vi har tävling den 18 mars.
Ungdomarna har också kommit igång med sina träningar. Det finns fortfarande en del
träningar som saknar arrangör, är du intresserad så hör av dig till Pia-Maria. Roligt att
höra är också att vi hade elva ungdomar ute på Malmö Oks tävling den 2 april!
Den senaste månaden har mycket av min tid upptagits av de regler för driftsbidrag
som Kultur- och Fritidsnämnden fastställt. I korthet innebär det att driftbidraget ska
fördelas enligt hur stor andel medlemmar mellan 7 och 20 år som en förening har.
Jag tycker detta är felvisande kriterier – en förenings verksamhet speglas inte alltid
av medlemsmatrikeln och en förenings driftskostnader har definitivt inget direkt
samband med en viss kategori medlemmar! Styrelsen har skickat in en skrivelse till
nämnden där vi redogör för vår syn på saken. Skånskan har också haft en stor artikel
om detta, och jag tycker det är positivt att situationen belyses i media. Nästa steg blir
att under hösten bjuda in berörda parter för ytterligare diskussion.
Nästa stora arrangemang är Marknadsloppet, som i år kommer att bli extra viktigt för
oss i och med vår inställda tävling. Boka in 5 juli i era kalendrar redan nu!
Tyvärr kommer min egen vårsäsong att bli än mer decimerad på grund av jobb och
resor, men jag hoppas vi ses vid klubbskärmen i vårsolen!
Vårhälsningar Fredrik

Redaktören har ordet
Hej på er!
I förra numret följde en sida med färgbilder med Frostabladet. Detta är ett roligt inslag
i tidningen, men ganska dyrt. Därför kommer vi inte att ha med färgbilder i tidningen
mer än ett par gånger varje år.
Sista datum för insändare till nästa nummer av Frostabladet är den 15 juni, maila
redaktionen på linda.gustafsson@miljo.lth.se eller ring 046-396775.
Linda Gustafsson

Information
Frosta OK
Uggleborgsvägen 521
242 95 HÖRBY
Vår klubbstuga Lyckebo ligger på Uggleborgsvägen 521, Ekeboda, där vi har
kvällsöppet varje måndagskväll, 18.00-19.00. Tel: 0415-100 85.
Postgiro nr: 64 62 14-7
Bankgiro nr: 937-6997
Medlemsavgifter per år

Tävlande:

Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Tävlingssektion/
Träningssektion
Ungdomssektionen:
IT-sektionen:
Tekniska sektionen
Marknadsloppssektionen:

Internet hemsidor
Frosta OK
Klubben-on-line:
E-mail:

-20 år
21- år

Familjeavgift:
Icke tävlande:

100 kr
200 kr
400 kr
100 kr

Fredrik Lundquist
Inger Lindholm
Rune Nilsson
Nils-Erik Bondesson

046-240 20 59
0415-128 14
0415-124 44
0415-105 52

Pia-Maria Bondesson
Janne Lindholm
Bengt Åberg
Gunnar Lundquist

0415-105 52
0415-134 80
0415-31 15 94
0415-100 91

http://www.frostaok.nu
http://www.svenskidrott.se/organisation.asp?OrgElementId=27337
info@frostaok.nu

Medlemsregistret
Jag vill än en gång uppmana alla medlemmar att kontrollera och vid behov uppdatera
medlemsuppgifterna på n3sport. En kort beskrivning finns i nummer 6-2005 av
Frostabladet. Du som inte har tillgång till Internet eller vill ha hjälp, hör av dig till
Janne Lindholm.
Styrelsen

Städdag 20 maj
ALLA klubbmedlemmar i Frosta OK är välkomna till klubbhuset kl 10 den 20 maj.
Observera att det är nytt datum (pga Kristihimmelfärdshelgen). Vi hjälps åt med
städning av Lyckebo, både inomhus och utomhus.
Vi avslutar sen med grillning cirka kl 14.
Väl mött!
Tekniska sektionen/ Bengt Åberg

Kulproblemen
Det har varit lite tunt med svar på Gunnars kulproblem, så jag utökar svarstiden till 15
juni. Tag chansen och klura ut lösningarna till problemen, som du finner i nummer 12006.
Fredrik Lundquist

Inbjudan till Skåneledsvandring söndagen den 21 maj
Nu är det åter dags att gemensamt vandra på Skåneleden. Det blir även i år utanför
vår egen kommun. Vi fortsätter där vi slutade förra året vid Brösarp och vandrar mot
Haväng och Vitemölla. Sträckan är cirka 10 km.
OBS! Vi samlas på parkeringen vid busstationen i Hörby kl.8.00 för samåkning och
gemensam avfärd. Ingen anmälan behövs, alla välkomna.
Väl mött den 21 maj
Åke Westerlund

Föreningsbidraget
Styrelsens skrivelse till Kultur- och Fritidsnämnden
Att.:

Thore Lennartsson
KFN
Ringsjövägen 4
242 80 Hörby kommun

Cc.:

Marcus Kulle
Fritidskontoret
Ringsjövägen 4
242 80 Hörby kommun

Avs:

Fredrik Lundquist
Frosta Orienteringsklubb
Uggleborgsvägen 521
242 95 Hörby

Ole Törner
Christer Cederlund
Lokalsporten
Skånska Dagbladet
Angående lokal- och anläggningsbidrag för ideella föreningar
Hej,
Det är med största besvikelse, förvåning och ett visst mått uppgivenhet som jag nu
tagit del av regler för fördelning av lokal- och anläggningsbidrag för ideella
föreningar.
Till min förvåning ser jag att ett bidrag för att ”stödja förening/organisation som för
sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras
av kommunen” som fördelningsgrund har antalet medlemmar i åldern 7-20 år! Jag
ser det som fullkomligt naturligt och självklart att ett lokal- och anläggningsbidrag ska
grunda sig på de kostnader som finns för lokalen. Antalet medlemmar i en viss
kategori i föreningen har överhuvudtaget inget direkt samband med
lokalkostnaderna.
Med dessa regler skulle vi med 140 medlemmar hamna på ungefär 20 procents
täckning på bidragsgrundande kostnader. Jämfört med dagens procentsats är detta
ett rejält steg neråt. Vi har nu inget annat val än att omvärdera om vi har möjlighet att
överhuvudtaget vara kvar i vår lokal.
Jag tog kontakt med Marcus Kulle på Fritidskontoret för att undersöka om det
verkligen kunde stämma att ett lokal- och anläggningsbidrag ska grunda sig på en
viss ålderskategori i föreningen. Svaret mig givet var ”Kultur och Fritidsnämnden har
beslutat att ge mer stöd till de föreningar som satsar mycket på ungdomar”. Då ställer
jag mig frågan: är det så att KFN endast värderar den ungdomssatsning som en
förening gör genom att enbart titta på medlemsmatrikeln? Min syn på saken är: Så
ska fallet INTE vara! Dessutom finns det redan särskilda bidrag som inriktar sig just
på ungdomsverksamheten, nämligen det lokala aktivitetsstödet.

Under hösten 2005 genomförde Frosta OK inte mindre än fem (5) orienteringsdagar
för kommunens skolor. Deltagare vid dessa arrangemang var högstadieelever från
Frostaskolan och Georgshillsskolan, mellanstadieelever från Östraby skola,
Långaröds skola och Älvdalsskolan, samt alla årskurs 1 och 2. Sammanlagt har över
800 elever getts möjligheten att få genomföra en orienteringsdag under 2005! Under
dessa arrangemang har föreningens medlemmar ställt upp helt ideellt, utan någon
som helst kostnad för kommunen. I många fall har medlemmarna tagit ledigt från
ordinarie jobb.
Som ordförande i föreningen är jag oerhört stolt över det ideella engagemang som
finns hos medlemmarna. Därför är det med största besvikelse jag tagit del av
resonemanget bakom bidragsreglerna. Det är ett stort slag i ansiktet på de ideella
krafter som är grundstommen i varje förening!
Dessutom vill jag påminna om att vi sedan 2005 tecknat eget hyresavtal direkt med
Christer Thuresson på Fastighetskontoret. Detta är en situation där vi INTE gavs
något val – det enda alternativet var att teckna hyresavtal och därmed fick vi markant
ökade kostnader för vår lokal. I de diskussioner vi hade med KFN fick vi beskedet att
vi skulle kunna söka utökat driftsbidrag som kompensation för den extra
hyreskostnaden. Resultatet är nu det motsatta, nämligen kraftigt reducerat bidrag!
I ett brev till KFN och Fritidskontoret den 28 mars 2005 gav jag uttryck för mina
farhågor att hamna i just den situation vi hamnat i nu. Det är inte utan att jag nu
känner ett visst mått av uppgivenhet – jag har alltid haft den inställningen att
samspelet mellan kommun och ideell förening är ett ömsesidigt givande och tagande.
Har jag haft så fel i mitt resonemang?
Slutligen, i Skånska Dagbladet den 15 februari 2005 stod det att läsa följande i en
artikel angående att ett antal föreningar, däribland Frosta OK, själva fått teckna
hyresavtal:
”Thore Lennartsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, vill dock lugna
föreningsmedlemmarna. – Vi tänker inte slå undan benen för dem. Vi måste
finna en lösning på det här, säger han.”
Med regler som utformats för lokal- och anläggningsbidraget är det precis vad som
åstadkommits från KFN – nämligen att slå undan benen för vår förening och
medlemmar!
Naturligtvis är ni på KFN/Thore Lennartsson och Fritidskontoret/ Marcus Kulle varmt
välkomna att kontakta mig för vidare diskussioner. Ni når mig på telefon 0703-79 05
95 (dagtid) eller 046-240 20 59 (kvällstid).

För Frosta OK

Fredrik Lundquist, ordförande

Frosta OK tvingas ställa in orienteringstävling!
Söndagen den 26 mars var det tänkt att Frosta OK skulle arrangera sin årliga tävling
men snödjupet som fortfarande var uppåt 30-40 cm på många håll i tävlingsområdet
satte stopp för hela arrangemanget. Vi har ringt upp tävlingsledare Nils-Erik
Bondesson för att få svar på lite frågor hur detta påverkar klubbens verksamhet.
Planeringen började ju redan för två år sedan då det togs kontakter med markägare
och jägare, senaste året har vi ritat ny karta över det tänkta tävlingsområdet mellan
Ekeröd – Attarp –S.Rörum, det är många timmar som lagts ner av Roland Offrell och
hans son Daniel. Något reservdatum är svårt att hitta så det troligaste är väl att det
blir tävling först 18 mars 2007, och innan dess måste kartan naturligtvis kontrolleras
än en gång. Banläggare Bengt Åberg som knåpat ihop banor till de drygt 40 olika
klasserna kan förhoppningsvis använda det mesta nästa år. Det som oroar och kan
påverka är ju om det blir större avverkningar i skogen under detta år. Anledningen till
att de har vårtävlingar är just hänsynen till jägarna. Vi har vissa år inplanerat större
arrangemang som måste ligga på hösten därför gäller det att ha bra samarbete med
alla som har sina aktiviteter i skogarna och efter första maj ska djuren vara ifred med
sin barnkammare och när det gäller höstarna har vi en långsiktig bra planering med
markägare och jägare i de aktuella områdena.
Jag vet inte att vi fått ställa in tidigare men visst har det hänt att det varit lite spårsnö
på tävlingsdagarna, ifjol arrangerade vi den första april och då var det barmark
förutom en stor uppskottad snödriva på målområdet men nu är det för mycket för att
kunna bygga upp ett tävligs centrum på ängarna i Ekeröd berättar han vidare.
Klubben förlorar ca 20-30000 kronor på att inte kunna genomföra tävlingen men
hoppas ändå att årets verksamhet inte ska bli lidande, vi har ju marknadsloppet
onsdagen den 5 juli och då hoppas vi på många deltagare. Det är dags för alla
Hörbybor att börja träna för det loppet nu.
Ungdomarna kämpar tappert vid klubbstugan varje tisdagkväll och alla klubbens
medlemmar längtar de nu efter första tävlingen i snöfria marker men i väntan på det
arrangeras klubbens Dartmästerskap i klubbstugan i april, Åke Westerlund planerar
säkert redan för klubbens årliga vandring längs Skåneleden i Maj månad. Nils-Erik
som själv förordar vandringslederna i egna kommunen gissar dock att årets vandring
blir söderut från Brösarp. Det brukar vara en trevlig dag och en viktig aktivitet för
klubbgemenskapen där alla i olika ålder vandrar och småpratar och naturligtvis finns
fikat med.
Från Skånskan, skrivet av Ina Lindeberg

Hörbymästerskapet i terränglöpning
2006
Dag:

Onsdag 31 maj

Plats:

Karnas Backe i Hörby

Banor:

Breda skogsstigar i delvis kuperad terräng. En del sträckor är
nypreparerade och grusbelagda. Ej lämpliga för spikskor.
Långa banan: 1720 m (=1 varv)
Korta banan:
900 m (=1 varv)

Klassindelning:
M
M 22
M 35
M 45
M 55
M 65

3 Långa varv
3 Långa varv
3 Långa varv
3 Långa varv
2 Långa varv
2 Långa varv

K
K 22
K 35
K 45

2 Långa varv
2 Långa varv
2 Långa varv
2 Långa varv

P8
P 10
P 12
P 14
P 16
P 18

1 Kort varv
1 Kort varv
1 Kort varv
1 Långt varv
1 Långt varv
2 Långa varv

F8
F 10
F 12
F 14
F 16
F 18

1 Kort varv
1 Kort varv
1 Kort varv
1 Långt varv
1 Långt varv
2 Långa varv

Starttider:

Ungdomsklasserna inleder
18.30
F 8 – F 12 och P 8 – P 12
18.40
F 14 – F 16 och P 14 – P 16
18.55
Alla M och K samt F 18 och P 18

Startavgift:

Det kostar inget att deltaga.

Speciellt:

Alla som är bosatta i Hörby Kommun har rätt att deltaga.

Mästare:

Minst 2 deltagare måste starta för att en Hörbymästare ska kunna koras
i en klass. Mästerskapsplakett till segraren

Anmälan:

Från 18.00 på startplatsen i Karnas Backe

Arrangör:

Frosta OK, info på www.frostaok.nu

Jan

Feb

Mars

15: Frostabladet
(manuskript)

Apr

Maj

15: Frostabladet
(manuskript)

13: styrelsemöte

12: Frostabladet
(manuskript)
20: Städdag på
Lyckebo
21: Skåneledsvandring 12: styrelsemöte

3: styrelsemöte
19.30

Jun

19.30

19.30

8: Dart
16.00

26: Frosta tävling

Jul

Aug

Sep

15: Frostabladet
(manuskript)
5: Marknadsloppet

21: styrelsemöte

9: Frosta U-cup

Okt

Nov

Dec

15: Frostabladet
(manuskript)

15: Frostabladet
(manuskript)

9: styrelsemöte

11: styrelsemöte

19.30

19.30

19.30

16.00

16: julskinkelöp mm
14.30

14: Dart

Jourlista Lyckebo
Det har varit en del ansvariga som missat sina veckor under våren – bättring! Vi vill ju
alla ha en fin och välskött klubbstuga. Om vi kan hålla stugan i fint skick och den
ansvariga besöker stugan under sin vecka kan vi även hålla tjuvarna borta.
Som vanligt gäller att den avgående stugvärden slår en signal till den pågående för
att påminna om uppdraget.
Uppdraget som stugvärd innebär att se till att vår klubbstuga är i bra skick utvändigt
och invändigt. Dessutom finns en del årstidsberoende göromål, som gräsklippning,
snöskottning eller att räfsa löv. Om det finns några större brister eller saker som
måste åtgärdas, kontakta Bengt Åberg (31 15 94) på tekniska sektionen.
VECKA ANSVARIG

TELEFON

12 GUNNAR LUNDQUIST

100 91

13 BENGT I NILSSON

127 77

14 BENGT-Å NILSSON

31 17 24

15 GÖRAN RASTAMO

14614

16 GERT NILSSON

31 12 91

17 RUNE NILSSON

124 44

18 ARVID OLSSON

136 06

19 GÖRAN JACOBSSON

104 65

20 ROLF PERSSON

31 15 66

21 SVEN-ERIK PERSSON

128 68

22 PER FRESK

0416-30338

23 ANDREAS EKBLAD

046-131679

24 LEIF SANDGREN

701 42

25 BROR ELOFSSON

046-256033

26 BENGT ÅBERG

31 15 94

HUSVAGN
P O L A R eller A D R I A
ny eller begagnad
hyra eller köpa
kontakta

SKÅNES
HUSVAGNSCENTRUM
040/436030
Tomas och Mariann Karlsson

