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Frostabladet

I DET HÄR NUMRET:

Ordföraren har ordet
Nu har vi redan
kommit en bit in på
det nya året efter
årsmötet. Det har
hunnit hända en del
under tiden. Största
händelsen är vår nyligen arrangerade
tävling. Nils-Erik
har gjort ett fantastiskt arbete, i vanlig
ordning, men jag vill
passa på tacka alla
funktionärer som
deltog. Er insats är
viktig, och ni gör det
bra. De deltagare jag
pratade med under
tävlingen, verkade
väldigt nöjda, och
det är det viktiga.
Orienteringsintroduktion.
Vi planerar att arrangera en 3-dagars in-

troduktion för nybörjare de första
kvällarna i maj månad (2, 3, 4/5). Tanken är att lägga enkla banor i en stjärna,
under tre kvällar, där
intresserade kan
komma och prova på
orientering under
enkla former. Karnas Backe och Lyckebo är tänkta startplatser. Därför har
jag under en tid hållit på att revidera
kartan runt Lyckebo
så den stämmer med
verkligheten. Just nu
funderar jag på hur
vi skall gå ut med
vårt budskap, så att
folk lägger märke
till det. Mediebruset
är högt nu för tiden.

Dessutom börjar det
bli ont om tid.
/Göran Lassing

Kartproduktionen
Vi håller också på
med att undersöka
det nya sättet att ta
fram kartor på. Tekniken går ut på att
marken laserscannas
från luften, och de
data som man då får,

kan bearbetas med
dataprogram så att
man får fram en
kurvbild till grundmaterialet. Det finns
också möjlighet att
bearbeta materialet
så att man får fram

en bild av trädhöjder, stenmurar, vägar och bäckar mm.
Själva laserscanningen utförs av
Lantmäteriet som
sedan säljer sin data.
Hela Skåne är redan
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scannat, och jag håller på att
försöka beställa materialet
därifrån. Kostnaden för att
köpa material till hela det
område som vi idag har karta
över, uppgår till cirka
3 500 kr. För mig känns det
som om Kvarröd och området runtom, känns ganska
utsprunget.
/Göran Lassing

Orientering i G. Stavröd 3 april
Tack alla ni som har ställt
upp för att tävlingen skulle
bli vad den blev. Vår bedömning var att de tävlande skulle vara ca 500 efter titt i olika start och resultatlistor.
Det blev lite drygt 600
anmälda till den ordinarie
anmälningstid gick ut. Tillbaka i listorna så beräknade
vi att ytterligare 100 – 150
till skulle det bli med efter-

anmälda och öppna klasser.
Det är svårt detta med uppskattning och det blev 876
anmälda totalt.
Detta fick till följd att kartor
för öppna banor tog i det
närmsta slut i flera ö-klasser.
Markan fick jobba för
högtryck och på slutet var
även deras matförråd tömda.
Läser man i Juryrapporten så
var det mest positiva omdö-

Marknadsloppet 6 juli
Direkt efter orienteringsarrangemanget börjar planeringsfas 2 av marknadsloppet. Denna planering berör
inte så många men däremot
så behövs det funktionärer i
större utsträckning till själva
loppet och förberedelserna
dagarna innan loppet. Därför
ber jag er alla att kontakta
mig om er möjlighet att medverka i förberedelsearbetet

och på tävlingsdagen. Eftersom det brukar vara svårt att
få funktionärerna att räcka
till på tävlingsdagen kan ni
väl även kontakta släkt och
vänner om de vill och kan
ställa upp som
funktionärer.
/Nils-Erik

men som skrevs med beröm
för banor och TC.
Alla ni som hjälpte till kan ta
åt er berömmet som har nått
oss från många deltagare.
/Nils-Erik
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Nytt om Skåneleden
Skåneleden vid Ekeröd
Det kommer att bli en omdragning av Skåneleden vid
Ekeröd p.g.a. utbyggnad av
E22 till motorväg. Var den
nya sträckningen och övergången blir, är nästan bestämt med inte till 100%.
Troligen blir det nära Ekerödsrasten, under eller över
motorvägen.
Det kommer att bli en del
extra arbete med märkning
och skyltning av leden. Röjning och diverse markarbeten ska troligtvis Vägverket
ta hand om, är det sagt.

Nord till Syd-leden
Det blir även här en ny
sträckning vid Lågedammarna. Den befintliga leden som
går förbi Sportcenter blir
kvar, då den är handikappanpassad.Den nya sträckningen
här blir en så kallad alternativled. Skyltarna är klara och
uppsättning av dessa kommer kommunen att hjälpa till
med. Den nya sträckan beräknas bli klar under april
månad.

sträckor på Skåneleden, hör
av er till mig när ni varit ute
och kollat er del, så jag med
gott samvete kan meddela
Marcus Kulle att allt är ok.
Ni når mig på 0415-12008,
0707782008 eller
lena.ake@hotmail.com
/Åke W

Till sist till er som har

Inbjudan till Skåneledsvandring
Vår Skåneledsvandring (för
10:e året) blir söndagen den
8 maj. Med samling som tidigare på busstationen kl.
08.30.
Vi samåker och har gemensam avfärd, medtag färdkost
som vanligt.

Ingen anmälan behövs alla
välkomna.

när vi når slutmålet på Ringsjöstrand.

Färden går till Rövarekulan,
där vi startar vandringen efter att ha kört och satt bilarna
vid Hörby Ringsjöstrand,
som är slutmålet. Kanske
kan vi äta lite tillsammans

VÄL MÖTT
den 8 maj

Redaktörerna har ordet
Framför dig har du nu den
första utgåvan av Frostabladet för 2011. Det har skett
förändringar i styrelse och
funktionärsposter vilket även
har påverkat denna lilla
skrift.

så önskar vi kommentarer på
innehåll och utformning av
framtida frostablad. Har du
något du vill ska vara med så
skicka ett mail eller ring oss.
/Jill och Magnus Rörstam
0415-10774

Med anledning av att vi är
nya på posten som redaktörer

Magnus.Rorstam@gmail.com

hälsar Åke Westerlund

Medlemsavgift 2011
FROSTA OK
Uggleborgsvägen 521
242 95 HÖRBY
Telefon till klubbstugan:
0415-100 85
E-post: info@frostaok.nu

Aktuell info finns alltid
på nätet
www.frostaok.nu

”Orientering

är självvald väg i okänd
mark, tankens skärpa vid kroppslig
möda, snabba beslut
under spännande
tävling.”

Medlemsavgiften är fortfarande lika låg som den varit nu i 17 år.
De som vill ha ett inbetalningskort kan antingen
hämta ett på Lyckebo, eller kontakta undertecknad
så skall jag se till att ni får ett sådant
Vuxna
Ungdom t.o.m. 20 år
Familj
Passiv medlem

200 kr
100 kr
400 kr
100 kr

Bg nr: 937-6997
Snälla medlemmar, nya såväl som gamla, glöm ej att skriva vem
som betalar och gör det helst inom en månad så kassakistan inte
sinar, och så slipper jag skriva påminnelsebrev.
Ni som redan betalt har fått en stjärna i kanten,
Och ni som missat att betala ifjol, några stycken, ni får en ny
chans i år.
Från Frosta Ok Kassören
Rune Nilsson 0415/12444 0705 590178
janrunenilsson@msn.com

Cykelorientering med vinprovning
Frosta OK inbjuder
även i år till en cykelorientering i
Hörbys fina och gröna omgivningar.
Vi startar lördagen
den 14:e maj mellan
15.00 och 16.00.
Startplatsen är ännu
inte bestämd, men ni
som anmäler er
kommer att få besked om detta senare.
Turen kommer att gå
i Hörbys omgivningar, ca 1-2 mil, och
målgången kommer
även i år vara på
Lyckebo, vår fina
klubblokal.

Vi kommer där att
bjuda på grillad förtäring och samtidigt
ha prisutdelning till
dem som lyckats
bäst med frågor och
klurigheter.

nad och vi måste
tyvärr sätta en gräns
vid 35 st då vårt hus
inte rymmer fler sittande deltagare, så
vänta inte för länge.
Vi var 34 ifjol.

Därefter bjuder vår
vinexpert Lars Berg
in i klubbstugan för
en intressant vinprovning.
För att slippa samla
ihop en massa
vinglas ser vi gärna
att var och en tar
med sig 3 st vinglas.
Kostnaden för denna
aktivitet blir 100 kr
per person.

/Rune o Britta Lars
o Pia
0415/12444,
0705 590178,
janrunenilsson
@msn.com

Anmälan senast den
1 maj till underteck-

