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4-klubbs 
 

Skallgång 
 

Jourlista – bättring!! 
 

Ungdomssektionen 
 



Ordföranden har ordet 
 
Hej på er! 
 
Hoppas ni alla haft en bra och skön sommar! En del av er har tävlat i Dalarna, i en 
annorlunda typ av terräng för denna tävling. Även boendet var i en annan form än vi 
är vana vid. I resultatet kunde notera en etappseger för Anna-Karin. 
 
Jag har varvat en lugn skön sommar med en del kortare utflykter, varav Legoland var 
en. Och blev oerhört fascinerad över de miniatyrmiljöer de byggt upp – vilken 
detaljriekdom. 
 
Närmast i höst kommer vår 4-klubbstävling, och förberedelserna haar varit igång 
sedan länge. Se Nils-Eriks funktionärslista längre fram i tidningen. Finns du inte med 
där, så ring Nils-Erik omgående. Kolla gärna med släkt och vänner, det finns behov 
och plats för alla.  
 
Ungdomssektionen har haft en hösttträff nyligen. De kom fram till att inte längre  
bedriva någon ungdomsverksamhet – finns det inga ungdomar så är det ingen poäng 
med att anordna träningar, läger mm. De föreslår också en nysatsning på 
ungdomsverksamheten, dock är det ingen av de idag verksamma som har tid eller 
energi till detta. 
 
Jag står helt bakom deras beslut, och idén om ennysatsning. Så – finns det någon av 
er medlemmar som kan tänka sig att ta sig an denna viktiga roll? Ur ett långsiktigt 
perspektiv är det den kanske viktigaste funktionen i föreningen. Jag hoppas att det 
finns någon av er som känner starkt för detta. Övriga i sektionen finns då med – det 
är inte tanken att det är ett enmansjobb. 
 
Med hopp en en fin höst (och särskilt den 21 september då)! 
 

Fredrik Lundquist 
 
 

Redaktören har ordet 
 
Nu är åter redaktören på plats igen. Förra numret hoppade Fredrik in som redaktör 
då undertecknad var på BB. Den 28:e juni föddes min och Pärs lilla Axel efter en 
rekordsnabb förlossning. Sommaren har därför av naturliga orsaker spenderats 
hemma i hammocken och nu när hösten närmar sig kommer det där suget efter en 
tur i skogen igen så kanske ses vi på någon av de många tävlingarna i höst. 
 
Sista datum för insändare till nästa nummer av Frostabladet är den 15 oktober, maila 
redaktionen på linda.tufvesson@miljo.lth.se eller ring 040-632 52 14. Det går även 
att skicka in bidrag till tidningen med vanlig post. Adressen är Brisgränd 4B, 234 39 
Lomma. 
 

Linda Tufvesson 



 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:  -20 år 100 kr 
   21- år 200 kr 
 Familjeavgift:  400 kr 
 Icke tävlande:  100 kr 
 
Ordförande: Fredrik Lundquist  046-25 28 20 
Sekreterare: Inger Lindholm  0415-128 14 
Kassör: Rune Nilsson  0415-124 44 
Tävlingssektion/ Nils-Erik Bondesson 0415-105 52 
Träningssektion 
Ungdomssektionen: Pia-Maria Bondesson 0415-105 52 
IT-sektionen: Janne Lindholm  0415-134 80 
Tekniska sektionen vakant 
Marknadsloppssektionen: Gunnar Lundquist  0415-100 91 
Klädansvarig        Marianne Lundquist  0415-100 91 
 
Internet hemsidor 
Frosta OK  www.frostaok.nu 
 
Klubben-on-line:          http://www.svenskidrott.se/organisation.asp?OrgElementId=27337  

E-mail:  info@frostaok.nu  

 
 
 

         
 
 
 
 



På gång i klubbenPå gång i klubbenPå gång i klubbenPå gång i klubben    
 

Fyrklubbstävlingen 21 september - funktionärslista 
 
Nu återstår det bara ett fåtal dagar till 4-klubbs ska avgöras för 2008. Nedan följer en 
uppställning på de funktionärer som har blivit listade för olika uppdrag på 
tävlingsdagen. Jag önskar även er medverkan på de förarbetena som redan pågår. 
 
Det finns även några som är med i klubben men ännu inte fått någon uppgift. Ni som 
ej finner ert namn på listan och inte sagt ifrån att ni ej kan deltaga hoppas jag att ni 
kontaktar mig för tilldelning av en arbetsuppgift. Utöver de som finns på listan 
behöver vi ytterligare 6 – 10 funktionärer. Passa gärna på att be någon som ni tror vill 
hjälpa till att göra detta. 
 

Förnamn Efternamn 
1:a 

uppgift 2:a uppgift  Förnamn Efternamn 1:a uppgift 
2:a 

uppgift 
Leif Karlsson Banor start  Bror Elofsson Preo  
Janne Lindholm Banor Mål  Fredrik Lundquist Press  
Bengt I Nilsson Banor kartinsam  Conny Blixt Resultat  
Roland Offrell Banor upplysning  Eva-Lena Bondesson Resultat  
Leif Sandgren Banor upplysning  Lars Berg Sekretariat  
Bengt Åberg Banor Viltrapport  Pia-Maria Bondesson Sekretariat  
Merit Lassing Barnpass Miniknat  Bertil Gunnarsson Sekretariat Parkering 
Amanda Nilsson Barnpass Miniknat  Susanne Göransson Sekretariat  
Marianne Offrell Barnpass Miniknat  Gunnar Lundquist Sekretariat  
Maria  Olsson Barnpass Miniknat  Martin  Nilsson Sekretariat  
Karin Lindholm Ceremoni Prisutd  Mikael Persson Sekretariat  
Anna Sjö Ceremoni Prisutd  Ingrid Lyby Nilsson Sjukvård  
Nils-Erik Bondesson Div   Carina Ågren Sjukvård  
Viveka Lassing Dusch   Christina Olsson Sjukvård  
Göran Lassing Dusch   Andreas Ekblad Speaker  
Göran Jacobsson El   Mikael Lundquist Speaker  
Gert Nilsson Fotograf   Sofie Bjerkefeldt Start  
Maria ? Marka   Martin Bjerkefeldt Start  
Karin Andersson Marka   Hans Frank Start  
Marianne Eriksson Marka   Göran Magnusson Start  
Monica Frank Marka   Rune Nilsson Start  
Britta Frank Marka   Rolf Persson Start  
Maria Jacobsson Marka   Sven-Erik Persson Start  
Elin Jacobsson Marka   Eva Åberg Start  
Anne-Marie Jacobsson Marka   Börje Andersson Tc Kartinsam 
Maria Jacobsson Marka   Per Fresk Tc Toaletter 
Elin  Jacobsson Marka   Bengt-Åke Nilsson Tc Kartinsam 
Eva Persson Marka   Börje Åkesson Tc Toaletter 
Ambjörn Lassing mål   Åke Westerlund Vätska Samband 
Hans Ljungqvist Mål   Lena Westerlund Vätska  
Per-Olof Bondesson Parkering resultat  Inger Lindholm Öppna  
Jim Nilsson Parkering       
Robin Nilsson Parkering       
Rolf Nilsson Parkering       



Tider som vi arbetar efter: 
Arbetsmöten på klubbstugan  Måndagar från 18:00 –ca 21:00 
Uppbyggnad av TC  Vecka 38 på kvällarna 
Kartsortering mm på klubbstugan Torsdag den 18 september från 18:00 
Tävlingsdagen   7:30 – tills allt är klart 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

    
    
    

Skallgång i Misseröd sönag 24 augustiSkallgång i Misseröd sönag 24 augustiSkallgång i Misseröd sönag 24 augustiSkallgång i Misseröd sönag 24 augusti    
 
I söndags blev jag uppringd av polisen, som frågade om vi kunde kalla ihop en grupp 
orienterare för att leta efter en försvunnen svampplockare vid Misseröd. Ca 12-15 
Frostingar hade möjlighet att komma och under 4 timmar så letade vi i olika partier av 
skogen runt den plats man hittat den försvunne 75-åringens bil. En hundpatrull fann 
honom död strax efter midnatt på en plats söder om vägen (ca 200 m österut längs 
vägen mot S Rörum och sen 300 m in i skogen) dvs inte norr om vägen som vi sökte 
på.   
 
Polisen har framfört ett stort tack till alla deltagare från Frosta OK. De tackade också 
för att vi kunde ordna fram kartor så snabbt (tack också till Göran Johnsson Ringsjö 
för snabb service) så vi kunde börja leta. 
 
Vår skallgångskedja visade sig fungera bra i skarpt läge. Den behöver kompletteras 
med mobiltelefonnummer och fler namn så klart. 
 
Här nedan har du listan, hör av dig till mig gunnar.lundquist@gmail.com om du vill 
vara med och meddela också ditt mobilnummer 
 

Gunnar Lundquist 

    
    
 



  Skallgångskedja Frosta OK Skallgångskedja Frosta OK Skallgångskedja Frosta OK Skallgångskedja Frosta OK      
        

  
 

   Polisen    
        
        

  1 0415-   2 0415- 

 Lundquist Gunnar 10091 

 

  Bondesson Nils-Erik 10552 

 Andersson Börje 12196  Karlsson Leif 12403 
 Berg Lars 13862   Lassing Göran 41233 
 Ekblad  Andreas 257575  Johansson Bertil 41072 
 Frank Hans 13922  Nilsson Bertil 12417 
 Gunnarsson Bertil 12910  Nilsson Tommy 13870 
 Göransson Susanne 22066  Persson Göte 12775 
 Jacobsson Göran 10465  Persson Sven-Erik 12868 
 Jönsson Bengt 311061  Persson Bertil 10183 
 Lindholm Janne 13480  Persson Inger 311667 
 Nilsson Gert 311291  Sandgren Leif 70142 
 Nilsson Rune 12444  Stenberg Kenneth 13560 
 Nilsson Rolf 14224  Nilsson Bengt I 12777 
 Olsson Lennart 12274  Westerlund Åke 12008 
 Persson Rolf 311566  Åkesson Börje 43143 
 v Wassenar Lennart 13232  Åberg Bengt 311594 
     Fresk Per 0416/30338 

              

Instruktion:       
1  Polisen kontaktar översta namnet på lista 1 eller lista 2, beroende på vem som går att nå 

2 
Om ingen av dessa går att nå, kontaktar polisen nästa namn på någon av 
listorna  

3 Den som blir kontaktad(person A) av Polisen ringer till översta namnet på listan sidanom  
 samt till nästa namn i den egna listan.     

4 Person A ringer neråt i listorna tills han får ett svar, därefter tar den som svarade vid och ringer  
 vidare ner i respektive lista      

5 Bryt ej telefonkedjan, även om du inte kan deltaga kan du ringa vidare så den som  
 ringde dig kan förbereda sig för skallgången    

6 Uppge alltid: Vad gäller det? Vem saknas? Var ska vi träffas? Vilken tid? Utrustning? 
        
 Tack för din medverkan      
 Frosta OK 2008-08-31      

 
 
 

 



Ungdomssektionens höstträffUngdomssektionens höstträffUngdomssektionens höstträffUngdomssektionens höstträff 
 
Ungdomssektionen har haft en idéträff/höstträff och diskuterat ungdoms-
verksamheten i föreningen. Kort har de kommit fram till att det just nu inte är 
meningsfullt att bedriva en ungdomsverksamhet när de har ett fåtal personer på sina 
aktiviteter. Vid ett tillfälle kom t.ex. en kille och 5 ungdomsledare.  
 
Så ungdomssektionen har bestämt att f.r.o.m nu kommer det inte att bedrivas någon 
ungdomsverksamhet tills en större ungdomssatsning görs. Problemet är bara att det 
inte är någon i sektionen som varken orkar eller vill driva den. Däremot tar de gärna 
på oss att vara med på träningar, hålla ihop vem som skall lägga träningar o.s.v. 
 
Deras uppfattning är att föreningen behöver en ny person som tar hand om 
ungdomssektionen. De känner att om de får hjälp med ungdomssatsningen så har de 
följande resurser att komma med: 
 

• Andreas – Kan ta hand om allt som har med skolorienteringen att göra. Kan 
hålla i träningar, vara med på läger, planeringsträffar och liknande 

• Elin – Kan hålla i träningar, vara med på läger, planeringsträffar och liknande 
• Mikael – Kan ta hand om allt som har med läger att göra, planera osv. Kan 

hålla i träningar 
• Pia-Maria – Kan ta hand om det som är administrativt 
• Per-Olof – Spindel i nätet när det gäller träningar 

 
De behöver även en grupp som tar tag i en ungdomssatsning. Finns det ingen som 
vill, kanske vi skall ta samma beslut som Eslöv och många andra klubbar beslutat om 
tidigare – att hålla upp med tävlingar och satsa på att få ungdomar till klubben. Om 
det inte görs nu har vi snart en förening helt utan ungdomar. Nu är det upp till oss att 
ta beslutet! 
 

Ungdomssektionen/Styrelsen 
 
 
 
 

 
 

    

 



Jourlista LyckeboJourlista LyckeboJourlista LyckeboJourlista Lyckebo 

 
Det har varit en del som missat i sina jourveckor av klubbstugan. Styrelsen manar nu 
till bättring på denna punkten! 
 
 

VECKA ANSVARIG  TELEFON   

  Avgående kontaktar efterföljaren och   

  jourhavande bevakar själv.   

2008 36  ARVID OLSSON  136 06  

 37  GÖRAN JACOBSSON  104 65  

 38  ROLF PERSSON  31 15 66  

 39  SVEN-ERIK PERSSON  128 68  

 40  PER FRESK  0416-30338  

 41  ANDREAS EKBLAD  257575  

 42  LEIF SANDGREN  0451-65001  

 43  BROR ELOFSSON  046-256033  

 44  BENGT ÅBERG  31 15 94  

 45  BÖRJE ÅKESSON  431 43  

 46 BÖRJE ANDERSSON 138 62 

 47  LARS BERG  138 62  

 48  LEIF KARLSSON  124 03  

 49  JANNE LINDHOLM  134 80  

 50  GÖRAN LASSING  412 33  

 51  BERTIL JOHANSSON  41072  

 52  ROLF NILSSON  142 24  

 


