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Nya tävlingströjor 

 
Skåneleden 

 
Klubbmästerskap 

 
Natt-DM 



Ordföranden har ordet 
 
Hej på er! 
 
Jag hoppas ni alla haft en skön och avkopplande sommar! Min sommar innehöll 
bland annat bröllop och flytt till nytt hus (det sista avklarat i helgen som gick), så en 
del arbetsmoment har det varit ändå.  
Jag hoppas också att ni som var med på O-ringen i Eksjö hade en bra vecka i 
småländska skogarna! 
 
Om någon vecka är det dags för vår egen tävling, i år natt-DM den 28 augusti. Läs 
Nils-Eriks avsnitt om planering och funktionärer. Jag vill starkt poängtera att de av er 
som inte blivit kontaktade av Nils-Erik – ring/maila honom och berätta om ni kan 
ställa upp som funktionärer före, under eller efter tävlingen! 
 
Glädjande är också att Trimtex nu blivit klara med våra nya tävlingströjor! Jag har 
sett, och känt, på de nya tröjorna och de ser riktigt bra ut. Läs mer längre fram i 
tidningen. 
 
Framåt höstkanten kommer vi, som tidigare år, ställa upp som hjälp med skolornas 
idrottsdagar i orientering. Detta sker vecka 40. Även här vill jag uppmana er som har 
en förmiddag ledig att kontakta tävlingssektionen/ Nils-Erik och berätta detta så 
ordnar han en uppgift till er. 
 

Vi ses! 
 

Fredrik Lundquist 
 
 
 

 
 

Redaktören har ordet 
 
Sista datum för insändare till nästa nummer av Frostabladet är den 15 oktober, maila 
redaktionen på linda.tufvesson@miljo.lth.se eller ring 0706-210 212. Det går även att 
skicka in bidrag till tidningen med vanlig post. Adressen är Myntavägen 16, 237 37 
Bjärred. 

Linda Tufvesson, redaktör



 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 k lubbenPå gång i k lubbenPå gång i k lubbenPå gång i k lubben     
Nya tävlingströjor 
 
Nu har vi fått leveransen med tröjorna i det nya hållbarare materialet! Ni som har köpt 
tävlingströjor: ta med tröjorna (vi måste returnera dem) och ni får en ny istället. Ni 
som ännu inte köpt: välkomna att prova och köpa en ny fin tröja! 
 
Jag har tröjorna här hemma på Lokes Gata 4. Ring mig innan ni kommer!    
070-3007 307 
 

Marianne Lundquist 
 
 
Skåneleden 
 
Vi har fått något klagomål på vår skötsel av Skåneleden. Vi vill därför påminna alla 
som har ansvar för en bit av leden att rapportera till Åke Westerlund när ni varit ute 
och sett till er del. Man ska rapportera att man varit ute och gjort underhåll samt om 
det är någon åverkan som Åke behöver rapportera vidare till kommunen. 
 
Alltså - bättring på att rapportera till Åke! Enklast via telefon 0415-120 08 eller email 
lena.ake@hotmail.com. 
 

Styrelsen 
 
 
Krets- och klubbmästerskap dag 3 september 
 
Den 3 september anordnar Malmö OK kretsmästerskap dag för mellersta och 
sydvästra kretsarna. Vid detta tillfälle avgörs också Frostas eget klubbmästerskap i 
dagorientering! Samlingsplats är Prästtorpssjön (mellan Höör och N Rörum). 
Anmälan via klubben online.  
 
Se fullständig inbjudan i förra numret av Frostabladet, eller på websidan: 
http://www.mok.nu/framsida/2009-09-03_InbjudanKretsdag.pdf.  
 

Tränings- och tävlingssektionen 
 
 
Krets- och klubbmästerskap natt 16 oktober 
 
Lunds OK arrangerar kretsmästerskap natt den 16 oktober. Vi passar på och låter 
Frostas klubbmästerskap i nattorientering avgöras i samband med denna tävling! 
Mer info kommer under tidig höst. 
 

Tränings- och tävlingssektionen 
 

 
 
 



N attN attN attN att----D M  28/8D M  28/8D M  28/8D M  28/8 ----09090909     
 
Nu närmar sig tävlingsdagen. Kartritning och banläggning är avklarat. Övriga delar av 
planeringen har till stor del hållit semester fram till nu. 
 
Ansvariga funktionärer 
Banläggning: Leif Sandgren 
Parkering: Rolf Nilsson 
Sjukvård: Karin Gunnarsson 
Marketenteri: Britta Frank 
Sekretariat: Lars Berg 
Dusch: Göran Lassing 
Ceremonimästare: Fredrik Lundquist 
Start: Rune Nilsson 
 
Övriga funktionärer är som vanligt klubbens medlemmar. Jag har tagit kontakt med 
en del av er och då fått besked om era möjligheter att ställa upp som funktionärer på 
tävlingsdagen. Sedan är det en del som jag ännu inte har fått kontakt med. Er som 
jag inte har fått kontakt med önskar jag att ni själv tar kontakt med mig och berättar 
om hur ni kan vara med eller ej. Jag hoppas även på besked från er alla i vilken 
utsträckning som ni kan ställa upp i för och eftera rbetet av tävlingen. Detta är 
minst lika viktigt som tävlingsdagens arbete. 
 
Den slutgilltligga bemanningslistan med arbetsuppgiftsfördelning kommer att finnas 
på klubbens hemsida så snart jag har den klar. 
 
Programpunkter 
Måndag 24/8:  
Sekretariatsarbeten och materialframtagning. Klubbstugan från 18:00 
 
Onsdag 26/8:  
Test av datautrustning 
Programmering av kontrollenheter 
Materialgenomgång 
Klubbstugan från 18:00 
 
Torsdag 27/8:  
Inlottning av efteranmälda 
Kartor sorteras 
Klubbstugan från 18:00 
TC byggs från kl. 16:00  
Kvarrödsgården 
 
Fredag 28/8:  
TC byggs klart från kl.15:00 Kvarrödsgården. Samtliga funktionärer på plats 19:00 
 
Lördag 29/8:  
Rivning och returtransport av TC kl. 8:00 Kvarrödsgården 
. 

För mer information kontakta gärna mig. 
Nils-Erik Bondesson 

 



Jourlista L yckeboJourlista L yckeboJourlista L yckeboJourlista L yckebo    
 

 
VECKA ANSVARIG  TELEFON  

 

  
Avgående kontaktar efterföljaren och  

  

  
jourhavande bevakar själv.   

  
2009 31  GÖRAN JACOBSSON  104 65   

 32  ROLF PERSSON  31 15 66   

 33  SVEN-ERIK PERSSON  128 68   

 34  PER FRESK  0416-30338  

 35  ANDREAS EKBLAD  257575   

 36  LEIF SANDGREN  0451-65001  

 37  BROR ELOFSSON  046-256033  

 38  BENGT ÅBERG  31 15 94   

 39  BÖRJE ÅKESSON  431 43   

 40  BÖRJE ANDERSSON  121 96   

 41  LARS BERG  138 62   

 42  LEIF KARLSSON  124 03   

 43  JANNE LINDHOLM  134 80   

 44  GÖRAN LASSING  412 33   

 45  BERTIL JOHANSSON  41072   

 46  ROLF NILSSON  142 24   

 47  NILS-ERIK BONDESSON  105 52   

 48  GUNNAR LUNDQUIST  100 91   

 49  BENGT I NILSSON  127 77   

 50  BENGT-Å NILSSON  31 17 24   

 51  GERT NILSSON  31 12 91   

 52  RUNE NILSSON  124 44   

 53  ARVID OLSSON  136 06   
 
 
 

 
 



 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


