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Säterbygdens Orienteringsklubb 
 

Verksamhetsberättelse för år 2022 
 

 
 
 
Styrelsen lämnar följande verksamhetsberättelse för år 2022 
 
 
Inledning 
2022 blev ett normalt år med tanke på tidigare år som präglats av pandemin. Det var skönt att komma i 
gång med tävlingarna igen. Det var många konstiga beslut och svåra regler som begränsade vår sport. 
Svår att förstå att samma regler skulle gälla för orientering i en stor skog som när du är inomhus i en 
sporthall. 
 
Det stora för oss blev arrangemanget av MTBO VM tillsammans med OK Kåre och Kvarnsveden. Ett 
arrangemang som blev mycket lyckat tack vara alla i klubben som ställde upp på ett bra sätt. Det som 
inte framgick helt tydligt innan arrangemanget var att det var enormt mycket jobb som krävdes. 
Speciellt för sekretariat och mål där mycket av rutinerna inte var anpassade och synkroniserade mellan 
svenska programvaror och internationella IOF. Det innebar mycket arbete för oss i den funktionen. 
 
Som vanligt har det varit mycket verksamhet under året som framgår av denna verksamhetsberättelse. 
Något att lyfta fram är att klubben finns representerad inom både orientering, MTBO och SkidO. Och 
från och med 2022 också Skidor. Detta pga. av att några ungdomar börjat åka skidor för klubben. Detta 
har gjort att vi numer är med i Skidförbundet. 
 
Föreningens organisation 
Styrelse 
Styrelsen har bestått av Robert Östlund (ordförande), Per Sandberg (vice ordförande), Bengt Hansson 
(kassör), Magnus Fahlholm (sekreterare) och Andreas Stamer (styrelseledamot). Suppleant: Dan 
Hörnell. 
 
Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten, samt sedvanligt höstmöte för alla medlemmar. 
 
Revisorer 
Revisorer har varit Arne Gustavsson och Lena Larsson. 
 
Kommittéer 
Föreningen har organiserats i en styrelse med fyra ledamöter samt ett antal kommittéer och 
arbetsgrupper. Kommittéer finns för Ungdom-tävling-träning samt Kart- och arrangemang. Övriga 
funktioner är revisorer och en valberedning, som i år inte varit bemannad. Styrelsen har haft den 
funktionen. Ungdom-Tävling-Träningkommittén representerar vår huvudverksamhet. 
 
DOF-representanter 
Klubben har varit representerad i distriktets verksamhet genom Leif Gustafsson i styrelsen som 
ansvarig för Tekniska kommittén. 
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Medlemmar 
Övergripande målsättning är att rekrytera och behålla medlemmar samt väcka intresse för vår sport. 
Föreningen har 176 medlemmar såväl 2022-12-31 som 2021-12-31. Målsättning för året har varit en 
nettoökning av 5 aktiva orienterare under 2022. Detta mål har inte uppfyllts. 
 
Ålder och könsfördelning framgår nedan: 
 

 Kvinnor Män Totalt 
Antal medlemmar 79 97 176 
- därav under 25 år 22 26 47 
Medelålder 41 år 44 år 44 år 

 
 
Kommitté för Tävlings-, Tränings- och Ungdomsverksamhet 
Kommittén har under året bestått av Kjell Klaar, Thomas Arvidsson, Helen Wittesjö, Anna Skogbergs, 
Daniel Westbom, Carina Sandberg och Dan Hörnell. 
 
Verksamhet 
Under året som gått har träningsverksamheten kunnat återgå till det normala igen efter corona-
restriktionerna tidigare säsonger. 
 
Vinterns skidträning påverkades av snöbrist i omgångar vilket ledde till inställda träningstillfällen. 
Skidspåren i Bergebo har börjat användas som ett alternativ när snö saknas i Säter. 
 
Orienteringsträningar pågick under våren samtidigt som ett stort fokus under året har varit på 
arrangemanget av VM i MTBO där två tävlingsdagar genomfördes i Gustafs. 
 
Höstens orienteringsträning genomfördes enligt plan och avslutades med ett eget klubblag på 25-
mannna tävlingen i Stockholm. 
 
Under året har tävlandet återgått till det normala igen efter restriktionerna vilket upplevts mycket positivt 
bland klubbens medlemmar i alla åldrar. 
 
Träningar skidor 
Planen för vintern var att på kort varsel starta skidlek för barnen bara snön kom. Det gick att köra en 
skidträning med alla åldersgrupper i januari innan snön regnade bort så att det bara blev en ishinna i 
spåren vid elljusspåret. Kreativa ungdomsledare styrde om träningen, till annan dag i Bergebo där 
konstsnö gör det möjligt att bedriva träning för barnen. Det blev totalt 4 tillfällen som kunde köras på det 
sättet 6–8 deltagare. En ny snödämp kom i slutet av februari så då kördes några tillfällen både i 
Bergebo och vid motionscentralen.  
 
Vuxna hängde med på samma upplägg men det blev mest fri skidåkning i Bergebo där vi fick samsas 
med övriga motionärer och elitåkare från Borlänge. 
 
Om Säter ska kunna fortsätta att bedriva skidträning för barn och vuxna börjar oss det faktum att det 
skulle behövas en konstsnöanläggning i kommunen. 
 
Träningar orientering 
OL säsongen startade även i år med kombinerad nybörjarkurs för barn och vuxna samtidigt som det 
bjöds banor för klubbens äldre ungdomar och vuxna. Under vårsäsongen hade vi 10 träningstillfällen 
med som mest drygt 20 deltagande barn och ungdomar och upp till ett 15-tal vuxna orienterare. På 
höstens 8 träningstillfällen minskade deltagandet något av olika anledningar (krock med andra sporter 
etc). Ca 15 stycken var vi vid något tillfälle under hösten. Totalt var drygt 30 barn och ungdomar med 
på något träningstillfälle eller tävling. 
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De nya vuxna bjöds på kartpromenad och lättare OL- löpning med en ledare och det varierade mellan 2 
– 8 personer. I år var det bra driv på de nya vuxna som snabbt kom med på klubbens ordinarie 
övningar och lärde sig orientera på gul-röd nivå vilket är högre nivå än tidigare år. 
 
Torsdagar har Säterbygden under många år varit med i samarbetet med Borlängeklubbarna men i år 
avstod vi helt, dels för det stora åtagandet med VM arrangemanget, men även för att intresset att vara 
med varit så lågt från klubbens medlemmar. Vi var fortsatt välkomna att vara med och det var någon 
enstaka under säsongen som tog chansen att träna på annan karta. Kan bli ändring till nästa säsong. 
 
Som komplement till ordinarie OL-träning arrangerade Helen Wittesjö traillöpning blandat med 
funktionell styrka med Mora IP som utgångspunkt. Till arrangemanget bjöds även närliggande trailklubb 
in. Likt föregående säsong var intresset varierade och mellan 2 – 9 personer medverkade. Planen är att 
dra igång arrangemanget till nästa vårsäsong när snön har försvunnit.  
 
Under sommaren låg den gemensamma träningen lågt där flera valde andra orienteringsaktiviteter så 
som sommartävlingar, Hitta-Ut på närliggande kartor och det egna Naturpasset. 
 
Under sommaren hade vi uppehåll på gemensamma aktiviteter då de flesta ledare var i behov av rejäl 
ledighet efter den urladdning MTBO-VM innebar. 
 
Säterbygden har haft 3 Naturpass under 2022, Säter, Solvarbo och Mora/Enbacka. 
Vi startade med 20 kontroller på respektive område den 1/4, sedan tillkom 10 kontroller 1/6, vilket gör 
att vi totalt haft 90 kontroller ute. Naturpasset avslutades 30/9. 
Kartor fanns att ladda ner på hemsidan samt att hämta  i Säter: hos ICA, Coop, Willys, Frendo och 
biblioteket och i Gustafs: hos ICA, Gustafs bröd och biblioteket. 
 
Vi har tillämpat något mellanting mellan sedvanligt Naturpass och Hitta ut, i den formen att vi har delat 
ut kartor gratis. Vi har delat ut c:a 600 – 700 kartor som folk har hämtat gratis hos de olika 
utlämningsställena samt de kartor som laddats ner från hemsidan. 
 
Vi har beslutat att försöka ordna Hitta ut i Säters kommun under 2023 där de två klubbarna Stora 
Skedvi IK och Säterbygdens OK kommer att arrangera tillsammans. 
 
När ordinarie orienteringssäsong var över blev det uppehåll för barnen medan vuxna startade träningen 
inför vintern med några tillfällen på reflexbanan och sedan stavgång för att träna även överkroppen. 
 
Nybörjarkurs 
Vi hade samma upplägg som tidigare år där både barn och nya vuxna bjöds med till samma 
träningstillfälle. Ett upplägg som håller ihop familjerna, se under träning orientering. 
 
MTBO 
Under året har klubbens deltagande på MTBO varit lågt. Det är några enstaka som deltagit på flera 
tävlingar i såväl tävlingsklass som öppen motion. Fokus har varit på träningstillfällen inför det stora 
arrangemanget VM under juli där uppslutningen varit desto högre. haft en låg profil i klubben. 
 
Tävlingar nationellt 
Vanliga tävlingar har rullat igång som vanligt efter några säsonger med pandemibegräsningar. Det är 
samma mönster som tidigare att det är klubbens äldre som varit mest flitiga att anmäla sig men 
glädjande nu är att det finns deltagande även i ungdomsklasserna vilket bäddar för nya möjligheter att 
växa som förening. Det har under året varit deltagande på ett flertal nationella tävlingar, Avesta 3-
dagars och O-ringen. Vi hade ett lag i öppen ungdom på DM-stafetten, en patrull på Dala-Dubbeln 
samt ett bra gäng som gjorde att vi lyckades få ihop ett eget 25Manna-lag (se under rubriken stafetter). 
De som har varit med på tävlingar har gjort ett flertal fina prestationer utifrån sin nivå, med ett sprint-
DM-guld i klass H 10 som höjdpunkt. 
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Internationella tävlingar 
I skidorientering har Frida haft en plats i landslaget och siktet var riktigt högt i och med VM i Finland 
som nästan kändes som ”hemmaplan”. Nivån på landslaget har höjts där det är extremt jämt mellan de 
svenska åkarna så att ta en plats på de olika distanserna kräver jämnhet och hög standard. Frida 
gjorde sitt bästa mästerskap någonsin och var snubblande nära att ta någon av de efterlängtade 
individuella medaljerna på flera av distanserna och sviten 4-4-5 på de individuella loppen visar på 
extrem jämnhet. 
 
Lars Widmer tog även han ett steg framåt och fick en plats i det schweiziska VM laget. Väl på VM var 
det tyvärr många missöden med bruten skida som det riktiga bottennappet men bara att få vara med 
gav mycket viktig rutin inför fortsatt satsning. 
 
Internationella tävlingar 
EM SkidO i Bulgarien 
Sprint Frida Sandberg 13:e, Lars Widmer tävlande för Schweiz, 32:a 
Medel  Frida 11:a, Lars 48:a 
Lång gemensam start Frida 17:e, Lars 38:a 
Stafett Frida 7:a, Lars 15:e 
 
Student VM SkidO Tjeckien 
Sprint Erica Edman 14:e, Ondra Hvalac tävlande för Tjeckien 24:a Lars 
 Widmer tävlande för Schweiz 27:a 
Jaktstart – baserad på sprinten  Erica 16:e, Ondra 17:e, Lars 22:a 
Medel masstart Erica 9:e, Ondra 10:e, Lars 23:a 
Stafett – 2 manna Erica åkte för Sverige lag 2 och kom in som 8:e lag 
 
VM SkidO i Finland 
Sprint Frida Sandberg 4:a, Lars Widmer tävlande för Schweiz, 40:e 
Lång jaktstart Frida 4:a, Lars 34:a 
Medel Frida 5:a, Lars 45:a 
Stafett Inget deltagande från Säterbygden 
 
SM SkidO 
SM Medel D21 Frida 2:a, Erica Edman 7:a. H 21 Oskar Sandberg 4:a, Ondra Hvalac 5:a. 
SM Stafett D 21 Frida och Erica 1:a, H 21 Oskar och Ondra 2:a 
 
SM Sprint D 21 Frida 1:a 
SM Lång D 21 Frida 3:a 
 
SM Sprintprolog och medel dec 2020 i Boden D 21 Frida Sandberg 4:a, Erica Edman 13:e. H 21 

Lars Widmer 17:e 
 
Veteran SM Sprint  D 55 Carina Sandberg 1:a, H 55 Per S 7:a 
 Lång  D 55 Carina 1:a, H 55 Per Sandberg, DSQ 
 
Svenska SkidO cupen 
Även denna säsong var det en cuptävling för junior- och seniorelit där speciella värdetävlingar 
inkluderat SM tävlingarna räknades med. 
D 21 Frida Sandberg 4:a, Erica Edman 24:a 
H 21 Lars Widmer 12:a, Oskar Sandberg 27:a, Ondra Hvalec 28:a 
 
Swedish League orientering, SM orientering 
Inget deltagande från klubben. 
 
SM MTBO 
Kjell Klaar var klubbens enda deltagare där han i H60 fick följande placeringar: 
Sprint 8:a, Lång 12:a och Medel 8:a 
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Svenska cupen i MTBO 
Ingen deltagare i junior eller senior. 
 
DM 
Pallplatser i DM från klubben. 
 
SkidO  Ingen tävling då arrangör saknats. 
 
Sprint  H 10 Lenoard Hörnell 1:a. Första ungdomsmedaljen på mång år! 
  D 40 Frida Öhlund 3:a 

D 55 Anita Klaar 3:a 
  H 60 Kjell Klaar 3:a 
 
Stafett  D 40 Anita Klaar, Minna Westbom och Frida Öhlund 2:a 
 
KM 
Endast en KM-tävling genomfördes under året och det var medel OL utanför Hedemora. 
 
Stafetter 
Byalagskavlen 
Arrangerades på Skönviksområdet där Carina och Per Sandberg tillsammans med Leonard och Dan 
Hörnell stod för arrangemanget. Det var 8 lag som kom till start där det gällde att tillsammans ta sig an 
9 korta banor. Det fanns kodbokstäver på några av kontrollerna som till slut bildade ett lösenord. 
Snabbast och smartast för kvällen var familjen Westbom som får klura på ett upplägg till nästa år. 
 
25-manna 
Äntligen var det dags för klubben att ställa upp med ett eget fullt lag till 25 manna stafetten efter några 
Coronaår och säsonger utan att få ihop fullt lag. Tävlingarna genomfördes i skogarna utanför 
Flemingsberg. Det var ett snabbt beslut att få ihop eget lag så någon gemensam resa och boende 
hade inte planerats men det blev bra gemenskap i klubbtältet som vanligt. För att uppfylla tävlingens 
regler krävdes flera ungdomar i laget och där var det flera som gjorde debut i så här stora 
sammanhang. Målsättningen innan var att ta sig runt och att ha så skoj som möjligt. Det var många 
kontroller som tillsammans skulle tas i rätt ordning och det gjordes förstås några krokar i skogen men 
alla kontroller blev godkända. Det blev en väntad omstart för de sista sträckorna men klubbens 
slutresultat 220:e lag får anses fullt godkänt med mersmak. Nästa år vore det extra roligt med en 
gemensam resa och boende så att deltagandet även dagen efter blev lite större. 
 
Läger/Klubbresor 
Frida har varit på 3 landslagsläger i SkidO varav 2 på snö där hon tyvärr fick avbryta ett av dom pga 
förkylningssymtom. (Säsongen 2022) 
 
Lars har varit på ett av dessa snöläger där han fått möjlighet att följa med det svenska landslaget. De 
har tillsammans valt att satsa på ett eget läger i Schweiz för att träna på hög höjd inför kommande 
säsongs internationella tävlingar i alperna. 
 
DOF lägret riktat mot ungdomar 10 – 16 år saknade deltagare för klubben i år. Något att satsa på till 
nästa säsong.  
 
Klubben hade ingen organiserad tävlingsresa i år utan var och en fick själv ordna boende vid tävlingar 
på bortaplan. 
 
Utbildning 
Klubben har haft en mängd lärgruppstillfällen under året för att utveckla både ungdoms och 
träningsverksamhet. En nybörjarkurs för vuxna kördes även i år som lärgrupp. 
 
De äldre har fortsatt sitt sociala utbyte med historiska förtecken både vår och höst. De har träffats, 
motionerat tillsammans, fikat och diskuterat orientering från ett äldre perspektiv. 
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En medlem har deltagit på SOFTs inspirationshelg för ledare på ungdom, junior och seniornivå i 
anslutning till SOFTs säsongsavslutning. Två medlemmar deltog samma helg på tävlingskonferens 
 
Fester/träffar 
Ungdomsavslutning med natt-OL och fika. 
 
Höstmötet var ett kombinerat firande av väl genomfört VM och planering för fortsatt verksamhet. Ett 10 
talet medlemmar samlades och fick ta del av Tjeckisk film från VM deltagare, njuta av god tårta och 
komma med kreativa förslag. 
 
Dalaoffensiven hade ingen representant från klubben i år. Enbart riktat till ungdomar. 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsåret 2022 har ambitionen för Säterbygdens tränings-, tävlings- och ungdomskommitté 
varit samma som sista åren där vi försökt optimera ledarresurser och samverkat med träningarna för 
barn och vuxna för att kunna hjälpas åt på bästa sätt. Skidträningen påverkades av snöbrist, i övrigt 
fullföljdes hela säsongens träningsverksamhet. 
 
Det har varit många ledare som hjälpts åt utifrån sina förutsättningar som har gjort att vi kunnat ha 
lekfulla träningar för de yngsta och varierade orienterings- och löpträningar för de äldre vid samma 
träningstillfälle – ett sätt att få samhörighet över åldersgränser. 
 
Klubben har relativt få aktiva orienterare men styrkan nu är att det finns en spridning från de allra 
yngsta nybörjarna till yppersta Sverigeelit inom SkidO där det finns internationellt deltagande med god 
framgång. En stor del av klubbens aktiva är vuxna veteraner där en stark stomme finns vid 
arrangemang. 
 
Det som är klubbens ständiga utmaning är att locka flera ”nya” familjer med barn i alla åldrar och deras 
föräldrar och där har trenden varit uppåtgående under 2022 där vi kan ha dragit nytta av pandemin som 
gjort att flera fått upp ögonen för idrott utomhus. 
 
Bland de allra äldsta finns ett stort behov av att träffas kontinuerligt för att bibehålla fysisk och mental 
hälsa och i år har dessa träffar kunnat återgå till hur det såg ut innan pandemin vilket varit väldigt 
positivt. 
 
Tack 
Kommittén vill tacka alla som hjälpt till med verksamheten under året.  

• Styrelsen har varit mycket positivt inställda till alla förslag på utveckling som kommit från 
kommittén. Det har varit representation från ungdomsgruppen i styrelsen vilket förenklat 
dialogen ytterligare.  

• Medlemmar har hjälpts åt att få till teknikträningar varje vecka under vår – och höstsäsong vilket 
gjort att det varit stor variation.  

• Föräldrar som hjälpt till att följa nybörjare på träningarna är ett viktigt stöd för att få det att 
fungera praktiskt 

• Datakunniga medlemmar har hjälpt till med att få till övningarna i OCAD, dragit ut kopior och 
hjälpt till med information via hemsidan med mera.  

• Säters kommuns ungdoms- och kartbidrag är mycket värdefullt för att kunna bedriva 
ungdomsträningar i skogen som arena. 

 
 
Kartor och arrangemang 
Våra mål för kartor och arrangemang är att ha en bra ordning på vårt kartmaterial, ha en god 
framförhållning och göra så kostnadseffektiva produktioner och underhåll som möjligt.  
Vi vill också kunna arrangera bra tävlingar som bidrar till bra orienteringsverksamhet och som också 
ger oss ekonomiska förutsättningar att bedriva vår verksamhet. 
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Kartor 
Under 2019–2020 genomfördes en nyritning av orienteringskartan mellan Dammsjön och Mora by. 
Under 2020 utökade vi även kartan från Mora IP bort mot Hovgården. Nu har vi en bra digital karta 
utifrån Lantmäteriets grunddata som kommer att kunna användas för kommande arrangemang och 
träningar. Vi planerar nu för att använda Mora IP som bas, såväl för DM medel och stafett som vi 
arrangerar i höst, och även för Dala veteran-OL och andra mindre tävlingar och träningar.  
 
Vi nämnde i fjolårets verksamhetsberättelse att vi parallellt börjat titta på andra områden för kartritning. 
Under 2022 har en stor del av dessa planer legat på is, genom att vi varit fullt upptagna med MTBO-
VM, men arbetet kommer att gå vidare. Nya möjligheter, framför allt genom att Lantmäteriet har tagit 
fram digitaliserade kartor över hela Sverige, gör att vi nu kan ta fram kartor över nya områden som är 
intressanta för oss. Dessutom kan vi starta kartritningen på en mycket högre nivå än tidigare, då man 
tidigare måste flygfotografera och ta fram grundmaterial innan kartritning kunde påbörjas. 
 
Förutom kartor för arrangemang och egen verksamhet tillhandahåller vi kartor gratis till skolorna för 
orienteringsaktiviteter, både runt skolgårdarna och i närområdenas skogar. Vi ställer också upp som 
stöd till idrottslärare, på friluftsdagar och liknande i de fall man så önskar. Ett exempel på detta är att vi 
genomförde en labyrintorientering för klasserna 2 till 9 vid Säters IP i samband med höstens friluftsdag. 
Detta blev mycket uppskattat. 
 
Kart- och arrangemangsbidrag 
Vi har under många år haft ett stort stöd från Säters kommun för att finansiera kartritning och 
evenemang. Detta är såväl en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och även en 
rättvisefråga eftersom vår idrottsplats är naturen. Vi har inga ishallar, idrottshallar eller fotbollsplaner för 
vår verksamhet. Under 2022 fick vi ett stort stöd från Säters kommun i form av evenemangsbidrag för 
MTBO-VM, vilket var oerhört väsentligt för genomförandet av arrangemanget.  
 
Arrangemang 
MTBO-VM 
VM MTBO. Säterbygden arrangerade tillsammans med OK Kåre och Kvarnsveden VM för  
Juniorer och seniorer under en strålande julivecka. SOK hade valt den naturligaste arenan i 
kommunen, Gustafs IP där medeldistans individuell start och stafett avgjordes. 
 
Tävlingarna blev tävlingsmässigt mycket lyckade. De tävlingar som genomfördes i Gustafs och Falun 
blev den allra bästa propaganda som kan tänkas för sporten och vi fick otroligt mycket beröm för 
arrangemang, terräng, kartor, etc. Tävlingarna samlade deltagare från 25 nationer och vi bedömer att 
arrangemanget gav en mycket god bild av Säters och Falu kommuner, liksom av de arrangerande 
klubbarna. 
 
Däremot blev inte MTBO-VM 2022 någon ekonomisk ”framgång”. Coronapandemin och kriget i Ukraina 
bidrog tydligt till lägre deltagarsiffror än vad vi hoppats på. Samtidigt är MTBO en relativt ny gren inom 
orienteringen och därför nås ännu inte de deltagarsiffror som vanlig orientering brukar ge och även 
långt ifrån de ekonomiska resultat som normalt uppnås.  
 
Orienteringen är till stor del en ideell sport. För genomförandet lade Säterbygdens medlemmar och 
andra ned ungefär 2 500 obetalda timmar för att genomföra tävlingsdagarna inklusive det arbete som 
lades ned år i förväg. Nettoresultatet för klubben blev ca 165 000 kr. I detta ingår vår del av 
nettobehållning från arrangemanget, kostnader för kartrevidering samt ett evenemangsbidrag från 
Säters kommun. 
 
Dala veteran-OL 
Planen var att arrangera Dala veteran-OL på våren med Morbyvallen som TC. Vi valde dock att avstå 
detta på grund av kommande VM och arrangerade i stället veckans bana mellan Dammsjön och 
Solvarbo. Däremot genomfördes Dala veteran-OL i Dammsjön den 27 december med 170 deltagare. 
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Klubblokal 
Motionsanläggningen vid elljusspåret i Säter blev färdig 2013 och döptes till Säterstugan på julfesten 
samma år. Under åren 2014–2022 har vi haft ansvar för tillsyn och skötsel. Det har fördelats enligt ett 
schema på de medlemmar som har nyckel till lokalen. 
 
Avtalet mellan kommunen och Säterbygdens OK för skötsel av lokalen omförhandlades under fjolåret. I 
stort sett fungerar det som tidigare. Vi har dock förlorat en del i avtalet där vi hittills fått del av 
hyresintäkter där andra hyr stugan. Förändringen ger ett sämre netto för klubblokalen, men framtida 
kostnader bedöms ändå som rimliga. 
 
Lokalen möjliggör inte förvaring av allt material som klubben har för arrangemang och därför disponerar 
vi gratis en källarlokal på Gustav Adolfs väg genom Säterbostäders sponsring och vi har även ett rum 
på Mora IP. 
 
 
Ekonomi 
Vår övergripande målsättning är att föreningen ska ha en ekonomi i balans över tiden. 
Vår ekonomifunktion svarar för budget och ekonomisk redovisning, finansiering, marknadsföring, 
medlemsregister mm. Föreningens verksamhet finansieras av medlemsavgifter, överskott från egna 
arrangemang, lottförsäljning, eget externt arbete, statliga och kommunala bidrag samt sponsring. 
 
Resultatutfall jämfört med budget 
Föreningen redovisade för 2022 ett ekonomiskt överskott på +87 000 kr. Avgörande för detta resultat 
var överskottet från MTBO-VM. 
 
Föreningens resultat kan variera kraftigt under åren, dels beroende på arrangemang och dels på 
omfattningen av vår tävlingsverksamhet. Vår målsättning är dock att ekonomin ska vara i balans över 
åren och vi har då utgått från ställningen år 1997. Under perioden 1997 till 2021 har vi klarat detta mål 
och ligger nu +357 tkr över detta mål. Detta känns bra med hänsyn till att vi ett normalår och utan egna 
arrangemang gör underskott i storleksordningen -100 tkr. Därför behövs pengarna. 
 
Föreningens ekonomi är mycket god – föreningen har drygt 1 miljon kronor i form av eget kapital och 
fonder. 
 
Föreningens ekonomiska resultat för året och ställningen vid årets slut, framgår närmare av bifogade 
årsredovisning. 
 
 
Intern och extern information 
Informationsgruppen ansvarar för information till medlemmar och till media. Facebook, mail och vår 
hemsida www.saterbygden.se utgör de viktigaste informationskällorna för klubben.  
 
Under året meddelade Orienteringsförbundet att stödet för den hemsida som vi hade genom Idrott On-
line skulle avvecklas. Sveriges orienteringsklubbar blev därför tvungna att hitta egna lösningar. 
Ett större arbete lades ned, framför allt genom Dan Hörnell, för att utveckla en ny hemsida för att 
ersätta den gamla. Det har blivit en mycket lyckad lösning med en modern hemsida som är betydligt 
lättare att underhålla än den gamla och – vilket är viktigast – hemsidan har blivit levande med löpande 
uppdatering av information. Riktigt bra jobbat!!! 
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Slutord 
Ett tack till alla som ställer upp och arbetar i vår klubb, det är en förutsättning för att vi ska kunna ha 
den verksamhet vi har. Vi har bra fart på de mesta. Det som saknas är en mer jämställd styrelse. Idag 
är det bara manliga representanter i styrelsen. Och så vill vi inte ha det. Kan du tänka dig att arbeta i 
styrelsen så hör av dig till någon i styrelsen. Det kan till att börja med bara handla om att vara med och 
lära sig styrelsearbete och komma med idéer för att utveckla vår klubb och sporten. 
 
 
 
Säter 2022-02-01 
 
 
 
Robert Östlund Per Sandberg Bengt Hansson 
Ordförande Vice Ordf Kassör 
 
 
 
Magnus Fahlholm Andreas Stamer 
Sekreterare Styrelseledamot 
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