
Nr 36 från start.

Julbladet år 2015 
för 

Skillingaryds Frisksportklubb



Julfest
  

Julfest söndag 3 jan. kl. 1500 på Grönelund 

Anmälan senast 1 Januari

Anmäl er till Birgitta och Erland 71219  
eller Anna-Lena och Bengt 71703 

 
Medtag julklapp för c:a 50:- 

Välkomna 

Skillingaryds FK 
  
  
 

Träningsgrupp 99
Håkan Johansson, Annelie Johansson, Mats Lindqvist, 
Carina Lindqvist och Jörgen Lindqvist har under året 
som vanligt haft träningar på fredagar på Grönelund till-
sammans med ett stort gäng ungdomar. 

Vi har även haft en resa till Stockholm och Finnkampen, 
där autografblocken snabbt fylldes av namn på dom  
aktiva, och många ställde även upp på kort tillsammans 
med stolta ungdomar.
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På sommaravslutningen delades priser ut till alla  
träningsflitiga ungdomar, skillingarydsmästare i terräng-
löpning och deltagare i cupen.

Jalla Jalla pristagare blev i år  
Bettina Adelbrant Höglund, som 
fick priset för andra gången. 

Här överlämnar förra årets pris-
tagare Tyra Prima priset till Bettina.

Cirkus RooF
Cirkus RooF har under året bytt ledare och träningsdag.

När Martina slutade på cirkusen och flyttade till Nässjö 
för att gå i skolan så blev det ” Cirkus gubben” Jörgen 
Lindqvist som tillsammans med Anton Wetter tog över 
ansvaret för träningen. Vi har även haft hjälp av föräldrar 
som ställt upp. 

Samtidigt bytte vi även träningsdag från lördag till  
tisdag.
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Inbjudan till ”Vaccination mot doping” 
Onsdag 6 april 2016, kl 19.00

Riksidrottsförbundet (RF) har sedan flera år tillbaka en särskild 
satsning, vaccination mot doping. Målet är att den enskilde idrotts-
utövaren ska tillförsäkras en rätt att i tävlingssammanhang delta 
och tävla i en idrott som är fri från doping. 

Mer information på www.rf.se/Antidoping

Skillingaryds FK har sedan tidigare en handlingsplan för att vaccininera 
klubben mot doping. I den framgår bland annat att ”Vinnaren ska  
kunna glädja sig över en ärlig seger. Förloraren ska kunna känna 
sig trygg i att ha förlorat i en ärlig kamp. Åskådaren ska kunna vara 
förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och 
metoder.

SFK:s handlingsplan gäller, enligt RF:s regler, tre i år i taget. Alla 
som tävlar och representerar klubben i tävlingssammanhang från 
15 år och äldre ska ha fått information om klubbens handlingsplan 
och också gjort ett kunskapstest som handlar generellt om anti-
doping men också vilka skyldigheter den enskilde idrottaren har.  
 
Med anledning av att klubbens handlingsplan har reviderats inb-
juder härmed klubbens sektioner för friidrott, orientering och ski-
dor samt Träningsgrupp 99 alla tävlingsaktiva till information,  
diskussion men också för att göra ett kunskapstest kring  
vaccination mot doping. 

Detta sker onsdag 6 april kl 19.00 på Grönelund. Föranmälan 
krävs inte, men sektionerna och Träningsgrupp 99 vill upplysa 
aktiva idrottare som är 15 år och äldre att det är ett krav att genom-
gå vaccination mot doping för att få representera klubben i idrotts-
sammanhang. 

De som är yngre än 15 år och tävlingsaktiva, samt deras föräldrar, är 
också välkomna att delta kvällen ovan.

Välkomna till en förhoppningsvis givande kväll!

Friidrotts-, Orienterings- och Skidsektionen samt Träningsgrupp 99

Orientering i U-klass
Jag ska erkänna det. Så fort det bjuds tillfälle anmäler jag mig i 
U-klass. Då får jag en bana som passar mig, fast den ibland kan 
vara i svåraste laget.

U? frågar sig vän av ordning. Orienterat i 40 år och klarar knappt 
av en nybörjarbana? Men nej, det är inte det saken gäller. Det är 
inte U som i Ungdom, eller Utbildning eller Utveckling (även om 
gudarna ska veta att det kunde behövas). Det är U som i Utmaning, 
U som i Ursvårt, U som Upplevelse. Kort sagt, U som i Ultimate.

Ultimate är en speciell form av orientering där man har tagit bort 
alla stigar och vägar på kartan så att det inte ska bli för lätt. Nu 
måste man läsa kartan noggrannare och ta vägval baserade på 
terrängen istället för att bara rusa fram på en stig och dundra in i 
skogen och leta där man tror att kontrollen kan sitta. Nu gäller det 
att ha järnhård koll hela tiden och inte tappa bort sig. Det finns ju 
ingen uppfångande traktorväg en bit bakom. Tappar man bort sig 
kan det vara ganska svårt att läsa in sig. Då kan man stå där mitt 
på en väg och inte få ihop kartan, allt medan de med kompletta 
kartor hastar förbi och kanske i bästa fall slänger en blick som 
säger ”det ska nog inte vara mer där...”.

För att inte det ska hända har jag utvecklat min egen form av 
orientering, ”Via-Ferrata”-taktiken. Namnet kommer från de 
klättringsvägar nere i Alperna som är säkrade med vajrar och 
stegar.  Man säkrar upp sig själv med en egen vajer som man hakar 
i med ett par karbinhakar, och den gyllene regeln är att inte lossa 
den ena haken förrän man har fäst den andra. Jag orienterar på 
samma sätt, från hållpunkt till hållpunkt och släpper inte taget om 
den jag är vid förrän jag har koll på nästa. Den taktiken har tjänat 
mig väl, men ibland räcker det inte riktigt till. 
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Vi flyttar oss till slutet av augusti och till Tjeckien, närmare bestämt 
till ”Bohemian Paradise”. Så fort vi såg tävlingen på World of O och 
insåg att de hade Ultimate, bestämde vi oss för att slå till. Det är 
en populär tävling som pga att den går i ett naturreservat har ett 
absolut tak på 1200 deltagare. Arrangörerna informerade om att 
förra året hade anmälningarna varit fulltecknade på 7 minuter! Där 
är det nästan lika hårt tryck som på en Springsteen-konsert.  Alltså 
satt jag beredd att trycka på knappen klockan 06:30 en morgon i 
juni så fort anmälningarna öppnades. Och vi fick våra platser.

Sandstensterräng är intressant i sig och utan stigar blir den 
naturligtvis än mer utmanande. Första loppet var medeldistans, 
här hade jag inga svårigheter.  Senare samma dag var det dags för 
sprint. Även sprinten gick i samma sandstensområde, det var upp 
och ner, många kontroller och även täta områden, så snabba tider 
kunde man inte räkna med. Men 55 minuter på 2 kilometer! Vad 
hade hänt?

En typisk Ultimate-grej. Det är lätt att segla ut och man har inget 
som tar emot. Jag stod mitt på en traktorväg ute på ett fält och 
kunde inte läsa in mig. Inte förrän jag hade sprungit vidare och 
lokaliserat ett par hus kunde jag få tag på min position och gå 
noggrann kompass in mot kontrollen. Sedan hjälpte det ju inte att 
arrangörerna just för det här loppet hade plockat bort inte bara 
stigar och vägar, utan också en del grönområden! Det var väl det 
här med Utmaning  

Men tro inte att jag har ledsnat för det. Nästa gång jag ser U-klass 
i inbjudan är jag på plats igen. Det är nämligen U som i Underbart.

Ulrika Bornetun

Från skidsektionen
Efter förra vinterns dåliga 
snötillgång kunde klubben 
ändå glädjas åt den  största 
framgången i SkillingarydFKs 
historia då Leo Johansson 
segrade på USM i H 16 klassen 
som avgjordes i Filipstad. 

Leo har nu i höst börjat på 
skidgymnasiet i värmländska 
Torsby och snart avverkat en 
termin där. Han får nu börja 
tävla i H17-18 klassen och möta 
de bästa åkarna i landet i den 
klassen.

Vid telefonsamtal med Leo 
berättade han att den första 

tävlingen blir i Bruksvallarna 21-22 nov. Premiären gick 
över förväntan då Leo åkte in på en 14:de plats, slagen 
med endast 1 min. och 28 sek. Kan även nämnas att 
han var endast 8 sek. efter Kalla som åkte någon timma  
tidigare.  Han studerar på Stjerneskolan och tränings-
dosen ligger på 9-15 timmar per vecka, det är rull- 
skidor och skidåkning i tunneln som gäller. Tränarna heter  
Annika Evaldsson och Råland Strid.

Leo kommer hem på jullovet och kanske blir det någon 
tävling i Småland om det finns snö.

Vi önskar Leo lycka till med studierna och skidåkningen 
denna vinter.
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Vasaloppet
Det är 13 åkare från SFK som är anmälda till Vasaloppet 
2016. De sista årens milda vintrar gör sitt till att det blir 
mindre anmälda, men det går att ordna en plats närmare 
loppet när åkare av olika anledningar säljer sin plats.

Namn   Klass Stad  Startgrupp 

Johan Andersson  H35  Skillingaryd VL9

Kristin Andersson D21  Jönköping VL8

Gustav Karlsson H21  Värnamo  VL7

Thomas Karlsson H65  Värnamo  VL8

Mikael Ljungqvist H40  Skillingaryd VL9

Göran Magnisson H50  Värnamo  VL8

Martin Malmerfors H21  Värnamo  VL4

Sven Manfredsson H60  Skillingaryd VL9

Thor Oscarsson H55  Skillingaryd VL7

Magnus Peterson H50  Växjö  VL5

Kevin Shearman H45  Skillingaryd VL10

Bengt Svensson H55  Skillingaryd VL8   

Zontävling
En zontävling ska avgöras på Grönelund eller i Vaggeryd 
lördag 6 februari beroende på var det är mest snötillgång 
den dagen. Zonen består av klubbar från Östbo och Väst-
bo.

Förslag till zontävlingar 2016:

10 Januari  OK Vivill 
23 Januari  Bredaryds SOK 
6 Februari  Skillingaryds FK/Vaggeryds SOK 
21 Februari Anderstorps OK 
28 Februari Reservdatum

Tävlingarna körs i klassisk stil. Men Bredaryd SOK kör sin 
tävling i fristil.

Stakmaskin
En stakmaskin skall köpas in till gymmet på Grönelund där 
det går att träna tisdagar och fredagar kl. 16.00 till 20.00. 
På fredagar har Träningsgrupp99 förtur mellan kl 17.20 och 
18.30. 

Rummet har fått en standardhöjning då målning av väggar 
och tak har gjorts, ytterligare något nytt redskap kommer 
att sättas in.        
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Julafton kommer med buller och bång. Tomten han packar sin säck under sång.
Han sjunger om Julen, hur trivsam den är, om rävar som raskar och allt det där ...
Han ensam skidar genom skogen och tänker, tittar på stjärnor som på himmelen blänker.
Månen den svävar där stor och rund, långt borta hörs skallet från skällande hund.
Snart står han vid dörren där småbarnen bor, han står där och stampar med snöiga skor.
Så stiger han in i ett julpyntat hus, det doftar från glöggen och nytända ljus. 
Alla blir glada som julklappar får, Tomten blir lycklig och fäller en tår.
Sen lämnar han stugan med glädje i sinne, skidar mot sin stuga med fint juleminne,
Snart är han hemma i sitt tomtehus, där tomtemor väntat vid tända ljus.

God Jul önskar Tomten!

Tävlingsprogram längdskidor 2015-2016
Datum  Namn, Åkstil Cup/Tour                       Arrangör                TD Light

Torsdag  17/12 Huskvarnaloppet, IF                                        IKHP 
Söndag 27/12 Nässjöloppet, IK Pölder Cup                     Nässjö SKI 
Söndag 3/1 Hallbyloppet, MF                                        IF Hallby SOK 
Onsdag 6/1 Högefälleloppet, IK                                        Eksjö SOK 
Lördag 9/1 Landsbroloppet, Skiathlon K+F Pölder Cup                     Landsbro IF SK 
Lördag 16/1 Tour de Småland, Etapp 1-2 ICA/Folksam, Pölder Cup     Alstermo IF 
Söndag 17/1 Tour de Småland, Etapp 3-4 ICA/Folksam, Pölder Cup     Nybro SKI 
Söndag 24/1 Oskarshamnsloppet, DM Långloppsserien             SOK Viljan               TE 
Lördag 30/1 DM, JDM, UDM 5/15km, IF                                        IKHP 
Lördag 30/1 Teamsprings-DM, F                                        IKHP 
Söndag 31/1 Rallarloppet Långloppsserien            Bottnaryds IF          TE 
Söndag 7/2 Lövhultsloppet Långloppsserien            Nässjö SKI               TE 
Onsdag 10/2 Kanonloppet, IK                                         Anderstorps OK 
Lördag 13/2 Vetlandaloppet, IK Pölder Cup                    Hvetlanda SK 
Lördag 13/2 Huskvarna Ski Marathon Långloppsserien            IKHP                   TE 
Söndag 14/2 Nybroloppet Långloppsserien            Nybro SKI                JE 
Lördag 20/2 Dackefejden, IK Pölder Cup (för 15-16)   Rydaholms GoIF 
Söndag 21/2 Storebroloppet, MK                                        Storebro SC 
Söndag 21/2 Amokabel-loppet Långloppsserien            Alstermo IF             TE 
Lördag 27/2 Anebyloppet, IK Pölder Cup (för 13-14)   SOK Aneby 
Lördag 5/3 Smålandstrippeln, IF Zonfinal, PölderCup      Landsbro IF SK 
Lördag 12/3 Nässjöjakten, Jaktstart K                                        Nässjö SKI 
Söndag 13/3 Landsbrosprinten, SF                                        Landsbro IF SK 
Söndag 26/4 Landsjön Runt, RK Pölder Cup                    IJ Vista                   JE

K=Klassisk stil, F=Fristil, RK=Rullskidor klassisk stil, RF=Rullskidor fristil, I=Intervallstart, M=Masstart, 
S=Sprint

LK:s kontaktpertson TD ”Light”

JE Johan Ericson, Tel 070-513 11 52 
TE Tommy Eventorn, Tel 070-649 69 20  

Gamle Efraim ser för första gången i sitt liv stavhopp på TV.
-Mycket har jag sett i mina dagar, men aldrig någon som har 
haft så svårt att komma upp på en madrass!

***

Kal och Osborn var på match på Ullevi och den store “Ängla”-
centern skjuter ett så hårt skott att skon lossnar och flyger 
in i målet.
-Dö, Osborn, säger Kal, de’ va’ la tur att han ente nicka…
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Veteranernas Julbord
Veteranerna träffas regelbundet varje Onsdag på Grönelund, 
ibland åker de i väg och besöker andra platser i kommunen 
eller i nära omgivningar. Några gånger har de föreläsare på 
besök och alltid hembakat fika.

Onsdagen den 9:e 
December reste de 
med respektive till 
Sandsjöfors för årets 
traditionella julbord. 
Det blev en mysig  
eftermiddag med ge-
menskap, god mat,  
lotterier och många 
skratt. 

Damklubben “Tjejligan”.

Vi träffas vanligen kl 18.00 2:a torsdagen i månaden under 
tiden jan. - maj och sept. - dec. 

Under vårterminen har vi bl.a. varit hos Ritwa i Snuddebo, där 
vi plockade örter som vi sen kokade salvor av.

Under höstterminen var Mats Carlsson från Räddningstjänsten 
hos oss en kväll och instruerade hur Hjärt-Lungräddning ska 
utföras.

Inger Claesson

Veterankåseri
Kan man säga att en frisksportveteran på något sätt 
skiljer sig från andra män i samma ålder?

Några utmärkande drag kan man nog finna, han använder 
ingen alkohol, röker eller snusar inte, stoppar inte i sig 
en massa lyckopiller, äter kanske lite mer grönsaker och 
mindre kött än genomsnittet, rör sig lite mera, och kan-
ske att det skaver lite extra i själen när vi tar bilen istället 
för att använda cykeln. Om detta nu stämmer, vilket jag 
naturligtvis inte har några vetenskapliga belägg för, vad 
kan det då få för konsekvenser för vår omgivning och 
vårt eget välbefinnande?

För det första vill jag klargöra att jag inte på något vis 
vill påstå att detta skulle betyda att vi är bättre män-
niskor. Det känns ändock som om vetenskapen äntligen 
hunnit ifatt den gamla frisksportidén ”Avstå från sprit, 
tobak och andra droger, ät grönsaker, mindre kött och 
rör på dig”. Följer vi den livsdevisen då tror jag att vi  
lever ett längre och rikare liv och kanske även ger moder 
jord chans att överleva. Många tycker nog att det är lite 
förmätet att skriva detta kåseri bara ett par dagar efter 
vårt frosseri på Sandsjö Värdshus. Kanske att det dåliga 
samvetet gör att vi besinnar oss när vi nu snart skall an-
gripa det egna julbordet. 

God Jul på er alla frisksportvänner, snart är det dags att 
ta sig an ett nytt år med nya föresatser och med fortsatt 
trivsam samvaro.

Ingemar Elgemark
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Fasta tider på Grönelund
Bastu - Tisdagar och Fredagar från kl 16.00

Träningsgrupp 99 - Fredagar från 17.20

Cirkus Roof - Tisdagar  från kl. 17.30 
OBS! i Gamla Sporthallen Fågelforsskolan

Veteranerna - Onsdagar kl 14.00

Tjejligan - Torsdagar 18.00

Kansliet
Hej på er alla, i våras tog jag, Jeanette Aronsson över den  
administrativa delen i klubben från Inger Claesson, och  
jobbar för er ca 20 timmar varje månad.

Jag har under hösten startat en Facebooksida till klubben 
och den hittar ni här: www.facebook.com/skillingarydsfk

Vår hemsida på domänen www.skillingarydsfk.se har också 
fått ett nytt utseende som är mobilanpassat.

Vi finns såklart kvar på www2.idrottonline.se/SkillingarydsFK 
som förut.

Jag hjälper till med medlemsdatabasen, skickar ut medlems-
kort och håller koll på betalningar i samarbete med vår kassör 
Eva-Marie och ordförande Jörgen. Rapporterar även så att 
vi får in de bidrag vi har rätt till. Hjälper  även till med Tips- 
promenaderna så att alla får sina priser och att det finns  
lottringar med mera.

Sen hjälper jag dem som behöver hjälp med att göra re-
klamblad, broschyrer,  etiketter, kopiering och andra före- 
kommande kontorsuppgifter.

Jag jobbar både på Grönelund och hemifrån och är oftast på 
Grönelund på onsdag eftermiddag.

Ni når mig på e-post adress skillingarydsfk@gmail.com

Kalender 2016

Torsdag 14 Januari        Styrelsemöte  OBS! 18.00

Torsdag 4 Februari        Klubbmöte  19.00

Söndag 13 mars               Årsmöte  15.00 

Motioner lämnas in senast 1 Februari.

Onsdag 6 April Vaccination mot doping   19.00

Torsdag 7 April Styrelsemöte 19.00

Torsdag 12 Maj Klubbmöte  19.00

Torsdag 2 Juni Styrelsemöte 19.00

Torsdag 11 Augusti Klubbmöte  19.00

Torsdag 1 September Styrelsemöte 19.00

Torsdag 6 Oktober Klubbmöte  19.00

Torsdag 3 November Styrelsemöte 19.00

Torsdag 1 December Klubbmöte  19.00

Torsdag 12 Januari 2017 Styrelsemöte OBS! 18.00
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Ordförande har ordet
Tänk att få komma upp till Grönelund och njuta av  
naturen och den fina anläggningen vi har där.

Tänk att kunna gå ett varv på elljusspåret, eller springa 
ett varv på femman.

Tänk att kunna sätta sig vid ett Julbord och äta sig mer 
än mätt.

Vad bra vi har det egentligen med tanke på vad som 
händer i världen!

Var tacksamma och lev väl och var rädda om varandra så 
blir världen mycket bättre.

Jag önskar alla God Jul och ett gott slut på 2015 och ett 
lika fint 2016.

Ordförande Jörgen Lindqvist.

Vakthavandelista Grönelund 2016.

Den som har vaktmästarnycklarna ansvarar för ordningen till 
dess att nycklarna har överlämnats till nästa vakthavande. 

Tänk på att larma av innan du går in och att larma på när du 
går ut. Kolla och städa av i bastu och omklädningsrum! Glöm 
inte att ta bort skräp från golvbrunnarna.
Kontrollera att alla dörrar är låsta, även på övervåningen.
Kontakta vaktmästare Bengt Bengtsson om något är oklart. 
Tel: 073-603232.
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GOD JUL
&

GOTT NYTT 
ÅR!


