
Rimbo SOK
I skrivande stund är det ett 
tunt lager med snö och det har 
varit minusgrader i flera dagar. 
Vi hoppas på en vinter med 
mycket snö och skidåkning.

Under arbetsdagen i septem-
ber gjorde gjorde vi förbät-
tringar på spåret med bland 
annat mer grus för ett jämnare 
underlag till skidspåren och 
bättre framkomlighet för den 
nya spårkälken. 
Vi har även slagit gräs på 
åkern vid klubbstugan för ett 
kortare skidspår.

Under sommaren och hösten 
arrangerade vi Roslags- 
mästerskap i sprintorientering, 
Terräng-DM med LK-Roslagen 
samt motionsorienteringen 
Skinkloppet.

Intresset för ett aktivt uteliv 
håller i sig bland Rimboborna. 
Vi upplever att motionsspåren 
som utgår från klubbstugan 
nyttjas flitigt. Många springer, 
promenerar, går med hunden, 
en del cyklar också.

Vi planerar för ett mtb-spår 
med målsättningen att det 
ska vara åtskilt från de övriga 
motionsspåren.
Med god planering och tur med 
bidrag från bland andra kom-
munen kan vi förhoppningsvis 
inviga en första etapp under 
2022.

Vi i Rimbo SOK önskar er en 
riktigt god Jul och ett Gott Nytt 
År med hopp om en snörik fin 
vinter.

Hälsningar
/Leif Andersson 
Ordförande Rimbo SOK

Hej!
Nyhetsbrev till dig som är medlem       
i Rimbo Skid- och Orienteringsklubb

Stort intresse för alla 
former av orientering
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Tommy Lindberg är årets vinnare av Naturpasset. Här tar han emot priset – en 
delikatesskorg från Ica Rimbo. Till höger: Leif Andersson, ordförande Rimbo SOK. 

    Tittarsiffrorna var höga när SVT satsade på att sända orientering, över en miljon 
tittare följde världscupfinalen i Italien. 
   Lokalt har intresset för orientering också varit stort. Många har sprungit, promenerat 
och cyklat på våra smittsäkra utomhusaktiviteter Naturpasset, Cykelpasset och Hitta ut. 
De tre nämnda är ju inga tävlingar utan du tar dig ut i skog och mark eller cyklar iväg 
på upptäcktsfärd när det passar dig och orienterar dig fram till så många kontroller du 
vill i din takt. 
   Naturpasset har sina trogna deltagare men även del som provat den roliga hjärnaktiv-
iteten för första gången. Cykelpasset som är väldigt populärt arrangerade vi i samarbete 
med Rimbo hembygdsförening. 
   I Rimbo hade vi för första gången checkpoints/kontroller till Hitta ut. 10 stycken kon-
troller fanns på kartan vid Näset.  
   Totalt på de tre arrangemangen har vi haft runt 360 personer som besökt kontroller. 
Svenska orienteringsförbundet säger att deras undersökningar visar att det i många fall 
är flera personer som är ute och letar kontroller tillsammans och delar på karta. Un-
dersökningar visar också att majoriteten av de som deltar i den här typen av aktiviteter 
inte är aktiva orienterare.  
   Utan att veta kan vi ha haft närmare 500 personer som besökt kontroller på våra tre 
arrangemang. Vi hoppas att Rimbo SOK bidragit till kul motion.  Thomas Hoff



Medlemsavgift: 
 
Familj: 400 kr/år  
21 år och äldre: 200 kr/år 
17 – 20 år: 100 kr/år 
Ungdom: 50kr/år 
 
Bankgiro: 688-7855 
Swish: 123 42 73 702 
 

 

Att sponsra en stolpe på 
vår elljusbana kostar 250 
kr/år. 

Intresserad? 
Kontakta Stefan Wijk på 
tel. 073 385 85 39  
eller maila  
wijken@hotmail.com 

OBS!  
Under hösten har vi bytt 
adress. Nya adressen är: 
 
Rimbo SOK 
Västertorpsvägen 10 
762 61 Rimbo 
 
idrottonline.se/ 
RimboSOK-Orientering

 Rubriken synes kryptisk, men den handlar om något ovanligt och ganska unikt på våra breddgrader. Det handlar om 
skidorientering.
   1983 arrangerades nämligen föreningen Svealandsmästerskapet i skid-ol. Vi hade TC vid Bålbroskolan med spår i 
Västertorpsskogen och på andra sidan Långsjön på Adamsbergssidan. Skidorientering på den tiden var väsensskilda 
mot dagens tävlingar. Spåren gjorde vi till stor del genom att helt enkelt trampa upp dem med skidor.
   Det var mycket hög klass på startfältet. I damtävlingen fanns bland andra nämnda Annichen Kringstad, tidigare 
fyristjejen Ylva Grape, tävlande för Stora Tuna och längdåkningsstjärnan Karin Lamberg. Damklassen vanns av Ylva 
Grape.
   I herrklassen var det om möjligt ännu högre klass. Det handlade mest om Stefan Larsson, som 1984 blev guldmedal-
jör i stafett vid VM i Italien. Han tog dessutom silver i den individuella tävlingen.
   Rubriken kommer sig av Christina Hjertsons omdöme om banorna: strösocker, vass och lingonris. I övrigt fick banor 
och arrangemang högt betyg.
Redan 1981 arrangerade vi en skidorientering. Det var en nationell tävling som samlade imponerade 400 deltagare.
I en tidningsartikel står att klubbarna där efter stod i kö för att få arrangera mästerskap med mera i Rimbo.
   Om vi arrangerat någon tävling före eller efter dessa två vet jag inte. Det finns säkert andra som har bättre koll.
Min egen erfarenhet av skid-ol inskränker sig till ett svagt minne av en natträning i slutet av 50-talet. Jag minns att vi 
startade någonstans i samhället. Första kontrollen, kanske den enda, var i närheten av Södertjära. Minnet säger att jag 
sprang med skidorna i nävarna på nuvarande väg 77 i Kundby och vek sedan av österut. I övrigt minns jag inget av det 
hela och kanske lika bra det. Sven-Olov Norlin

Strösocker, vass och lingonris

@
Rimbo SOK rimbo_sok

rimbosok@ 
gmail.com

Ett stort TACK till våra sponsorer: 
Elektrohyr
Lättmetallverket i Roslagen AB 
Nyströms Cement 
Rimbo Hälsocentral 
Ove Nordströms Maskiner 
JR Markteknik 
Colorama Rimbo 
Rimbo Markis och Persienn 
Rimbo Gummiverkstad 
Ica Rimbo 
Norrtälje Energi
Tranvik Projekt AB 
PAX Skyltservice

Start ungdomsklasser DM-terräng 2 oktober. 

Arrangemang 
under hösten
    Terräng-DM 2 oktober
Arrangerades tillsammans med Löparklubben Roslagen 
Totalt cirka 80 deltagare.
Tävlingen avgjordes på elljusspåret.  
Ungdomar sprang 2 km. Seniorer och äldre sprang 4 
km.
Ett bra arrangemang vid vår klubbstuga. 

 Skinkloppet 21 november
Ett mindre arrangemang med 26 tappra löpare i  
åldrarna 4 – 80 år.
Efter loppet serverades det smörgås med julskinka och 
kaffe.
Vinster lottades ut i form av presentkort på julskinka.


