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VR-bladet
På gång i Vandrarringen under vintern!
Kallelse till extra föreningsmöte
Måndagen den 6 februari kl. 19:00
VIK-Skidors klubbstuga

Foto-KM och månadsmöte
VIK-skidors klubbstuga
23 januari 19:00

Allsång med Viskrakarna
Malmabergs mötesplats
2 december 19:00-21:00

Luciafest
Malmabergs Mötesplats
10 december 14:30
Nyårspromenad på Björnön
1 januari 10:00
Julfest
Malmabergs Mötesplats
7 januari 15:00-17:00

Klubbmöte – Foto-KM
VIK-skidors klubbstuga
23 januari 19:00

Skidläger Orsa Grönklitt
26-29 januari

Eskilstunarevyn - Guldskratt
28 januari kl15:00

Klubbmöte – Extra föreningsmöte
VIK-skidors klubbstuga
6 februari 19:00

BingoLotto.
Gynna föreningen och prenumerera.
Du kan beställa via internet:
https://secure.bingolotto.se/pren/
Ange

VANDRARRINGEN,
VÄSTERÅS
som den förening du vill stödja.
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Ordföranden har ordet
89e årsmötet är avverkat och vi är på god väg in
i det 90e verksamhetsåret. Det blir spännande att
se vad vår Jubileumskommitté kommer att bjuda
på under året. Utöver jubileumsaktiviteterna
kommer sektionerna att genomföra en rad
nyheter under året. Budgeten som presenterades
på årsmötet karaktäriseras som offensiv med
avsikten att kunna sponsra medlemsaktiviteter
för att locka flera medlemmar att delta samt att
göra investeringar som kommer medlemmarna
till godo.
På årsmötet invaldes flera nya funktionärer. Vi
hälsar Tomas Jonsson som revisor, Peter
Nordström till valberedningen, Almir Zec till
stugsektion, Karina Liljeroos till Cykel-Trim
kommittén, Leif Nilsson som materialförvaltare
och Karin Lönn som suppleant i Stiftarprisjuryn
mycket varmt välkomna som funktionär i VR
organisationen. Stort tack till övriga funktionärer
i styrelse och sektioner/kommittéer som ställde
upp för omval.
Vår valberedning har jobbat hårt inför årsmötet.
Det flesta posterna kunde besättas men att hitta
någon kandidat till vice ordförande och som
ordförande i stugsektion lyckades man inte med.
Vår mycket starkt bemannade stugsektion är utan
ledning och vi har ingen vice ordförande. Läget
är bekymmersamt speciellt om inte vi hittar
någon som vill ställa upp som sammanhållande
för stugsektionens verksamhet som ansvarar för
planering och kostnader och deltar i
styrelsemötena. Beslut om större reparationer
måste tas i styrelsen. Om stugsektionen blir utan
representant i styrelsen kommer dess fina
verksamhet att bromsas, speciellt om det behövs
ett beslut att ta en kostnad.
På sikt är avsaknad av vice ordförande också
kännbart. En fullbemannad styrelse är mera
kreativ och levererar mera genomtänkta beslut.
Vi har kallat till ett Extra föreningsmöte den 6
februari för att välja funktionärer till dessa poster
och lyckas vi inte med det måste vi ända hitta en
lösning. Det ultimata alternativet att stänga
klubbstugan tills vi hittar en ledare vill nog
ingen VR medlem vara med om. Snälla du, fatta
mod och hjälp till nu!

Hittar vi inga funktionärer till dagens vakanser
inför mötet den 6 februari har vi kanske
ytterligare 1-2 tunga styrelseposter att hitta
kandidater till inför årsmötet 2012. Motivationen
avtar kanske att fortsätta med ideellt arbete i
styrelsen om stimulans från medlemmarna
uteblir.
Jag tackar för förtroendet att få leda VR en 6:e
runda.
Ulf Back, Ordförande
Redaktören har ordet
Lars Mosslind, 021-33 07 80
e-post: lars.mosslind@tele2.se

Manusstopp VR-bladet 18 januari
Vill Du/Ni ha VR-bladet i digital form?
Meddela Hans Julle på hans@julle.com om du i
fortsättningen vill ha VR-bladet i digital form.
Har Du/Ni bytt adress?
Meddela det till Britt som sköter medlemsregistret på e-post: britt.back@telia.com eller
021-35 41 19
Medlemsavgifter 2012
Inbetalningskort för 2012-års medlemsavgift har
skickats ut per post. Om det är något fel på
inbetalningskortet, adress, belopp eller annat fel,
så meddela det omgående till VR-kansliet/Britt
Back tfn 021-354119 eller e-post
britt.back@telia.com
VR är tacksam om betalning sker senast 1 mars.
Vinnare i Cykel-TRIM
Vinnare av presentkort på cykeln:
1. Bengt Hallström
Vinnare av presentkort på cykeltillbehör:
2. Henry Svensson
3. Birgit Lundin
4. Eilis Backström
5. Lennart Svedberg
Vinnare bland de som sålt cykeltrimpaket:
1. Rolf Halldestam
2. Karin Lönn
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RAPPORT FRÅN VANDRARRINGENS
89E ÅRSMÖTE, TILLIKA DET 987
KLUBBMÖTET
Tid: Söndagen den 11 november 2011
Plats: Klubbstugan, Flisenberg
Närvarande: 41 röstberättigade VR-medlemmar
Den traditionella årsmötespromenaden runt
Fiskkraken genomfördes i lätt duggregn. 23
personer deltog och svarade på kluriga tipsfrågor
sammansatta av Lennart Sundin. Vid vindskyddet vid sjöänden serverades kaffe, glögg och
pepparkakor. Arrangörer var Karina Liljeroos,
Anders Olsson, Peter Olmårs, Lotta Hjort och
Per Janze.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes.
En tyst minut hölls för under året och tidigare år
bortgångna VR-kamrater.
Verksamhetsberättelsen med resultat- och
balansräkning godkändes av årsmötet. Såväl
huvudstyrelse som sektionsstyrelser beviljades
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och
budget för kommande år godkändes också av
mötet.
Vandrarringen fyller 90 år 2012. Verksamheten
under året kommer därför att genomsyras av
jubileumsaktiviteter. Medlemsavgifterna har
under flera år varit mycket låga i jämförelse med
andra föreningar. För att kunna möta ökande
kostnader beslöt årsmötet att höja medlemsavgifterna för 2012 enligt följande:
Hel avgift
Senioravgift
Ungdom 7-25 år

250 kr
200 kr
75 kr

Val till styrelse, sektioner och kommittéer
genomförde, styrelsemedlemmar är:
Ordförande - Ulf Back
Vice ordförande - vakant
Sekreterare - Peter Olmårs
Kassör - Lars Kjellman
Ordf orientering – Eva Kjellman
Ordf skidor – Karina Liljeroos
Ordf utflyktssektion – ersätts av kommitté
Ordf stugsektion – vakant
Ledamot – Bo Hedman.

Valberedningen har inte kunnat hitta kandidater
till posterna vice ordförande och ordförande för
stugsektionen. Eftersom dessa poster enligt
stadgarna måste vara tillsatta fortsätter
valberedningens arbete med stöd av styrelsen.
Ett extra föreningsmöte kommer att utlysas till 6
februari där kompletterande val skall göras.
Fram till det extra föreningsmötet kommer
styrelseledamöterna Karina Liljeroos att
tjänstgöra som vice ordförande och Bo Hedman
som sammanhållande för stugsektionen.
Komplett förteckning över valda funktionärer
kommer att publiceras på hemsidan under fliken
Föreningen/styrelse och funktionärer.
VR-trofén delades ut till Eva Kjellman i
damklassen och Ulf Back i herrklassen. 5
stimulanspriser lottades ut, vinnare blev: Leif
Nilsson, Eva Kjellman, Bengt Albinsson, Britt
Back och Ulf Back.
Priset Årets orienterare kommer att delas ut vid
senare tillfälle, då pristagaren ej var närvarande
vid årsmötet.
Stiftarnas vandringspris 2011 tilldelades Bo
Hedman, som efter lång och trogen tjänst i olika
funktioner nu verkar i stugsektionen och löser
problem som uppstår. Grattis Bo.

November 2011
Avgående förtroendevalda avtackades med en
bokgåva. Därefter avslutades årsmötet och den
traditionella och goda sillunchen vidtog. Som en
inledning på jubileumsåret bjöd föreningen
mötesdeltagarna på lunchen. Vi tackar Eva och
Lars Kjellman för den goda lunchen och Ingrid
Julle för det goda brödet som serverades till
maten och till kaffet. Tack också till alla som på
olika sätt bidragit till årsmötets genomförande.
Rapportör/Britt Back

-- 4-Upprop från valberedningen
Vid VRs årsmöte 20 november kunde inte två
funktioner väljas då inga kandidater fanns!
Vice ordförande
Ordförande i stugsektionen
Kontakta Lars Helmersson på 021-30 97 30,
lars.helmersson@glocalnet.net
eller Ulf Back, 021-354119, uback@telia.com

Lennart Sundin avtackas efter två år som
sammankallande i stugsektionen av Ulf Back

Hans-Holm Wruck tackas för 25 år med
CykelTrim av Ulf Back

Lars Kjellman tackas för 25 år med OL-Trim av
Ulf Back.
Foton från årsmötet: Hans Julle

Kallelse Extra föreningsmöte 2012-02-06
Vid årsmöte kunde inte vice ordförande och
ordförande i stugsektionen väljas då inget förslag
fanns. Enligt beslut på styrelsemöte 11-11-20
skall ett extra föreningsmöte hållas måndagen
den 6 februari i samband med klubbmötet i VIKSkidors klubblokal. Klubbmötet startar 19.00
Valberedningens förslag för kompletteringsval
val av vakanser och ev. styrelsens förslag för
stugsektionens ledning kommer att finnas på
hemsidan en vecka före mötet
Agenda
1. Upprop och fastställande av röstlängd för
mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

-- 5 -5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden
skall
justera mötesprotokollet, samt fungera som
rösträknare
6. Kompletteringsval
a. Val av vice ordförande - 2 år
b. Val av ordförande för stugsektionen - 2 år
7. Beslut angående vice ordförande och
stugsektionens ledning om kompletteringsval 6a
och 6 b ej kan genomföras.
8. Avslutning
Regler för Foto-KM 2012
Klasser
Aktivitetsbild
Minst en VR-medlem skall vara med på bild.
Naturbild
Ingen människa i bild.
Allmänt
Max 2 bilder per tema och tävlande.
Bilderna visas med PC-projektor.
Bilderna skall ha jpeg-format.
Bilderna skall vara tagna under *verksamhetsåret 2011 i Sverige, Finland, Danmark eller
Norge. Vid färre än tre deltagare i en klass och
tema utgår klassen eller slås ihop till ett tema.
Röstning
Mötesdeltagarna röstar, men inte på sina egna
bilder.
Priser
Segraren får diplom och en A4-förstoring av den
vinnande bilden, samt blir representerad i VR:s
fotoalbum i klubbstugan.
Inlämning
Bilder skall lämnas kl. 18.30–19.00
tävlingsdagen i USB-sticka eller på CD-skiva,
som är namnmärkt och varje bildfil namngiven
med tema och fotograf. Det går också utmärkt att
skicka in bilder via e-post senast dagen före
tävlingsdagen till hans@julle.org
Väl mött till ett spännande Foto-KM 2012
*verksamhetsåret 1 okt 2010 – 30 sep 2011
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Skidläger Grönklitt 26-29 januari
VR arrangerar skidläger i Grönklitt den 26 - 29
januari. Fyra OG2 stugor är redan bokade av
deltagare. Stugorna vi har bokat har 6 bäddar och
ligger nära längd skidspåren och fungerar bra.
Då detta skrevs 23 nov fanns det 1 stuga ledig.
Kostnad 3 345 kr inklusive avbeställningsskydd.
Jag tar kontakt med Grönklitt i slutet av
december och försöker få våra bokade stugor att
ligga nära varandra för att enkelt kunna
arrangera de traditionella "VR-middagarna" på
fredag och lördag kväll.
Vill du bo i ett annat hus är det OK. Det fungerar
också. Håll mig informerad så samordnar jag
med Grönklitt bokningen. Samla ihop ett
"stugteam" och deltag i lägret. Boende för en
eller två deltagare kan kanske ordnas utan
ytterligare stuga. Kontakta mig snarast om du
vill vara med.
Ulf Back tfn 021-354119, uback@telia.com
Orienteringssektionen

Eva Kjellman tfn. 021-35 96 72
e-post: kjellman@bredband2.com

Så här års finns bara veterantävlingarna på
torsdagar. Alla kan vara med. Det finns fyra
banlängder att välja från. Bra tillfällen att träna!
Information om var och när finns på hemsidan
under fliken Tävlingsanmälan. Apropå träna så
behöver man inte vara skidåkare för att vara med
på backträningen onsdagar 18:30 från
VIK:stugan. Intervallträning är bra för alla
idrotter och speciellt för orientering, så häng på,
träning pågår tills snön kommer.
Vi har mycket på gång inför nästa säsong. Vi
hoppas att vi får arrangera en VPT-tävling i vår.
Vi arrangerar DM i Sprint och DM i Stafett i
september. Dessutom arrangerar vi två
veterantävlingar under året. Vi hoppas kunna
ställa upp på 25-manna den 6 oktober nu när vi
har så många orienterare. Det blir första gången
VR är med på 25-manna med eget lag.
Vi ska revidera och utvidga kartan vid
Fiskkraken
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O-Ringen 2012 i Halland med Halmstad som
centralort är inte långt borta. Redan har 24
medlemmar anmält sig. Nästa anmälningsgräns
är 1 maj och därefter går avgiften upp lite till.
Lucia lördagen den 10 dec. med Lucia-tablå av
VRs egna ungdomar.
Se separat inbjudan.
Eva Kjellman
Ungdom
Orienteringen för våra barn och ungdomar har
förvisso orienteringsuppehåll men inte
träningsupphåll. Varje onsdag träffas ett gäng
vid VIKs Stuga för att springa tillsammans. Det
är ett bra sätt att hålla igång sin träning under
vinterhalvåret dessutom har vi väldigt kul
tillsammans när vi kör intervallövningar och
backträning.
Snart kommer förhoppningsvis snön också och
då vi kan vi kanske få till några skidträningar. Vi
återkommer om detta på hemsidan. På lördag är
det planeringsdag inför 2012 av ungdomsverksamheten i Västmanland.
Vandrarringen planerar att ta hand om en VPT i
vår men det är många klubbar som vill vara med
och arrangera så vi får se om vi får VPT eller
inte. Hur som haver så kommer vi definitivt vara
med och springa VPT nästa år.
Med på planeringslistan är också friidrottsövning
i januari, skidträff i februari och uppstartläger i
mars/april, VPT i vår och USM träningar. Efter
helgen kommer vi veta mer så vi återkommer på
hemsidan och i nästa nummer med datum för
aktiviteterna.
Vi syns förhoppningsvis på Lucia- och julfesten.
/Karin o Petra
Stugsektionen
Lennart Sundin, tfn 021-35 27 28
e-post:lennart.o.sundin@telia.com

Först av allt!
Var försiktig på spängerna. De kan vara mycket
hala, speciellt om det ligger frost på dem.

Snöskrapa är framställd där spången börjar. Om
du använder den, se till att den kommer tillbaka
till utgångspositionen när du är klar. En del rötter
har tagits bort för att minska snubbelrisken på
stigen från parkeringen och grus har lagts dit för
att plana ut.
Entrérummet/hallen har fått delvis nytt utseende.
Vi har målat fondväggen och baksidan av klädgarderoberna. Vi har också lagt ett nytt golv,
som många årsmötesdeltagare tyckte var fint.
Tack för de uppskattande orden. Det gamla
golvet ligger kvar under, så golvet borde bli
minst lika skönt att gå på.
Vi hoppas att takrenoveringen, där vi haft ett
läckage tidigare, kan vänta till våren. Under
vintern får vi hjälpas åt att rensa bort löv, barr
samt snö och is som lägger sig på plåtarna i
svackorna mellan takpannorna. Genom detta
förhindrar vi förhoppningsvis att vatten rinner
”fel väg”.
Behållarna till toaletterna är nu redo för ny
”mull”.
Låt dörrarna stå öppna mellan rummen i
storstugan. Då kommer värmen från
värmepumpen att spridas till alla rum.
Påminner om plogningsschemat: Om det kommit
snö i veckorna plogas vägen till parkeringen på
fredagar. Behövs det plogas andra tider, vänder
man sig till Odd Werner Erichsen, 021-30 99 22
som beslutar och beställer plogning.
Uthyrning Flisenbergsanläggningen
Bokningsstopp gäller för uthyrning av
Flisenbergsanläggningen under 2012 fram till 15
februari. För att vi skall kunna planera VRs
verksamhet under 2012 får inga bokningar
bekräftas förrän vårt eget program är fastlagt.
Intresserade får gärna ställa sig i kö men får
vänta på svar.
Stugsektionen 2012
Almir Zek valdes in i Stugsektionen. Varmt
välkommen Almir! Bo Hedman är sammanhållande för sektionen fram till det extra
föreningsmötet som hålls den 6 februari. Då är
det tänkt att vi skall kuna välja en ordförande för
stugsektion. Vi söker med ljus och lykta efter
någon.
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Skidsektionen
Karina Liljeroos, 021-147185 eller 546olsson@telia.com
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VR inbjuder till Eskilstunarevyns
föreställning Guldskratt!
Lördagen den 28 januari kl 15.00

Vi är några som tränar skidgång i backe i väntan
på snön. Onsdagar 18.30. Samling vid VIKs
skidstuga. Det finns plats för fler så tveka inte.
Träningen sker i egen takt. Extra roligt är det att
vid samling och avslutning får vi se
ungdomsgänget som springtränar. Vi tränar i
backe fram till jul. Vid snö kan det bli gemensam
skidåkning.
Nu är det många som anmält sig till
skidträningsläger i Grönklitt.
Intresserad? ta kontakt med Ulf Back.
Snön och kylan lyser med sin frånvaro. Vid snö
eller bra is kommer vi att utlysa sportsöndag i
någon form. Håll koll på hemsidan.
Karina Liljeroos

Utflyktskommittén
Vakant

Allsång med Viskrakarna 2 december
Mellan 19:00 och 21:00 samlas alla som är sugna
på allsång (tema Jul )på Malmabergs mötesplats
Anmälan till hans@julle.org senast den 29
november.
Nyårspromenad
Vi samlas på Björnön kl. 10:00 på P-platsen vid
bron varifrån vi promenerar till södra
parkeringen och därifrån c:a 200 m till vår brasa
där det blir gemensam fikarast.
Traditionellt gäller det promenad men om
snöförhållandena är gynnsamma går det bra att ta
med lämplig utrustning för annat färdsätt.

Biljettpris 295:Intresserad boka biljett hos:
Jan Burell 070-569 45 68, jan.burell@punkt.se
Hans Julle 021-14 48 95,: hans@julle.org
senast den 15 dec

Vandrarringen
Adress: Affärstryckeriet, Slånbärsgatan 10,
722 23 Västerås
VR:s Bankgiro: 330-2676
Hemsida: www.vandrarringen.se
Ordförande: Ulf Back, 021-35 41 19,
uback@telia.com
Sekreterare: Peter Olmårs, 021-33 38 55,
peter.olmars@vasteras.se
Kassör: Lars Kjellman, 021-35 96 72,
kjellman@bredband.2.com
VR-bladet:: Lars Mosslind, 021-33 07 80,
lars.mosslind@tele2.se
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Kalendariet
Stående aktiviteter
Må VR-Gympa, Hällbyskolan kl. 18:10-19:00
Ansv: Cristina Hedlund ledare /Ulf Back
On

Dans Malmabergs Mötesplats
kl.19:00-21:00 Ansvarig Hans Julle

To

Veteran-OL. Start kl. 09:00-10:30
Västmanland-Södermanland,
vecka 33-50.

December
1 Torsdag
2 Fredag Allsång med Viskrakarna
19:00-21:00
VR-bladet i lådorna
3 Lördag
4 Söndag
5 Måndag
6 Tisdag
7 Onsdag
8 Torsdag
9 Fredag
10 Lördag Luciafirande 14:30
Malmabergs Mötesplats
11 Söndag
12 Måndag
13 Tisdag
14 Onsdag
15 Torsdag
16 Fredag
17 Lördag
18 Söndag
19 Måndag
20 Tisdag
21 Onsdag
22 Torsdag
23 Fredag
24 Lördag
25 Söndag
26 Måndag
27 Tisdag
28 Onsdag
29 Torsdag
30 Fredag
31 Lördag

-- 8-Januari
1 Söndag Nyårspromenad Björnön 10:00
2 Måndag
3 Tisdag
4 Onsdag
5 Torsdag
6 Fredag
Lördag Julfest 15:00
7
Malmabergs Mötesplats
8 Söndag
9 Måndag
10 Tisdag
11 Onsdag
12 Torsdag
13 Fredag
14 Lördag
15 Söndag
16 Måndag
17 Tisdag
18 Onsdag Manusstopp VR-bladet
19 Torsdag
20 Fredag
21 Lördag
22 Söndag
Måndag Klubbmöte med Foto-KM
23
VIK-skidors klubblokal
24 Tisdag
25 Onsdag
26 Torsdag
27 Fredag
28 Lördag Eskilstunarevyn
Guldskratt 15:00
29 Söndag
30 Måndag
31 Tisdag
Februari
1 Onsdag
2 Torsdag
3 Fredag VR-bladet i lådorna
4 Lördag
5 Söndag
6 Måndag Klubbmöte/Extra föreningsmöte
VIK-S klubblokal
7 Tisdag
8 Onsdag
9 Torsdag
10 Fredag
11 Lördag
12 Söndag

