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VR-bladet
På gång i Vandrarringen under vintern!
Boka den 25 januari i din kalender!
Det är då vi ska planera VR:s OLverksamhet för 2015. Tag chansen och var
med och påverka årets program och
aktiviteter.
Se kalendern för mer information

Svenska Spel – SVEA sponsrar VR
Klicka på länken på hemsidan för mer
information!

Adventspromenad
Lövudden
30 november 10:00
Luciafest
Malmabergs Mötesplats
13 december 14:30

Nyårspromenad på Björnön
Samling vid Björnöbron
1 januari 10:00
Planeringsdag OL
Flisenberg
25 januari 13:00

Vandrarringen
Adress: Affärstryckeriet, Slånbärsgatan 10,
722 23 Västerås, bankgiro: 330-2676
Hemsida: www.vandrarringen.se

Till Lucia-firandet behöver vi
saffransbullar, mjuka kakor och
småkakor.
Vill Du baka
något?

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

Kontakta Eva Kjellman på 021-35 96 72

VR-kansliet: Britt Back, 021- 35 41 19
medlem@vandrarringen.se
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Ordföranden har ordet

Verksamhetsåret 2014 avslutades och blev
historia i samband med årsmötet den 16
november. Vi var 36 deltagare i mötet. Med
beslut om verksamhetsplan, budget och tillsatta
funktionärer på alla poster är vi förberedda att ta
oss an 2015.
Läs i detta VR-blad om besluten och valen som
togs på årsmötet och de nyheter vi ska leva med
framöver.
Utflyktssektion har bytt namn och heter numera
Friluftssektionen.
Vår organisation utökades också med en
Klubbmöteskommitté som kommer att arrangera
hälften av våra klubbmöten under 215. Stort tack
till Gunilla Zimmermann som kom upp med
förslaget att arrangera klubbmötena vid sidan av
styrelsen.
För egen del blev det inte som jag hade planerat
att lämna över ordförande-uppdraget till någon
annan. Valberedningen hittade ingen kandidat
som vill ta över och man behöver mera tid för att
hitta en lösning för ledarskapet i kombination
med nytänkande inom styrelsearbetet för att göra
arbetet enklare och mindre tidskrävande. Att
delta i den processen tillsammans med övriga i
styrelsen och valberedningen genom att ställa
upp för ett omval på ett år var inget problem. Det
blir ett spännande år vi har framför oss.
Den 13 januari har vi nästa styrelsemöte. Då
kommer vi att tillsätta en grupp som ska
genomföra det viktiga marknadsföringsprojektet.
Syftet är att knyta nya medlemmar i alla åldrar
till våra huvudverksamheter orientering och
friluftsliv.
Vi behöver ha fler medlemmar som deltar i
verksamheterna och som har roligt och trivs och
får ut något av att vara medlem i VR. Får vi detta
att hända brukar ledarrekryteringen också hitta
sina lösningar.
Ulf Back

Redaktören har ordet
Lars Mosslind, 021-33 07 80
e-post: lars.mosslind@tele2.se

Manusstopp VR-bladet 26 januari
Vill Du/Ni ha VR-bladet i digital form?
Meddela Hans Julle på hans@julle.org 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: medlem@vandrarringen.se
eller 021-35 41 19
Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen finns tillgängliga i två
versioner med olika innehåll. Den som finns
upplagd på vår hemsida och kan laddas hem har
ingen medlemsmatrikel. Vill du ha en
verksamhetsberättelse med medlemsmatrikel
måste du kontakta VR-kansliet och hämta ett ex.
därifrån.
Medlemmar som bor på postadresser utanför
Västerås kommer att få sin tryckta verksamhetsberättelse hemskickad per post. Flera
medlemmar boende i Västerås kommer ändå att
få sitt ex i brevlådan tack vare goda vänner som
bär ut den.
Faktura för medlemsavgifter
Vi använder det nya medlemsregistret i IOL för
första gången för utskrift av fakturan för
medlemsavgifter. Som tidigare får bara en i
familjen fakturan och anledning till att det är
bara ett namn i hälsningsfrasen beror på att
fakturan går till den som har rollen familjeadministratör, övriga i familjen är naturligtvis
lika välkomna till ett nytt år!
Inbetalningskortet är bortaget för att förenkla
utskriften så att vi inte är beroende av specialpapper. Betalar du inte via internetbank måste du
skriva ett inbetalningskort själv. Blir det problem
så hör av dig till VR-kansliet så får du hjälp,
medlem@vandrarrringen.se eller 021-35 41 19
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Glöm inte bort att ange efternamn och medlemsnummer (M-nr) som referens när du betalar.

året. Övriga klubbmöten ansvarar sektionerna
för.

Med nya rutiner och nya program brukar det vara
oundvikligt med felaktigheter. Om du ser något
så ta kontakt med medlemsregistret så rättar vi
till det.

Till styrelsen omvaldes Ulf Back som
ordförande, André Ahlin nyval som vice
ordförande, Lars Kjellman omval som kassör,
Peter Nordström omval som Ordf. Skidsektion,
Lennart Sundin omval som ledamot.

Vi välkomnar följande nya medlemmar i
Vandrarringen!
Medlem 1516
Medlem 1517
Medlem 1518
Medlem 1519
Medlem 1520
Medlem 1521

Jonna Siljebäck (U)
Tomas Nehrer
Lena Nehrer
Jacob Nehrer (U)
Alva Nehrer (U)
Malte Nehrer (U)

U = Ungdom, < 26 år
Rapport från Vandrarringens 92:a
årsmöte, tillika det 1014:e månadsmötet
36 medlemmar deltog i årsmötet den 16
november i klubbstugan. Årsmötet med start
kl.11 leddes av Magnus Lindberg och med Britt
Back som sekreterare.
Friluftssektionens Andre Ahlin, Vera Ahlin och
Niclas Österback arrangerade tipspromenaden
runt Fiskkraken och kaffepausen vid vindskyddet
i sjöänden.
Verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2014
godkändes. Verksamhetsplanen och budgeten för
2015 presenterades. Ett marknadsföringsprojekt
är beslutat och ska genomföras under året i syfte
att rekrytera nya medlemmar i alla åldrar till
föreningen med intresse för friluftsverksamhet
och orientering. Medlemsavgifterna för 2015 blir
oförändrade.
Årsmötet beslöt att Utflyktssektionen ska byta
namn och den heter numera Friluftssektionen. En
klubbmöteskommitté bildades. Kommittén ska
planera och arrangera 3-4 klubbmöten under

Karin Swärd Lindberg invaldes som ny revisor
tillsammans med Tomas Jonsson.
Till den nybildade klubbmöteskommittén
invaldes Gunilla Zimmermann, Hans Julle och
Ruben Ekerby .
För komplett information om övriga val till
sektioner, kommittér se foldern,
Styrelse och Funktionärer 2015
1. Stiftarna pris utdelades till Britt Back med
motiveringen ”Utomordentliga kanslistinsatser,
medlemsregister, nyckelregister och restaurangchansen. Allt hinner hon, med värme och
omtanke”. Mötet hyllade pristagaren med varma
applåder.
2. Årets Orienterare är utsedd men var inte på
plats. Utmärkelsen delas ut vid annat tillfälle.
3. Veteranutmärkelsen för 40-årigt aktivt
medlemskap utdelades till: Eva Pettersson,
Ingemar Andersson, Britt Back, Ulf Back,
Karina Liljeroos, Olle Andersson, Göte Isaksson,
Ingrid Julle och Ruben Ekerby.
4. Utdelning av VR-Trofén och utlottning av
fem stimulanspriser sker vid Luciaträffen den 13
december.
Årsmötet som pågick ca 1,5 timme avslutades
med en lunch bestående av god matjessill som
serverades med gräddfil, potatis, bröd, smör, ost
och kaffe med bakverk tillverkade av Ingrid
Julle. Eva och Lars Kjellman ordnade måltiden.
Birgitta och Bo Ortman arrangerade lokalen för
dagens årsmöte som var det 92:a i VRs historia
och det 38:e som hölls i klubbstugan.
Rapport Ulf Back
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Klubbmöteskommitté
På årsmötet bilades en klubbmöteskommitté med
Gunilla Zimmermann som sammankallande.
Förutom Gunilla valdes Hans Julle och Ruben
Ekerby in i kommittén. Deras uppdrag blir att
arrangera 3-4 klubbmöten under året under
samma former som vi har haft tidigare. Övriga
klubbmöten under året kommer att arrangeras av
våra sektioner med var sitt möte. På klubbmöten
är huvudpunkten något intressant program utöver
möjligheten att få träffas. Någon representant
från styrelsen deltar alltid och informerar från
styrelsemötena och övrig information.
Vid styrelsemötet den 13 jan bestämmer vi
datum för årets klubbmöten. Årets första
klubbmöte kommer under februari.
Orienteringssektionen
Eva Kjellman tfn. 021-35 96 72
e-post: kjellman@bredband2.com

Orienteringstävlandet är i stort sett över för
säsongen men behovet att hålla sig i form
kvarstår. Våra träningskvällar på onsdagar kl.
18:00 med samling på parkeringen vid
Orientalen rekommenderas. Det är Peter som
lägger upp programmet och all information om
den aktuella kvällens övning står i kalendern på
hemsidan. Det är omväxlande och roliga
träningar som passar alla.
Planeringsdag för VR:s OL-verksamhet 2015
blir söndagen den 25 januari.
Vi träffas kl. 13:00 vid klubbstugan för att
tillsammans planera våra aktiviteter för 2015.
Alla orienterare och orienteringsintresserade,
ung som gammal är välkomna!
Vilka tävlingar ska vi åka till, var och när ska vi
ha läger, vem vill göra vad, vilka vill gå kurser
eller utbildningar i t.ex. ledarskap eller
banläggning. Kom och påverka årets program.
VR bjuder på fika och frukt.
Planeringen inför årets Lucia lördagen den 13
dec. är i full gång. Se separat inbjudan.
Fokus blir på förutom Luciatåget på utdelning av
följande:

Arvid Erikssons Aktivitetspris, vandringspriset
plus tre stimulanspriser.
VR-Trofén i dam- resp. herrklass,
vandringspriser plus stimulanspriser utlottade till
de som deltagit i minst tre av de sex grenarna.
Årets orienterare, ett vandringspris.
Det behövs många personer till arbetet med
Lucia, förberedelser och genomförande.
Kontakta Eva Kjellman 021-35 96 72, eller
kjellman@bredband2.com och tala om vad du
vill göra eller bidra med. Det behövs
saffransbröd, mjuka kakor och pepparkakor till
fikat. Det behövs vinster till lotterierna.
VOF:s planeringsdag för 2015 genomfördes
den 22 nov. Rapporter från de tre arbetsgrupperna Tävling, Föreningsutveckling och
Ungdom finns på VOF:s hemsida eller VR:s
hemsida, klicka på fliken orientering och gå
sedan längst ner på sidan, där hittar du nyheter
från VOF. En nyhet som väntar 2015 är att vi på
försök inför DM-stafett i sprint. Arboga OK
arrangerar denna samma dag som DM-sprinten,
med ca en timmes mellanrum.
Stugsektionen
Ordförande: Bo Hedman, tfn 0220-138 58
e-post: bosse.hedman@hotmail.com

Oj, så halt det är på spängerna nu! Ta det
verkligen försiktigt, så att du inte går på näsan.
Sommaren är förbi och snart även hösten. De
första frostnätterna har redan varit. Solen, vart
tog du vägen? Dig efterlyser vi verkligen.
Vandringen runt sjön före årsmötet var delvis
mycket våt, men det gick att ta sig fram. Där det
var mest vatten var nivån 2-3 cm över spången.
Vattentäta kängor eller stövlar var nödvändigt
för att hålla sig torr. Glögg och kaffe vid
sjöändan. Tack för det! En skön promenad trots
fuktigheten. Se där en aktivitet man kan ägna sig
åt vid vår fina fritidsanläggning vid Fiskkraken.
Jag noterar att det behöver komma fler, som går
runt sjön. På vissa ställen håller växtligheten på
att smalna av stigen.
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Ett bra sätt att hålla stigen öppen är att många
går på den. Gör det! Till våren kan röjsågen
behöva luftas.
Vedförrådet har omorganiserats, så att risken för
att få ved över sig minimerats. Ny varmvattenberedare till grovköket är beställd. Elektronisk
mus-skrämma finns på plats. Bastukaminen i
vedbastun är utbytt. Noterbart att det är en kamin
från samma tillverkare och med samma utseende
som den gamla. Snöskraporna är framställda i
början av spängerna från parkeringen. Skrapa
snön på väg mot stugan, ställ tillbaka skraporna
när du går tillbaka till bilen.
Förstärkningen av balkarna under golvet i
klubbstugan pågår igen nu sedan ett par veckor.
Avfuktaren har nu fått en permanent plats. För
att minska fuktmängden i krypgrunden skyfflar
vi ut grus och jord och ersätter det med singel.
Vi ser gärna att du kommer oftare och vi ser
gärna att fler av er som njuter i Flisenberg även
tar del av arbetsgemenskapen emellanåt. Alla
som besöker Flisenberg uppmanas skriva sitt
namn i gästboken. Skulle du vara arbetssugen, så
är det bara att höra av sig till Bo Hedman eller
Bo Ortman för att få anvisningar.
Vid årsmötet omvaldes samtliga i Stugsektionen.
De är: Bo Hedman (ordförande i sektionen), Leif
Carlsson, Katarina Jakobsson, Krister Jakobsson,
Birgitta Ortman, Bo Ortman, Odd WernerErichsen, Almir Zec och Jan-Olov Bergman
Välkommen till vår fina fritidsanläggning
Stugsektionen genom Lennart Sundin
Skidsektionen
Peter Nordström, tfn. 021-41 43 05 eller
e-post: bandygatan25@telia.com

Skid-KM
Boka in söndagen den 15:e februari, med första
start kl 10:00. Naturligtvis ute på sjön vid
klubbstugan. Håll tummarna för en riktigt snörik
vinter.
Vi ses i spåret /Peter
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Friluftssektionen
André Ahlin, tfn. 021-83 00 76 eller
e-post: andre.ahlin@ tele2.se

Adventspromenad
Samling vid Finska Föreningens parkering på
Lövudden kl 10.00 söndagen den 30 november.
Medtag fika och ljuslykta.
Välkomna!
Friluftssektionen genom Jan Burell
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.
Lyckat teaterbesök i Köping 7/11
Vandrarringare med vänner, 40 personer,
samåkte den 7 november i bilar till teatern i
Köping för att se på föreställningen ” Fångad på
nätet”. en fortsättning på ”Kuta och Kör” för 15
år sedan.
Innan föreställningen började hälsades bl.a.
sponsorer och föreningen Vandrarringen
välkomna.
Skådespelarna var duktiga och många gapskratt
hördes i salongen under föreställningen. I
fikapausen disponerade vi eget rum. Vi ser redan
fram mot nästa års föreställning.
Ingrid Julle
Besök på Eskilstunarevyn
Resan till Eskilstuna revyn den 31 januari är
fulltecknad. Kontakta Hans om du vill ställa dig
på reservplats!
Mvh/Hans
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Kalendariet
Stående aktiviteter
On

Träningskväll 18:00-19:00
Rocklunda

To

Veteran-OL. Start kl. 09:00-10:30
Västmanland-Södermanland

27
28
29
30

Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag Adventspromenad 10:00

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

-- 6-Januari
1 Torsdag
2 Fredag
3 Lördag
4 Söndag
5 Måndag
6 Tisdag
7 Onsdag
8 Torsdag
9 Fredag
10 Lördag
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

Nyårspromenad Björnön 10:00

Styrelsemöte

Planeringsdag OL-sektionen
Manusstopp VR-bladet

Februari
1 Söndag
2 Måndag
3 Tisdag
4 Onsdag
5 Torsdag
6 Fredag VR-bladet i lådorna
7 Lördag
8 Söndag
9 Måndag
10 Tisdag
11 Onsdag
12 Torsdag
13 Fredag
14 Lördag

