Oktober 2011

VR-bladet
På gång i Vandrarringen under vintern!
Årsmöte i Vandrarringen
Söndagen den 20 november

Studiebesök på Kungsängsverket
2 november 13:00

Så har ännu ett år gått och
Klubbstugans vällingklocka klämtar
Välkommen till Årsmötet 2011

Teaterresa till Köping
11/11

Se detaljerat information i bilagd
Årsmöteskallelse.
Styrelsen

Till Luciafirandet behöver vi
lussekatter, mjuka kakor och
småkakor. Vill Du baka något?

Kontakta Eva Kjellman på 021-35 96 72

Vandrarringens årsmöte
Klubbstugan Flisenberg
20 november 11:00

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

Luciafest
Malmabergs Mötesplats
10 december 14:30

Till Luciafirandet behöver vi
lotterivinster och auktionsgods.
Vill du skänka något?

Kontakta Britt Back på 021-35 41 19
eller britt.back@telia.com

Snart kommer vi!
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Ordföranden har ordet
Vid styrelsemötet den 6 oktober påbörjades
arbetet med summering av verksamhetsåret
2011. Resultatet av detta arbete kommer ni att få
se i Verksamhetsberättelsen 2011 som kommer
att vara tillgänglig i veckan före årsmötet den 20
november.
VR-redaktionen drar ett tungt lass och ansvarar
för sammanställning av materialet, layout och
tryckning. Alla i styrelsen och sektions/kommitté
deltar med material. VR har av tradition en
gedigen verksamhetsberättelse. Jämfört med en
annan känd närstående orienteringsklubb har vi
ca 4 gånger fler sidor. Är det onödigt arbete?
Vi tror inte det. En genomarbetad verksamhetsberättelse är en bra marknadsföring av klubben i
olika sammanhang. I takt med att aktiviteterna
rapporteras mer och mer på hemsidan kan
verksamhetsberättelsen förändras och bantas.
Den som vill läsa detaljerat om årets aktiviteter
kan göra detta genom att via hemsidan söka upp
aktuell rapporten i dagboken.
Parallellt med detta pågår planeringen inför
kommande år. På årsmötet skall en verksamhetsplan och budget presenteras. Vid styrelsemötet
den 1 november kommer vi att fokusera på dessa
frågor. Under 2012 fyller VR 90 år och en
kommitté kommer att tillsättas som skall
arrangera firandet. Övriga nyheter får du ta del
av på årsmötet.
På årsmötet kommer också föreningens
funktionärer för nästa år att väljas. I styrelsen
skall vice ordförande, sekreterare, ordförande i
stugsektion och orienteringssektion väljas på två
år. Utöver detta skall revisorer och ledamöter i
sektioner/kommittéer väljas på ett år. Valberedningen arbetar nu hårt med att få tag i kandidater
på poster där omval inte är ett alternativ.
Försök och ställ upp när valberedningen
kallar! Ta tag i stafettpinnen och hjälp till
som ledare några år! Tänk på att du gör det
på dina villkor och förutsättningar. Man
behöver inte kopiera den som hade uppdraget
före!

Jag önskar valberedningen lycka till och att vi
syns vid årsmötet i klubbstugan!
Ulf Back
Redaktören har ordet
Lars Mosslind, 021-33 07 80
e-post: lars.mosslind@tele2.se

Manusstopp VR-bladet 23 november
Har Du/Ni bytt adress?
Meddela det till Britt som sköter medlemsregistret på e-post: britt.back@telia.com eller
021-35 41 19
Efterlysning julfestansvarig!
Vandrarringen har under många år arrangerat en
julfest för föreningens unga medlemmar. Nu är
det dags att få in nya krafter som arrangerar
festen i början av januari.
Känner du att det skulle vara kul att dra ett strå
till stacken? Hör av dig till styrelsen genom Ulf
Back, uback@telia.com. Jag ställer gärna upp
som bollplank vid behov och tipsar om hur vi
gjort tidigare.
Lars
Surstömmingsträffen
Lördagen den 3 september var det åter dags för
årets kulinariska träff i Flisenberg. I år var vi 22
vuxna plus två barn som gottade oss med
surströmming med sedvanliga tilltugg.
Några föredrog sill som inte spred samma doft
omkring sig som strömmingen. De barn som
deltog medförde dock eget tugg . Före middagen
genomfördes en lektävling i pilkastning, boll i
hink samt snörlängdsgissning. De bästa tävlarna
belönades med enkla priser. Allra bäst lyckades
Inger Jäder och Mats Julle.
Alla som deltog belönades med trevlig samvaro
och fint väder.
Tack för i år och välkomna nästa år!
Arrangörerna Kerstin o Boy
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Klubbmöten
Rapport från klubbmöte nr 985 den 12
september

Rapport från klubbmöte nr 986 den 6
oktober

Måndagen den 12:e september besöktes
klubbmötet i VIK-stugan av Västerås Stads
kommunalråd Magnus Edström (MP) som talade
över temat "Vatten".

30 personer deltog i klubbmötet i Bilmuseet med
utlottning av vinnare i Cykel-Trim och
efterföljande museibesök.

Eftersom han arbetat 15 år som hydrolog på
SMHI och tre år på Länsstyrelsen i Västmanland
- med ansvar för vattenfrågor - blev det en
mycket intressant kväll i miljöns tecken. Magnus
beskrev med hjälp av talande statistik och
diagram den situation världen och Sverige står
inför med förändringar i vädersituationen som
orsakats av människan. I det sammanhanget
framstod frågan om tillgång på rent vatten som
sällsynt viktig.
Det var mycket tankeväckande och intressant och ibland skrämmande - att få höra om hur små
rubbningar i ekosystemet med tiden kan få
katastrofala följder för mänskligheten. Vårt
beroende av lokala vattentäkter belystes också
och de utmaningar som politikerna är tvungna att
snabbt besluta om. Ibland kan man som
människa känna sig uppgiven inför den flod av
information som väller över oss och beskriver de
övergrepp som människan som varelse begår på
vår gemensamma jord.

Plats: Köpings Bilmuseeum, Glasgatan 19,
Köping
Mötesvärd: Ulf Back
Mötesarrangör: Hans Julle
Klubbmötet inleddes med fika som serverades i
Bil- och Teknikhistoriska Sällskapets magnifika
samlingslokal.
Vår guide Bengt Magnusson berättade under
fikat hur Köpings Mekaniska Verkstads
verksamhet startade i lokalerna vi satt i.
Efter fikat genomfördes utlottning av vinnarna i
Cykel-Trim 2011. Det såldes 447 paket och 139
startkort lämnades in och deltog i utlottningen av
priserna.
Hans-Holm Wruck tackades av VRs ordförande
Ulf Back för att ha genomfört 25 Cykel-Trim
arrangemang. Förutom en underbar cykelaktivitet har arrangemanget tillfört klubbkassan
ett rejält tillskott varje år.

Därför var en hoppfull slutsats av Magnus
föredrag att alla åtgärder som jag som enskild
människa kan göra för att bättre ta hänsyn till
miljön är av värde! Det finns möjligheter om vi
agerar tillsammans och sätter vår livsmiljö i
första rummet. Hoppfull är också reflektionen att
det finns politiker som har kompetens för de
frågor de arbetar med.
Det var 17 Vandrarringare som slutit upp. Karina
Liljeroos var mötesvärd och Håkan Wretljung
var mötesarrangör.
Håkan Wretljung
Utflyktskommittén

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

Premiär var 1984. Hans-Holm fick ta emot en
canvasförstoring av en bild på sig själv med
cykel från reportaget som VLT hade i juni 2010.
Ulf Back
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VR-Trofén 2011
KM-Natt var den sista deltävlingen i VR-Trofén
2011. Innehavare av VR-Trofén 2011 blir Eva
Kjellman och Ulf Back. Den utdelas på årsmötet
i november. Se sammanställning på hemsidan
under Arrangemang/VR-Trofé för samtliga som
deltagit i någon av de ingående grenarna.
Noterbart är att endast 7 deltagare uppfyller
kraven för att ingå i slutsammanställningen i
årets tävling! Är det dags att se över
regelverket?

Skidsektionen ordnade frågesport Öfallsmossen
runt, en trevlig promenad på 2,3 km med kluriga
frågor. Eva Kjellman vann vuxenklassen och
bland ungdomarna vann Simeon Andersson.
André Ahlin och Per Janze från Utflyktskommitén informerade föreningens ungdomar
och föräldrar om det planerade friluftsdygnet.
Det planeras till september nästa år och det kan
bli upp till tre grupper i olika åldrar. De bjöd på
grillad korv och kokade tallbarrsté.

Rapport från Krakendagen
Årets Krakendag lockade 54 medlemmar varav
17 ungdomar till vår fina anläggning Flisenberg.
Det var en mycket vacker och varm dag att vara
ute ett par timmar och det fanns många olika
aktiviteter att välja på.
Orienteringssektionen avslutade året med
Flisenbergsmästerskapet som i år var
”Alfapetorientering” där man på 30 minuter
skulle ta så många kontroller som möjligt. Vid
varje kontroll fanns bokstäver som man använde
för att vid målgång bilda ett ord och vinnare blev
Jenny Lindberg.

För de yngre medlemmarna ordnade Rosina och
Lisbeth två roliga tävlingar, utomhusbowling
som vanns av Maja Mosslind och råttspottning
där Erik Helmersson blev vinnare.

Under dagen servade Britt och Ulf i markan och
serverade goda hamburgare, korv och dryck.

Jenny med vandringspriset - Foto:Hans Julle

Stugsektionen ordnade som vanligt visning av
anläggningen för intresserade. De hade även
ordnat det goda fika som tillsammans med
prisutdelningen avslutade dagen runt klockan
15:00.

-- 5 -I samband med prisutdelningen
uppmärksammades Lars Kjellman som varit
ansvarig för OL-Trim i hela 25 år.
Förutom aktiviteterna ovan var det flera som
åkte hem med fyllda svampkorgar och några
passade på att ta årets sista bad.
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KM i nattorientering genomfördes fredagen 23
september i samband med DM Natt. OK
Hedströmmen arrangerade i den fina terrängen i
Riddarhyttan. Bästa tiden/kilometer justerat med
handikappet segrade. Klubbmästare blev Anders
Brinkman och Karin Swärd Lindberg som också
vann sina DM-klasser (guld). Övriga DMsegrare denna natt var Anna-Karin Johansson,
D55.
Ungdomarna tog hem 3 medaljer. Guld fick
Maja Mosslind, D12, silver fick Erik
Helmersson, H14 och Emma Helmersson, D14.
Totalt antal DM-tecken under året blev en fin
skörd på 8 segrar i vuxenklasserna. Ungdomarna
tog hem 6 guld, 4 silver och 5 brons. Alla dessa
fina placeringar gav VR fem Grand Slam
Mästare.

Alice, Pontus och Peter tar årets sista bad?

Alla Krakendagskort är tagna av Hans Julle
Orienteringssektionen
Eva Kjellman tfn. 021-35 96 72
e-post: kjellman@bredband2.com

Orienteringssäsongen är snart slut, åtminstone
vad gäller nationella tävlingar i vår landsdel.
Årets Grand Slam mästare - Foto: Hans Julle

Trimkontrollerna runt Fiskkraken är intagna.
Endast 11 paket såldes troligtvis avskräcktes
många av alla hyggen. Vi beslutade att inte lotta
ut något pris eftersom endast 4 lämnat in sina
stämpelkort.
Veteranerna fortsätter med torsdagstävlingarna
fram till den 8 december. Vi åker till de tävlingar
som arrangeras av de Västmanländska och
Södermanländska klubbarna. VR arrangerar två
tävlingar om året inom ramen för samarbetet.
Den senast var 15 september i Nyhyttan med 102
deltagare.
Den traditionella säsongsavslutningen
Flisenbergsmästerskapet på Krakendagen den
1 oktober var enligt deltagarna uppskattat. Se
mer under Rapport från Krakendagen.

O-Ringen 2012 går i Halland. För lägsta
anmälningsavgift gäller 1:a november som sista
dagen för anmälan och betalning. Se mer under
flik Tävlingsanmälan på hemsidan.
Planeringen inför årets Lucia lördagen den 10
december är i full gång. VRs egna orienteringsungdomar kommer att stå för Luciatablån så
boka dagen i era kalendrar.
Det behövs många personer till arbetet med
förberedelser och genomförande. Kontakta Eva
Kjellman 359672, eller kjellman@vasteras2.net
och tala om vad du vill göra eller bidraga med.
Det behövs lussekatter, mjuka kakor och
pepparkakor till fikat. Det behövs vinster till
lotterierna och saker/varor av alla de slag till
auktionen.
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VR Ungdom
För fjärde året i rad avslutade ungdomarna
genom att åka till Daladubbeln i Falun. Det är en
tvådagars stafett- och patrulltävling som alltid är
lika rolig. I år var tre VR-lag med i tävlingen.
Söndagen är höjdpunkten då det är patrullorientering med utklädningstävling.
Det är alltid lika kul att se alla fantasifulla
dräkter och det var uppskattningsvis runt 400
utklädda patruller av de över niohundra anmälda.

Stugsektionen
Lennart Sundin, tfn 021-35 27 28
e-post:lennart.o.sundin@telia.com

Den 18 augusti hade Stugsektionen sitt
upptaktsmöte för hösten. På mötet diskuterade vi
vilka aktiviteter vi ska prioritera. I vintras och
våras jobbades det en hel del med
vedförsörjningen. Massor av ved släpades
”hem”, sågades, klövs och staplades.
I höst har vi tänkt satsa inomhus framför allt i
storstugans entré, där vi vill få till ljusare väggar
och golv. Utredning pågår för att hitta rätt
material och utförare.
Inför vintern kommer vi att se över
temperaturstyrningen både i storstugan och i
annexet. Hinner vi, finns det även i annexet en
del förbättringsåtgärder att göra.

Jenny, Emma, Erik, Emma-Karin, Maja och
Magdalena i härliga kostymer.

I år tog Magdalena och Maja hem en förstaplats
med sina Frihetsgudinnor.
Juryns motivering var: ”Denna patrull står upp
för orienteringens sanna budskap, genom att visa
oss hur fri man känner sig ute i skogen.”
Orienteringsresultaten var också bra, efter två
dagars orientering slutade Jenny och Emma på
en mycket fin 16:e plats i D14, Magdalena och
Maja slutade 53:a av de 105 patruller som
slutförde tävlingen. Erik och Emma-Karin
slutade på 59:e plats i H12 av 119.

Förhoppningsvis hittar vi även en bra teknisk
lösning för att hantera stugbokningarna.
Det vi gjort under hösten är en hel del: Avloppet
från storstugan har rensats (tack Gunnar), ny
vimpel har satts upp, bastun nere vid sjön
underhållsarbete pågår, stigen runt sjön är röjd
och den trasiga spångplankan är nu utbytt,
vindfälle nersågat, fortsatt vedhantering. Tack
alla som bidragit i stort och smått.
Vi välkomnar alla förslag till åtgärder för att
underhålla vår fina anläggning vid Fiskkraken.
Uthyrningen i klubbstugan
Kontakta Carina eller Jan Lund för bokningar, 02132 15 38 eller carina.lund@skola.vasteras.se

Skidsektionen
Karina Liljeroos, 021-147185 eller 546olsson@telia.com

Skidgången i backen vid Villa Utsikten har
startat och vi möts onsdagar 18:30 vid VIKskidors klubbstuga.
Ungdomarna på Krakendagen
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Utflyktssektionen
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Teaterbesök i Köping
den 11/11 där Munktorpsteatern ger My Fair
Lady. Föreställningen börjar 19:30

Vakant

Svamputflykten 25 september
Vi var ett gäng på 10 glada svampletare som
använde några timmar den 25/9 2011 för att
plocka svamp i skogen bakom Västra sjukhuset.

OBS ! Alla biljetter är bokade! Är du
intresserad kan du kontakta Hans för att höra om
någon lämnat återbud
(Biljetterna kostar 230:- Fikat i pausen kostar
30:- En deltagarlista kommer att skickas ut efter
anmälningstidens utgång så att vi kan samordna
biltransport till Köping.)
Kontakt: hans@julle.org eller tel. 021-14 48 95
Adventspromenad 27 november
Tid och plats meddelas senare

En lyckad skörd - Foto: Håkan Wretljung

Skörden blev mestadels trattisar förstås. Men vi
hjälptes också åt att fastställa namnen på en del
andra svampar, allt ifrån den jättelika fingersvampen till den lilla slemmurklan.
Rosina

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 28
november

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

Höstbild - Foto: Håkan Wretljung

Studiebesök på Kungsängsverket
(avloppsreningsverket) den 2 november 13:00
ingång från Gasverksgatan 1. Studiebesöket tar
cirka 1,5 timme.
Anmälan till hans@julle.org eller tel. 021-14 48
95 senast den 26 okt.

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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Kalendariet
Stående aktiviteter
Må VR-Gympa, Hällbyskolan kl. 18:10-19:00
Ansv: Christina Back ledare /Ulf Back
Start: 6 september
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.

Oktober
20 Torsdag
21 Fredag
22 Lördag
23 Söndag
24 Måndag
25 Tisdag
26 Onsdag
27 Torsdag
28 Fredag
29 Lördag
30 Söndag
31 Måndag
November
1 Tisdag
2 Onsdag Studiebesök Kungsängsverket
Gasverkssgatan 1 kl 13:00
3 Torsdag
4 Fredag
5 Lördag
6 Söndag
7 Måndag
8 Tisdag
9 Onsdag
10 Torsdag
11 Fredag Teaterbesök i Köping
My Fair Lady 19:30
12 Lördag
13 Söndag
14 Måndag
15 Tisdag
16 Onsdag
17 Torsdag
18 Fredag
19 Lördag
20 Söndag Årsmöte Flisenberg 11:00

21
22
23
24
25
26
27

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag Adventspromenad
Tid och plats meddelas senare
28 Måndag
29 Tisdag
30 Onsdag

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 Luciafest Malmabergs
mötesplats 14:30
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

