
 EFK-nytt 

december 2022 
 
 
 
Ordförandens ruta 
 

Hejsan alla EFK-are! 
 

Nu är det december igen och ännu ett orienteringsår till har gått! Och som vanligt vid denna 
tiden härskar diverse sjukdomar...🙄🙄😷😷 2022 har varit ett bra år för EFK där vi kunnat återgå 
till normal verksamhet med Vintercup, EES, Hittaut och med ett fullt träningsprogram. 
Det blev ingen skogstävling i höstas men hoppas kunna återkomma med det till nästa år. 
 

Ett fantastiskt träningsprogram har erbjudits och varit välbesökt men finns alltid plats för fler. 
 

Ungdomskommittén bedriver ett lysande arbete med massor av träning, både teoretiskt och 
praktiskt, vilket har lett till seger i division 2 i Ungdomsserien och deltagande med 2 lag på U3-
manna på Älgots Cup avslutningen. Stort Grattis!! 
 

EFKare har deltagit på många olika tävlingar som 5-dagars, 4-klubbs, DM-tävlingar, MTBO, 
Høst-Open på Bornholm, Indoor mm mm. 
 

Vi har fått fina framgångar med dubbla DM-tecken för Daniel Lindberg och ett för Anne Udd! 
Grattis! 
 
Just Indoororientering är ett ganska nytt koncept som snabbt blivit populärt och nyligen deltog 
flera EFKare i Helsingborgs SOKs arrangemang på Rönnowska skolan i Helsingborg. 
Det är klurig och annorlunda orientering som är riktigt kul! Det är väl inte ofta som ungdomarna 
får springa så fort de vill i skolans korridorer 😊😊 
 

Nu ser vi framåt mot nästa år och det börjar redan på nyårsdagen i Tormestorp och fortsätter 
med Vintercuperna därefter och där vi själva arrangerar en etapp i Stehag den 19 februari. 
Men först ska vi fira Jul och Nyår! 😊😊 
 

God Jul och Gott Nytt År! 
 

Stefan Adolfsson 
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Eslövs friluftsklubb 
 
Adress: Eslövs friluftsklubb c/o Göran Frank, Gruvbacken 2, 241 75 Stehag  
Klubblokal: Idrottsplatsen i Stehag 
Hemsida: http://www1.idrottonline.se/EslovsFK 

 
Styrelse & Funktionärer 
 

Ordförande: Stefan Adolfsson, stefanad66@gmail.com 
Kassör: Göran Frank, goran.frank@telia.com 
Sekreterare: Anne Udd, anne_udd@hotmail.com 
Uttagning: Bo-Arne Olsson, baolsson@eon.se  
Ungdomar, kontaktperson: Anders Jönsson: anders.s.joensson@gmail.com 
Skidor och långlopp: Thomas Nilsson, t-nils@hotmail.se 
Anmälan till tävling: Via Eventor  
 

Drogpolicy: Klubben arbetar förebyggande mot bruk av droger. En uppdaterad drogpolicy 
finns på vår hemsida. 
 
EFK-Nytt 
 

Vår klubbtidning utkommer med sex nummer om året och är en sammanställning av insänt 
material från medlemmar. Allt som kan vara av intresse för några eller alla medlemmar är 
välkommet, helst i elektroniskt format. Skicka det till: 
 

Redaktion: Arne Thell, arne.thell@biol.lu.se, Annika Nilsson, 
annika.nilsson.73@gmail.com, och Tomas Vensryd, tomas.vensryd@skanecronan.se 
 

I undantagsfall till: Arne Thell, Rapsvägen 3, 241 75 Stehag, 0701429622 
   

Tidningen är först och främst en nättidning men på begäran kan den även distribueras i 
pappersform. Tidningen utkommer ca en vecka efter utsatt manusstopp. 
 
Medlemsavgifter 2022 
 

Aktiv 
–16 år  200 kr 
17–20 år  300 kr 
21år– 500 kr 
Familjeavgift  1000 kr 
 

Stödmedlem 
Alla åldrar  100 kr 
 

Åldern gäller det kalenderår vederbörande fyller angivet antal år. Medlemsavgiften betalas in 
på vårt bankgiro 223-7105 eller via Swish: 123 640 52 29. 
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EFKs Vintercup söndag 19 februari 2023 
 

Eslövs FK står som värd för nästsista etappen av vintercupen 20 februari. Samlingen är på 
Gyavallen och parkering vid skolan.  
 
 

Preliminär funktionärsförteckning 
Tävlingsledning, banläggning och tryckning av kartor: Arne Thell, Ronny Liljenberg, 
Anders Jönsson, Stefan Adolfsson & Gert Nilsson (Lunds OK), Arne och Ronny är 
tävlingsledare, Arne med ansvar för personal och Ronny TC. Anders är banläggare. 
 

TC, sekretariat: Arne Thell, Ronny Liljenberg, Tomas och Edvin Vensryd, Lars Adolfsson 
och Marie-Louise Antonsson 
 

Eventuell kiosk: Nataliya Thell och Åsa Liljenberg 
 

Information på hemsida och Eventor, SI & resultatredovisning: Erik Liljenberg (chef?), 
Thomas Nilsson (mentor?), Daniel Lindberg, Alice Idén 
 

Parkering o vägvisning: Sven-Otto Jönsson (chef), Anna Mårtensson, Arne Thell (snitsling 
från parkering till TC). 
 

Kontrollutsättare: Anders Jönsson (chef), Ronny Liljenberg, Arne Thell, Bengt Olsson, Bo-
Arne Olsson, Stefan Adolfsson, Tomas och Edvin Vensryd 
 

Tack i förväg! Meddela förhinder snarast möjligt – allra viktigast för 
huvudfunktionärer! 
 

OBS! Alla funktionärer som vill och hinner får också tävla. Alla EFK-are tävlar GRATIS! 
Välkomna! De medlemmar som ej finns bland funktionärerna men vill hjälpa till garanteras 
spännande uppgifter. Hör av er! 
 

Tävlingsledningen 
 
Vintercupen 2023 
 

Nästa kretstävling blir Vintercupen 2023, i tur och ordning: Lunds OK 8 januari, OK Kontinent 
15 januari, OK Silva 22 januari, Frosta OK 29 januari, Ringsjö OK 5 februari, Malmö OK 12 
februari, Eslövs FK 19 februari och Rävetofta OK 26 februari. I år kommer vintercupen återgå 
till traditionen med masstart kl 10. Dock finns möjlighet att startstämpla om man inte trivs med 
masstarten eller kommer för sent. 
Arne 
 
Julorientering i Gyaskogen 
 

Traditionen fortsätter. Mellan 23 december och 3 januari kommer 20 kontroller (miniskärmar) 
att vara uthängda i Gyaskogen. Du besöker kontrollerna i valfri ordning och så många som du 
känner för. Kartor kommer att ligga i en låda under skärmtaket på Gyavallen. Kartan kommer 
också att skickas ut i ett mass-mail, så att de som har möjlighet själva kan skriva ut.  
 

Lycka till! God Jul och Gott Nytt År önskar 
Sven-Otto 
 
Julaftonträning 
 

Även denna gemensamma löprunda sker traditionsenligt kl 10 vid Gya bygdegård. 
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Kallelse till årsmöte med Eslövs Friluftsklubb 
 

Tidpunkt: fredag den 11 februari 2023 kl. 18:00 
Lokal: troligen församlingshemmet i Billinge 
Program:äÄrenden enligt stadgarna 
Prisutdelningar 
Smörgåstårta, kaffe, fika 
Underhållning 
Förslag till dagordning sänds ut senast tre veckor före mötet. 
Övriga årsmöteshandlingar sänds ut senast en vecka före mötet. 
Medlem som under 2023 fyller minst 15 år har rösträtt. 
Motioner ska enligt stadgarna lämnas senast den 15 december. Prisutdelningar för barn och 
ungdomar hålls i huvudsak vid avslutningen den 1 december, och de behöver inte välkomnas 
särskilt till årsmötet. Ungdomens vandringspris delas ut på årsmötet som vanligt.  
För att smörgåstårtan säkert ska räcka behöver vi anmälan om deltagande senast 
måndag den 7 februari kl. 20.00 till Arne Thell: arne.thell@biol.lu.se, 070-142 96 22. 
Välkomna! 
Styrelsen 
 

  
Val 2023 
 

Eventuella avsägelser beträffande omval till styrelse, kommittéer och övriga förtroendeuppdrag 
för 2023 skall vara valberedningen tillhanda senast den 23 december. 

Tomas Vensryd, 0733-86 77 53, vensryd@gmail.com 

Kerstin Olsson, 070-260 75 89 

 

Redaktionens tack 
 

Redaktionen tackar alla som bidragit till klubbtidningen under det gångna året. Tack även till 
alla som läst den.  
 

Vi hoppas som vanligt att ännu fler ska medverka under det nya året!  
 

Vi önskar alla EFK-are en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2023. 
 

Arne, Annika & Tomas 

 
Tisdagsträningar 
 

Tisdagsträningarna (Gya-gubbar) förtsätter som vanligt helgfria tisdagar 17.30 till och med 
april månad. 
 

Arne 
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Rapport från ungdomskommittén 
 

Höstens ungdomsträningar avslutades under v 48. Torsdagen 1 december samlades vi i Gya 
bygdegård för prisutdelning och fika med glass och kladdkaka för en del av pengarna som 
klubben fick i premie för segern i Ungdomsseriens div. 2. Vi passade också på att öva på 
kontrollbeskrivningens symboler. 
 

På lördagen var det dags för Helsingborg Indoor på Rönnowska skolan i Helsingborg. Vi hade 
7 ungdomar på plats som provade på den annorlunda "grenen" inomhusorientering, vilket var 
mycket uppskattat och de ser redan fram mot nästa års tävlingar. 
 

 
 

Ungdomar på avslutningen 1 december. Bakre raden från vänster: Ebba Persson, Rasmus Frank, Ture Ålenius Jürgensen, David 
Ipsen, Ebba Ekberg Frank, Oskar Persson. Mellersta raden: Tyr Jeppsson. Främre raden från vänster: Emile Lennartsson, Helmer 
Erlandsson. 
 
Mvh, 
Anders 
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Resultatbörs 
 

22 oktober, kretsmästerskap, natt, SV kretsen, H35: Daniel Lindberg 1a!, H45: Mårten 
Mellby 4a 
28 oktober, Bornholm Høst Open sprint (Nexsø), H50: Yomas Vensryd 2a 
29 oktober, Bornholm Høst Open, etapp 1 (Varperne), H50: Tomas Vensryd 8a, Bengt Olsson 
13e, Ronny Liljenberg 14e 
30 oktober, Bornholm Høst Open etapp 2 (Rutsker Højlyng), H50: Tomas Vensryd 11a, 
Bengt Olsson 13e, Ronny Liljenberg 14e 
Bornholm Høst Open, totalt, H50: Tomas Vensryd 8a, Bengt Olsson 12a, Ronny Liljenberg 
13e 
20 november, Örkelljunga FK, Höstrusket, lätt 2,5 km: Sture Åhlenius Jürgensen 
27 november, advents-OL etapp 1, H21: Thomas Nilsson 7a, H55: Arne Thell 7a, barn 1,5 
km: Sixten Mellby 5a, medelsvår 4 km: Annika Nilsson 7a 
4 december, advents-OL etapp 2, H55: Arne Thell 5a, lätt 3 km: Åsa Liljenberg 3a, medelsvår 
4 km: Olof Hansson 10a 
2 december, HBG sprint by night, H50: Tomas Vensryd 3a 
3 december, HGB indoor, etapp 1, motion mellan: Staffan Ipsen 2a, Oscar Antonsson 3a 
3 december, HGB indoor, etapp 2, motion svår: Anders Jönsson 2a 
11 december, advents-OL, etapp 3, D21: Hanna Mellby 2a, H40; Ronny Liljenberg 5a, barn 
1,5 km: Sixten Mellby 1a!, lätt 3 km: Åsa Liljenberg 3a 
 

 
Ronny Liljenberg visade styrka på Bornholm! Foto: Arne Thell 

 
Familjenytt – med Lilian Härwell 
 

Karin Jakobsson 4/1  80 år 
Torsten Olsson  10/1    90 år  
 

Det är två verkliga veteraner som jubilerar. Karin är aktiv i orientering och skidåkning och har 
bland annat genomfört många tjejvasor. Torsten har tävlat i löpning och skidåkning och har 
många maratonlopp och Vasalopp på meritlistan. 
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Bornholm Høst Open 2023  
 

Tävlingshelgen inleddes på fredagseftermiddagen med en sprintprolog i Nexø vid öns ostkust. 
Det bjöds på trevliga och intensiva banor med mycket vändningar och detaljer. Alla EFK-are 
presterade godkända lopp. Tomas Vensryd blev bäst med en andraplats. Bornholmsdebutanten 
Tobias genomförde sitt debutlopp på ett övertygande sätt.  
 

Lördagen och söndagen innebar som vanligt mer traditionell orientering. Lördagen vid 
Varperne i Almindingens östra del bjöd på typisk Bornholmsterräng, det vill säga ganska flack, 
lättlöpt skog med ett rikligt nät av stigar och vägar. Söndagen i Rutsker Højlyng blev däremot 
i mesta laget för de flesta av oss. Jag tror inte jag sprungit en jobbigare bana under mina drygt 
tre decennier med Bornholm Høst Open. Danske H55-stjärnan Tim Falck Weber hade lagt de 
mörbultande banorna helt efter egen smak: tufft, långt, stenigt och backigt. 
 

Mellan loppen passade vi på att besöka sevärdheter. Nataliyas far, Sergij, besökte Bornholm 
för första gången och ville samla lavar överallt: till exempel på murarna runt Nylars, Österlars, 
Ny och Ols rundkyrkor, i Ekkodalen och vid Gamleborg. Uppe i Gudhjem serverade Marie-
Louise, Stefan och Oscar en läcker taco-buffé, mycket uppskattad av alla. Samtidigt erbjöd 
Arne en frågesport där det skulle kristallisera ut sig vem som läser EFK-nytt mest noggrant (se 
senare i tidningen).  
 

Arne 
 

 
 

Ronny Liljenberg, Stefan Adolfsson, Marie-Louise Antonsson, Oscar Antonsson och Erik Liljenberg njuter av solen i Nexø. Foto: Arne 
Thell 
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Tobias Bornholmsdebut gav mersmak. Här ser vi honom i Rutsker Højlyng, helt ensam med kartan, i färd med att fatta beslut: hur 
tar jag mig bäst till nästa kontroll? Foto Marie-Louise Antonsson 
 
 

 
 

En nöjd Stefan Adolfsson är på gång igen efter ett par skadefyllda år. 
Foto: Arne Thell 
 
 

 
 

Även Bengt är på uppgång efter ett 
par besvärliga säsonger! Foto: Arne 
Thell 
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Vill du bli ungdomstränare, ungdomsledare eller 
träningsvärd? 
 

Ungdoms- och rekryteringskommittén behöver förstärkning! Vi skulle gärna vilja dela upp 
verksamheten på fler träningsgrupper, så att barn och ungdomar som redan är aktiva eller som 
vill prova på orientering bättre ska kunna få träning på den nivå de befinner sig. Detta är ett 
led i att utveckla ungdomsverksamheten inom Eslövs FK och på så sett både behålla fler och 
rekrytera fler barn och unga till orienteringssporten. 
 

Inför 2023 planerar vi för dessa tre träningsgrupper: 7–9 år (grön), 10–12 år (vit och gul) och 
13–16 år (orange och violett). Utöver den regelbundna träningen i de tre träningsgrupperna, 
skulle vi även vilja arrangera en nybörjarkurs för barn och ungdomar i olika åldrar, och en 
nybörjarkurs (intensiv) för vuxna. 
 

För att detta ska gå iland skulle vi behöva fler tränare, ledare och träningsvärdar. Om vi är 
flera som hjälps åt blir det inte så mycket för var och en att göra. Det finns uppgifter av olika 
karaktär, t.ex.: 
 

• Vara tränare i den regelbundna träningen ca en gång per vecka utom på skolloven. Vi 
turas om lite så att man inte måste vara med varje tillfälle. 

• Hjälpa till enstaka gånger som träningsvärd, t.ex. hänga ut och hämta in kontroller, 
hjälpa till vid start och mål, skugga, etc. 

• Hjälpa till som ledare med att planera och samordna sådant som inte direkt har med 
orienteringsteknik att göra, t.ex. vid träningsläger och orienteringsresor, bl.a. 
samåkning, mat, boende, etc. 

 

Hör gärna av dig till Anders Jönsson, anders.s.joensson@gmail.com, 070-315 78 01, eller 
Göran Frank, goran.frank@telia.com, 0708-19 83 83. 
 

Du behövs! 
 
 
 
 
Jultestet:  
 

Hur noga läser du EFK-nytt? På Bornholm testades deltagarna hur noggrant de läser EFK-nytt. 
Tio kända personer som figurerat i EFK-nytt genom åren skulle förses med rätt levnadstid och 
en lämplig titel. Flera personer kan till exempel vara författare men i så fall måste titlarna 
fördelas så att alla får en passande titel. Varje triplett ger 3 poäng. Har man kombinerat två rätt, 
om man till exempel försett personen med rätt levnadstid men missat titeln, får man 1 poäng. 
Max således 30 poäng. Före Bornholmsresan satte Nataliya gränsen för godkänt, 8p, inte dåligt 
med tanke på att hon bott sin mesta tid i Ukraina. På Bornholm var Marie-Louise den som fick 
flest poäng, hela 12 stycken, också lite oväntat då hon inte varit med i klubben så länge som 
flera av de andra.  
 

Ett tips inför julen är att förkovra sig ytterligare. Läs om en personlighet per dag, tio dagar i 
sträck. 
 

Rätta svaren finns på sista sidan! Lycka till! 
 

Arne 
 



 10 

 
Christiern Pedersen 

 
 
Henrik Thomesen Gerner 

 
 
Erhard Frederiksen 

 
 
Louise Rasmussen 

 

Sigrid Undset  

 
 
Svend Grathe 

 
 
Martin Andersen Nexø 

 
 
Knud Lavard 

 
 
Buris Henriksøn  

 

Corfitz Uhlfeldt 

 
 
titlar 
författare 
statsman 
biskop 
agronom 
prins 
grevinna 
kung 
historiker 
nobelpristagare 
helgon 
 
livstider 
1130–1167 
1882–1949 
1606–1664 
1629–1700 
c.1480–1554 
1843–1903 
1096–1131 
1815–1874 
c.1125–1157 
1869–1954 
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EFK-nytt ringer upp… 
 

Marie-Louise Antonsson 
 

..,som deltog i inomhus-OL i Helsingborg, något varken jag eller Nataliya provat än. Hur var 
det? 
 

– Det var en upplevelse med inomhus-OL! Roligt men väldigt annorlunda och stundtals svårt... 
mer problemlösning och kartläsning än löpning... 
 

Hur gick det? 
– Jag tog mig runt den lätta motionsbanan, Oscar klarade den medelsvåra motionsbanan bra, 
och Stefan tog herrbanan... med mindre bra resultat... det var för klurigt till slut. Jag tycker ni 
ska följa med nästa år 🙂🙂 Som det ser ut nu så ska vi åka dit igen 🙂🙂 
 

God jul!  
– Tack, detsamma, tackar! 
 

Arne 
 

 
 

Daniel Lindberg, Tella Olsson, Anders Jönsson och Karolina Persson deltog i inomhusorientering i Helsingborg. 



 
 

Tyr Jeppson verkar trivas med inomhus-OL. 
 

 
 

Kartan ser verkligen klurig ut! 
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Julbak i EFK-köket 
  

I år är det Marie-Louise som tagit plats i EFKs julkök. Vi som var med på Bornholm vet att 
hon verkligen kan matlagning!  
 

Vad gäller recept så sitter ju det mesta i händerna, förklarar hon, och man tar lite på måfå! 
Här är ett recept på lussekatter som jag fått för ganska många år sedan av en kollega till mig. 
Man misslyckas inte med dom här! Dom blir saftiga och goda, försäkrar Marie-Louise. 
 

Lussekatter 
Ugn: 225–250 grader 
 

Ingredienser 
100 gram margarin eller smör 
5 dl mjölk (standardmjölk) 
50 g jäst för söt deg 
½ tsk salt 
2dl - 2 ½ dl strösocker 
2 pkt saffran (stöt i mortel tillsammans med en sockerbit) 
250 g Kesella (standard eller vanilj) 
½ tsk hjorthornssalt 
1 ägg 
ca 16 dl vetemjöl (ta i efterhand) 
1 uppvispat ägg till pensling 
russin efter tycke och smak 
 

Manual 
Smält margarin/smör i en kastrull, tillsätt mjölken och värm till fingervarmt (ca 37 grader) 
Använder du färsk jäst så rör ut den i degspadet, använder du torrjäst så rör ut den i lite av 
mjölet 
Tillsätt salt, socker, saffran i degspadet och blanda 
Tillsätt sedan Kesella och ägget och blanda 
Rör ut hjorthornssaltet i lite av mjölet och tillsätt det, blanda 
Blanda sedan i mjölet lite åt gången, blanda ordentligt - ca 10 min i maskin och lite längre tid 
om du bearbetar degen för hand (tag en liten bit deg och drag ut den... den ska vara seg och 
inte gå av. Då har glutentrådarna blivit starka och degen är lagom knådad 👍👍) 
Nu är degen glansig och släpper kanterna i bunken och nu ska den vila. Låt jäsa ca 30 min på 
dragfri plats under en bakduk 
Knåda sedan degen en kort stund så man får bort luftbubblorna 
Dela degen i små bitar så du kan rulla ut och göra lussebullar, lägg dom på en plåt med 
bakplåtspapper 
Låt lussekatterna jäsa väl på plåt, under en bakduk och på dragfri plats. De är färdigjästa när 
man kan trycka lätt på dom och fingertrycket går tillbaka utan att lämna något spår efter sig 
Givetvis ett russin i varje "snurra" 🙂🙂 
Pensla med uppvispat ägg 
ca 10–12 minuter i ugnen - men detta skiftar mycket från ugn till ugn... så titta till 
lussekatterna så dom blir "lagom" 🙂🙂  
 

Lycka till 👍👍 
 

Hälsningar Marie-Louise A 
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PROTOKOLL 
2022-11-21 

 

Eslövs Friluftsklubb org. nr. org.nr.: 842001-2075 
Postadress: Eslövs Friluftsklubb, c/o Göran Frank, Gruvbacken 2, 24175 Stehag 

Ordf: Stefan Adolfsson eslovsfk.se  
 

1(2) 

Styrelsemöte 
Lokal:  Online 
Datum:  2022-11-21 
Tid:   18:30 – 21:30 
 
Närvarande: Stefan Adolfsson, Göran Frank Anne Udd, Stefan Hansson, Thomas Nilsson,  
Daniel Lindberg, Marina Karlsson RF-SISU Skåne online, punkt 2. 
Ej närvarande: Sven-Otto Jönsson, Ronny Liljenberg, Anders Jönsson (har rapporterat skriftligt) 
 

§ Rubrik Ärende och beslut Ansvarig Klart 
1 Mötets öppnande Stefan A förklarar mötet öppnat   
2 Möte med RF-

SISU SKåne 
Marina Karlsson medverkar online och går igenom vilka 
möjligheter som finns inom deras utbud av utbildningar, 
föreläsningar, finansiering m.m. Marina följer även upp det vi 
diskuterade vid senaste tillfället vi träffades och nuläget för vår 
verksamhet. En fysisk träff planeras in till 21 januari 2023. 

  

3 Godkännande av 
dagordning 

Dagordningen godkänns.    

4 Protokoll från 
föregående 
styrelsemöte 

Protokollet läggs till handlingarna.    

5 Bordlagda frågor SkOFs Kart- och markkonferens har genomförts utan EFK:s 
deltagande. Stefan ber om dokumentationen från denna träff. 

Stefan  

 Rapporter    
6 Ekonomi: Bidrag har inkommit från Sparbanksstiftelserna, se punkt 7 och 8 

För Hittaut har EBo gått med som silverpartner, 25000 kr, även 
för 2023. Kartbidrag och arrangemangsbidrag för Hittaut Eslöv 
har sökts från Eslövs kommun. Svar inväntas. 
Stehags AIF vill höja hyran för klubblokalen till 9000 kr 
(nuvarande kostnad är 7500 kr per år) Lokalbidrag erhålls för 
ungefär halva kostnaden. Vi tar kontakt med föreningen med 
frågan om hur mycket varje bokning skulle kosta fördelat på 
klubblokal, duschar och bygdegården. 
Resultatet redovisas vid nästa styrelsemöte. 
Vi har 98 betalande medlemmar just nu. 

 
 
 
 
 
 
Göran 
 

 

7 Bidrag från 
Sparbanksstiftelse
n Färs & Frosta 

Det anmäldes till styrelsen, att föreningen av Sparbanksstiftelsen 
Färs & Frosta beviljats bidrag med 25 000 kronor till projektet 
Hittaut Eslöv 2023, ärende Bi-22-8279.  

  

8 Bidrag från 
Sparbanksstiftelse
n Finn 

Det anmäldes till styrelsen, att föreningen av Sparbanksstiftelsen 
Finn beviljats bidrag med 12 500 kronor till projektet Hittaut 
Eslöv 2023, ärende 2022436. 

  

9 Tekniska 
kommittén 

Vintercup arrangerar vi den 19 februari vid Gya. Anders Jönsson 
tillfrågas om banläggning. Arne Thell och Ronny är tävlingsledare. 
EES arrangeras 9 maj Eslöv V med Thomas Nilsson som 
banläggare, 16 maj Billinge med Anne Udd som banläggare, 23 
maj Löberöd med Tomas Vensryd tillsammans med Daniel 
Lindberg som banläggare. Ronny är tävlingsledare för EES. 
Funtionärsfördelning efterfrågas för dessa olika arrangemang. 
Arne Thell tillfrågas om ansvar för en etapp av Lilla 5-dagars. 

 
 
 
 
 
 
Ronny 
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Eslövs Friluftsklubb org. nr. org.nr.: 842001-2075 
Postadress: Eslövs Friluftsklubb, c/o Göran Frank, Gruvbacken 2, 24175 Stehag 

Ordf: Stefan Adolfsson eslovsfk.se  

2(2) 

§ Rubrik Ärende och beslut Ansvarig Klart 
Ronny har kontaktat jakträttsinnehavare i Snälleröd och fått 
positivt svar om vi väljer datum då ingen jakt påverkas. Den 11 
september kan vara ett aktuellt datum. Bo-Arne Ohlsson 
tillfrågas om att vara banläggare. 
EFK ansvarar för KM dag 2024 och är då även sammankallade för 
kretsmötet. 
Kretsen tillfrågas om möjligheten att arrangera en gemensam 
banläggningskurs steg 1. 
Nytt område för ev kartprojekt är öster om Ljungbyhed. Ronny 
undersöker. Andreas Oxenstierna hobbyritar området runt 
Hallaröd mot Allarps bjär. Thomas föreslår även området öster 
om Snälleröd mot Vägasked. Thomas håller på med karta över 
Flyinge. Karta över Marieholm är på gång och bidrag har 
beviljats, Stefan i samråd med Thomas ansvarar för rekning och 
ritning. 
Ronny får i uppdrag att kontakta bl.a. kommunen om de delar av 
Gyaskogen som har mängder av vindfällen. 

 
 
 
 
 
 
Arne 
 
 
 
 
 
 
Stefan 
 
Ronny 

7 Träning och 
tävling 

Bra närvaro vid sista träning som hölls i Skrylle. 
En gemensam träff planeras med Ungdom och rekrytering med 
planering inför våren 
Sven-Otto arrangerar den traditionella julorienteringen i Gya. 

 
Daniel 
 
Sven-Otto 

 

8 Ungdom och 
rekrytering 

Ungdomsträningarna fortsätter på torsdagar till början av 
december för båda grupperna. Vi håller till i Gya bygdegård och 
varvar praktiska och teoretiska övningar. 
Träningar har genomförts i Skrylle och vi var med på Örkelljunga 
FKs Höstrusket. 
Torsdagen 1 december planerar vi för avslutning i Bygdegården 
med prisutdelning och fika. 
Lördagen 3 december tar vi oss till Helsingborg och HBG Indoor. 
Vi uppmanar till deltagande i OK Silvas Advent-OL, detta är dock 
inte några planerade aktiviteter utan deltagande sker enskilt. 

  

9 IT Thomas ska se över alla SI-enheter. Thomas  
10 Kommunikation 

media 
Den nya sidan är publik. Arbetsgruppen träffas så snart SOFTs 
och SkOFs nya sidor är klara. Då fördelas också arbetsuppgifter. 
EFK-nytt har nästa manusstopp 10 december. Stefan skriver 
rutan. 

  

11 Övriga rapporter Anne rapporterade från SOFTs ordförandekonferens. Bland 
annat har utbildningsportalen startat upp. 

  

12 Hittaut Eslöv Arbetsgruppen har utökats inför HIttaut Eslöv 2023. Nu ingår 
Göran, Lilian Härwell, Stefan, Ronny, Åsa Liljenberg, Stefan och 
Anne. Nya områden som ska ingå är Marieholm och ev. Flyinge. 
Visst arbete behövs för att komplettera och justera Eslövskartan. 

  

13 Post och 
inbjudningar 

SkOFs höstmöte. Stefan deltar på ordförandekonferens, Bo-Arne 
banläggningskonferens och Anders i ungdomskonferens. 

  

14 Övriga frågor 
 

Datum för årsmöte 2023 blir 10 februari, förslagsvis 
församlingsgården i Billinge och Arne tillfrågas om att ordna fika. 
Motioner senast den 15 december. 

 
Stefan 

 

15 Kommande 
möten 

8 jan 2023 kl. start kl. 15:00 hos Stefan 
Underlag till årsmöteshandlingar skickas till Anne senast 31 dec. 

 
Anne 

 

16 Avslutning Stefan A avslutar mötet.   
 
 
Stefan Adolfsson   Anne Udd 
Ordf    Sekr 
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EFK-kalendern, december 2022–februari 2023 
 

Datum Aktivitet Plats 
13/12 Löpträning 17.30 Gya, Stehag 
17/12 Dansk Vintercup, etapp 2 Jonstrup Vang 
18/12 Advents-OL, etapp 4 Häljarp 
20/12 Löpträning 17.30 Gya, Stehag 
23/12–2/1 Kontrollplockning (Sven-Otto) Gya, Stehag 
1/1 Nyårs-OL Tormestorp 
6/1 Styrelsemöte 15.00 Mickelborg 
7/1 Dansk vintercup, etapp 3 Boserup 
8/1 Vintercup, etapp 1  Skrylle 
10/1 Löpträning 17.30 Gya, Stehag 
15/1 Vintercup, etapp 2  ? 
17/1 Löpträning 17.30 Gya, Stehag 
21/1 Dansk vintercup, etapp 4 Hareskoven 
22/1 Vintercup, etapp 3 ? 
24/1 Löpträning 17.30–19.00 Gya, Stehag 
29/1 Vintercup, etapp 4 Orup 
31/1 Löpträning 17.30–19.00 Gya, Stehag 
4/2 Dansk vintercup, etapp 5 Lillevang, Farum 
5/2 Vintercup, etapp 5 Falsterbo 
7/2 Löpträning 17.30–19.00 Gya, Stehag 
10/2 Årsmöte 18.00 Billinge församlingshem 
12/2 Vintercup, etapp 6  Stockamöllan 
14/2 Löpträning 17.30 Gya, Stehag 
19/2 Vintercup, etapp 7 Eslövs FK i Stehag 
21/2 Löpträning 17.30 Gya, Stehag 
26/2 Vintercup, etapp 8 Bokskogen 
28/2 Löpträning 17.30–19.00 Gya, Stehag 
3/3 Sverigepremiären, OK Pan, natt Åhustrakten 
4/3 Sverigepremiären, OK Pan, medel Åhustrakten 
5/3 Sverigepremiären, OK Pan, lång; 

Vasaloppet 
Åhustrakten; Mora 

7/3 Löpträning 17.30–19.00 Gya, Stehag 
8/3 Kretsmöte OK Silva, Furulund 

 

Nästa nummer utkommer i mitten av februari 2023. Manuskript oss tillhanda senast 10 
februari.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rätta svaren till jultestet 
Christiern Pedersen – historiker – ca 1480–1554 
Henrik Thomesen Gerner – biskop – 1629–1700 
Erhard Frederiksen – agronom – 1843–1903 
Louise Rasmussen – grevinna – 1815–1874 
Sigrid Undset – nobelpristagare – 1882–1949 
Svend Grathe – kung – 1130–1167 
Martin Andersen Nexø – författare – 1869–1954 
Knud Lavard – helgon – 1096–1131 
Buris Henriksøn – prins – ca 1130–1167 
Corfitz Uhlfeldt – statsman – 1606–1664 
 


