
RAPPORT från RM i ORIENTERING 2017-08-17-18
arrangerat av VÄRÖ- STRÅVALLA SPF-förening.

Här kommer en  liten rapport om vårt arrangemang av SPF-RM i orientering:
Torsdag den 17 augusti : Samling och fika kl. 10:00 i Ringhals Infocenter, 

därefter välkomsthälsning i föreläsningssal, där Sigvald från Ringhals informations-
avdelning höll, en mycket uppskattad föreläsning om Ringhals i synnerhet och 
elproduktion i allmänhet, i samhällspolitiskt sammanhang. Jämförelse mellan olika 
tekniker att framställa elkraft och blickar mot framtida möjligheter.

Efter en god lunch, tog sig de närvarande SPF-medlemmar iväg till dagens 
träningstävling, som var utformad som en s.k. gäng-budkavle. Det innebär att man 
lottar ihop deltagare från olika föreningar, för att på ett enkelt sätt lära känna nya 
personer. De som inte ingick i något lag , sprang som individuell träning. Solen lyste 
upp och tog fram deltagarnas ljusa sidor, och de kunde njuta att det fina natur-
skyddsområde ”Biskopshagen”, med den nyutslagna, violetta ljungens markmatta 
och hela Kattegatts silverfärgade, vågkrusade havsyta. Det var för många en helt ny 
upplevelse. Dessutom kom Radio-Halland på avtalad tid, ut till träningsområde och 
intervjuade deltagarna och arrangörerna om SPF:s friskvårdssatsning. (kan avlyss-
nas via P4-radio Halland). Se bifogade doc-fil.

Efter dusch och avkopplande promenader, så samlades vi alla till en 
gemensam supé i Videbergs festlokal, med en underbar utsikt över Båtafjorden och 
Bua hamn. Göran Karlsson (f.d. kommunalpolitiker i Värö/Varbergs kommuner) 
berättande om ortens expansion under de senaste 50 åren, med bl.a Södra 
Cell,”Värö bruk”,och Vattenfalls etablering av Ringhals fyra kärnkraftverk. Jan 
Johansson underhöll med sång och gitarrspel. Prisutdelning till deltagarna i dagens 
träning. (sponsor : Dermanord, Frillesås).

Fredag den 18 augusti : Samling vid Sjöaremossens isbana (konstfrusen under
vintermånaderna) . Deltagarna ankom i mycket god tid inför mästerskapet. Under 
den gånga natten hade några ganska kraftiga regnskurar tvättat av tävlingsområdet. 
Tyvärr fick vi som arrangörer uppleva att ett flertal deltagarnas anmälningar fastnat 
upp i Riks-SPF:s kansli, så sekretariatet fick bråda tider att registrera in ca 10-tal 
deltagare. Som tur var så körde vi starten med ”startstämplig”, så att alla deltagare 
fick korrekt tid på tävlingen. De flesta klarade av de olika banorna för klasserna 
mellan 60-85-årsintervaller i dam- och herrklasserna. Solen var på solskenshumör 
och gav deltagare, publik och arrangörer en härlig dag. Efter att alla kommit i mål 
och Hallands Nyheter var på plats, så kunde mästarna i respektive klass koras, och 
övriga 2:da och 3:dje platser mottaga medaljer och presenter från Vattenfall och en 
stor pepparrot från Fjärås. Från Seashell i Bua fick ytterligare deltagare, genom 
lottning mottaga en hel 5-litershink med nykokta havskräftor.

Prisutdelare var Åke Person, ordförande i Hallands SPF- distrikt och Gun 
Einarsson ordförande i SPF-Värö- Stråvalla. Stort reportage i Hallands Nyheter (19 
augusti), se även länk till denna artikel med flera fina fotografier i bifogad doc-fil.

Alla deltagare och arrangörer var märkbart nöjda och trötta efter två fina dagar i
Värö, i Varbergs kommun, och har säkert planterat fina spår av vår bygd.

Se bifogade filer : Resultat, Tips om trevliga hemsidor (och länkar till Hallands Nyheter
och P4-Radio Halland (intervjuer och musik))
Text : Roland L , Rune K & Gun E. (gun.einarsson@telia.com  )

Vi ses i Mariestad nästa år – det ser vi fram emot. 


