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Sikforskampen/klubbmästerskap på skidor  
Trevliga Årsmöten  

Klubbmästare 
Sikforsrundan  

Ticket to drive / SnowRäjs 
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Från redaktionen….. 

MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 

MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn 0911-70253 
             E-post: segerlund@pitea.riksnet.se 
 

FÖRENINGAR 
Föreningars aktivitetsupplysningar och annonser är gratis. 
 

ANNONS KOSTNAD  
Helsida    bybor 100 kr         övriga  300 kr / annons. 
Halvsida  bybor  75 kr          övriga  200 kr / annons. 
1/4 sida   bybor  50 kr          övriga  100 kr / annons. 
1/8 sida   endast bybor  20 kr 
 

Annons utformas i samråd med redaktionen. 
 

Ansvarig utgivare Intresseföreningens ordförande 
Redaktör och kontaktperson Carina Segerlund 
 

Redaktionen för denna tidning, tar ej ansvar för ev. ändringar i  
sakinnehåll, efter tidningens utskick. 
Annonsintäkter går till finansieringen av denna tidning  
(Sikfors Intresseförening) 

 
Utkörningslista  för  tidningen  2011                        

        Mars: Byaföreningen i Skomantjälen 
         April: SSK 
         Maj:   Sikfors älgjaktsområde (SVO) 
         Juni:  PRO 
          
         September:  Vargbackens ryttarförening 
         Oktober:       Fiskevårdsföreningen  
         November:   Folkets hus   
        December:    Intresseföreningen 
 
Stoppdatum för inlämning av material 20:e i varje månad  
för att vara säker på att få plats i kommande utgivnings nr.  
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Sikfors Intresseförenings årsmöte 
 
Onsdag 16 februari hade Sikfors Intresseförening sitt årsmöte.  
Trots kylan hade ett 30-tal  kommit för att göra sina röster hörda angående 
bygdens väl och ve.  
Årsmötesförhandlingarna löpte smidigt under Sune Nilssons erfarna led-
ning och den nya styrelsens sammansättning presenterar jag här nedan.  
Är det något du undrar över, vill tipsa oss om eller vill ändra på så kontak-
ta gärna någon i styrelsen så kan vi ta upp det till förhandlingar.  
Du har möjlighet att påverka!  
De punkter som lockade till mest diskussioner var nedläggningen av Sik-
fors Utveckling AB, som i dagsläget inte har någon större uppgift.  
Det kan hellre vara en fördel ekonomiskt om Intresseföreningen förvaltar 
de egendomar som i dag står under bolaget.  
Nästa punkt som diskuterades var placeringen av majbrasan.  
Förra året beslutades att placera den på norra sidan av älven i slutet av for-
sen, och utvärdera detta efter 2 år.  
Men efter massiva klagomål redan efter första året och många missnöjda 
röster så beslutades nu på årsmötet att flytta tillbaka majbrasan, redan i år, 
till stallbacken vid Sikforsgården.  
Detta leder dock till att berörd byagrupp måste avsätta någon person som 
har ansvaret för både röjning runt brasan innan den tänds och bevakning 
efteråt tills den har slocknat.  
Därmed hoppas vi också att Husmodersföreningen vill fortsätta servera 
våfflor och kaffe i Sikforsgården under Valborgsmässoafton.  
I övrigt avlöpte årsmötet enligt sedvanliga former inklusive kaffe och 
smörgås.  
 
Ordförande Eva Lidman 070-2895468,                                                   
Vice ordf. Erik Lundström 070-66 700 09                                                       
Sekreterare Bengt Ingesson 070-6380531,                                                    
Vice sekr. Dick Olovsson 070-3555490                                                               
Kassör John Lundkvist 070 3976162                                                        
Ledamot Eva Öhman 070-2731069                                                         
Ledamot Marianne Johansson 070-6787551 

/Eva Lidman, ordförande  
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Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

Årsavgiften är 50 kronor per person och  
80 kronor per familj. 

Vem bankar och drar i handtagen på våra dörrar??? 
 

Vid upprepade tillfällen så är det någon eller några som roat sig 
med att banka och dra i dörrhandtagen hos pensionärerna som bor 
i marklägenheterna! 
Senast detta inträffade så var det vid kl 03.00 tiden på natten till 
söndagen den 12 februari  
Tidigare har liknade händelse polisanmälts då de boende upplever 
detta som mycket obehagligt! 
Särskilt när man inte vet om det har hänt något allvarligt och alla 
kanske inte vågar eller vill öppna dörren mitt i natten. 
 
Det är tråkigt om äldre människor i vår by inte ska kunna känna sig 
trygga om natten. 
 
Med denna insändare så hoppas de boende pensionärerna i mark-
lägenheterna att detta upphör!  
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PRO:s årsmöte 2011-02-17 
 
35 medlemmar hade trotsat kylan och sökt sig till årsmötet. 
Grethel Olsson från PRO distriktet och Hjärt o Lungsjukas förening 
i Älvsbyn var inbjudna. Grethel informerade om PRO:s arbete på 
både riks- och länsplanet. 
Hjärt o Lung lämnade information om sitt arbete, bl a anordnas kur-
ser i Hjärt/Lungräddning. 
 
Efter genomförda val består styrelsen för PRO av 
 
Rolf Söderström, ordförande 
Birgit Lundkvist, kassör 
Kerstin Westerlund, sekreterare 
Ronald Karlsson, studieorganisatör 
Eva Lidman, ledamot 
Suppleanter är Marianne Johansson och Acke Elvelin. 
 
God mat, en pastagratäng, serverades samt hembakade kakor till 
kaffet. 
 
Avgående styrelsemedlemmar, Bojan Öberg och Berit Lindfors, av-
tackades. 

 
/Kerstin 
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Sikforskampen på skidor 
 

Lördag den 12/3 2011 
 

Anmälan 10.15-10.45 
 

Start kl 11.00 
Det blir ommöblering för att fler ska kunna delta i många grenar. 

 

Först åker alla från 7 år och uppåt 1,5 km. 
 

Det resultatet tar man vidare i 
kampen om Vinsten Sikforskampen. 

När alla kommit i mål där kör vi ett vanligt KM 
 

Ca kl 12.00 
 

Klassindelning:     
0-6 år Runt fotbollsplan 
7-9 år 1,5 km 
10-12 år 2,4 km 
13-15 år 2,4 km 
 
Damer: Tävlingsklass 4,8 km 
 
Herrar: Tävlingsklass 4,8km 
 
Motionsklass: utan tid damer och herrar 2,4 km 
 
Efter loppet har vi prisutdelning och korvgrillning  
Alla  åkare får saft/kaffe bulla, ta med pengar till medlemsavg eller betala 
till BG 501-7777 
 

Kom och testa dina färdigheter  
i vårat fantastiskt FINA SPÅR  

                          Välkomna! 

VALLA TIPS erbjuds!  
men ni får valla själva! 
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SSK informerar: 
Torsdag den 24 februari kl 18.00 hade SSK Trubadursoppa!  
Vi servera Potatis/ ostsoppa med räkor och hembakt bröd, smör ost, kaffe   
Nåväl, jag tror att bilderna visar att det inte var fullsatt i Folkan 
när Nick Borgen framträdde under två akter, 1,5h.  
Det var ännu färre vid soppan innan showen, tyvärr. 
Är det kanske så att kulturevenemang inte är något för Sikforsbygden? 
Vi som var där blev djupt impade av Nick och hans sånger samt att vi 
fick skratta ofta åt anekdoter etc. 
Tack ni som kom och kökspersonalen som gjorde denna goda soppa! 
 
/Curt J 



Sida 9 

Snälla! 
 

När ni kör skoter / rider eller på annat sätt vistas i skog och mark 
undvik då att köra /rida eller vistas i skidspåret om ni inte åker med 
skidor förstås! 
 
För nu har det  hänt igen att nyuppkörda skidspår har blivit sönder-
körda av skotrar! 
 
Vi har ju så finna skoterspår/leder för er skoteråkare!  
                                                                           
SSK/ Styrelse 
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Sikfors SK  
Har nu avverkat ännu ett årsmöte den 19 februari med efterföljande fest.  
Årsmötet avlöpte enligt dagordningen de olika sektionerna läste upp sin 
verksamhetsberättelse och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
Det var ett 30-tal medlemmar som deltog i kvällen middag och prisutdel-
ning.  
Där årets Klubbmästare blev Richard, årets Juniormästare blev Joel, samt 
årets Barnmästare blev Wilma. (Se bild på sid 11) 
 
Det serverades en god buffé med olika pajer med  lax, skinka och annat 
smått och gott! 
Som vanligt så hittade vi Åsa & Micke i köket även Maria B. 
hjälpte till. Stort Tack till er! 
 
Bifogar lite "risiga" bilder, men så kan det gå på fest. 
SSK kommande styrelse består av: 
Solveig Jonsson 
Ronny Karlsson 
Jens Renberg 
Oskar Öhgren 
Robert Karlsson   
                                                               
SSK // Solveig 
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Klubbmästare blev Richard Malmlöf som ses här med prisutdelare 
Julia  & Barnmästare Wilma samt Juniormästare Joel. 

Stort Grattis till er! 



Sida 12 

Först må jag gratta väderguden som under tävlingen visade sin bästa sida, sen 
undrar jag varför han/hon inte har gett oss någon ordentlig blida tidigare i vinter 
så att våra rallyvägar hade fått en hård botten.                                                   
Nu blev det spårigt och knöligt för alla friska ekipage, många var nog så friska på 
dessa trasiga vägar vilket gjorde att bilarna gick sönder. 15 st fick bryta av 38 
startande och det är alldeles för många.   

Bygdens snöröjare/plogare hade gjort sitt yppersta, men inte ens vi rår över 
vädrets gudar som inte ens en endaste dag har gett vägarna en 
välbehövlig blida. Nu fanns det inte, som man säger, någon botten. 
Att ovan gudarna gav oss alla ett kalasväder under själva tävlingen 
tröstar oss något men säkert inte alla de stackarna som trasade sönder 
sina ruggigt snabba fordon vilka man kan beskåda på den eminenta 
nättidningen www.alvsbyn.just.nu innan ekipagen hunnit alltför långt 
ut i skogarna. Kika där! 

Nu funderar vi vad vi kan göra åt detta framöver. Om ni läsare 
har några fiffiga idéer vill vi att ni hör av er till SSK. På tal om 
idéer kan någon komma på varför så få åskådare kommer ut i det fina 
vädret för att se på ett, som överdomaren sa - Detta är ett 
skolexempel för hur ett rally ska arrangeras och detta gäller för alla 
runt om i Sverige att ta efter.                                                                                       

Därför vill jag passa på att tacka alla som hjälpt till med 
Sikforsrundan 2011 och hoppas att utlottningen till funktionärerna, 
som MECA sponsrade, var till belåtenhet och som MECA´s utsände tillika 
00-bilsförare sa, - Utan en av förarna kan vi arrangera rallytävlingar, 
men utan en av funktionärerna får vi ställa in tävlingen! De ni, sug åt er!  

Tänk att vi hade 110 funktionärer och av dom var 43 st licensierade.                                                                                                                                                        

Tack för allt nu vilar vi upp oss och funderar hur och när vi ska ha 
en avslappnad utvärdering av RÄJSET!! 
 
SSK/RÄJS 
Curt Jonsson 



Sida 13 

                                                                                                         

J-O Renberg från Arnemark. 

Publik-Bodträsket 

Totalvinnaren Marcus Nilsson-Vännäs 

VOC-vinnaren Brage Lundmark 
från Svensbyn. 

Bilder från prisutdelningen och några av dom glada pristagarna samt Curt & Solveig som 
delar ut priserna till vinnarna. Ett av priserna var denna snidade gubbe i trä. 
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Tippa måltipset och sponsra samtidig SSK 
Nu startar vi upp det populära måltipset igen. 
För endast 100kr är du med i 10 veckor med 1 egen rad där du kan både 
vinna på din rad eller få ta del av vinst genom någon annans rad, som 
bäst i tio i topp kan du även vinna prispengar samtidigt som du är med 
och sponsrar fotbollen i Sikfors. 
 
VAD ÄR MÅLTIPSET? 
Måltipset är baserat på 30 fotbollsmatcher, som spelas varje helg.  
För spelaren gäller det att tippa de 8 målrikaste matcherna av dessa.  
Vem som helst kan delta i Måltipset, och tipparen behöver inte ha den 
minsta kunskap om fotboll, eftersom de allra flesta storvinster har tippats 
av ”slumptippare”.  
Om ingen har 8 rätt förs vinstsumman över till följande vecka, s.k Jack-
pott. Den som prickar 8 rätt blir oftast miljonär flera gånger om! 
Snittvinsten för 8 rätt år 2006 blev drygt 2,1 miljoner kronor. 
Måltipset är ett legalt spel från statliga Svenska Spel. 
 
REGLER I SIKFORS SK:s Måltipstävling: 
Den som fått flest antal rätt sammanlagt efter 10 veckors stående Mål-
tips, vinner 1:a priset. Om flera tippare hamnar på lika antal rätt delar 
man på vinsterna, d.v.s. om 2 tippare toppar resultatlistan delar de på 
ettan och tvåans prispengar. 
 
PRISFÖRDELNING i Måltipstävlingen av 100kr satsade: 
Går 25kr till 1 spelad rad, 25kr till prispott fördelat i % = 1:a pris 50%, 2:a 
pris 25%, 3:e pris 15%, 4:e pris 10%, 5-10:e pris: Ett säsongskort  för  
säsongen 2011 värt 200:-. Rest 50kr går till SSK  
Om 100st deltar så blir 1:a pris 1250kr, 2:a pris 625kr osv. 
 
VID UTDELNING FRÅN Svenska spel: 
Om någon rad ger utdelning på Måltipset så fördelas vinsterna enligt föl-
jande: 
• Upp till 100 kronors vinster tillfaller SSK 
• Vinster 101- 400 kr = 100 % av pengarna till tipparen.  
• Vinster över 400 kr = 60 % av pengarna till tipparen  
       (dock alltid minst 400 kr) 30 % av pengarna till SSK,  
         10 % av pengarna fördelas till övriga tippare. 
 
RESULTATREDOVISNING 
Vi kommer att sätta ut 10 i topp lista efter varje vecka på anslagstavlan 
vid Butiken i Sikfors samt till dem som lämnar sin e-post skickas varje 
vecka en aktuell ställning.  
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TÄVLINGENS START & SLUTDATUM:  
Söndag den 3 april börjar vi räkna som omgång 1 (av 10)  
Söndag den 5 juni blir alltså den sista veckan. 
Slutgiltiga resultatlistan kommer då att mejlas ut/hängas upp.   
 
Sista datum för inlämning av rad/er är lördag den 26/3-11  
Lämna raden till: 
Urban Segerlund tfn 70253 el 070-3570284 
Solvieg Jonsson tfn 70215  
Lennart Nilsson tfn 70105. 
 
Använd gärna talongen nedan.                                    SSK//Urban 

Måltipstävling:                                       Pris: 100kr 
Skriv in 8 nummer mellan 1- 30 (tydligt) 
 
___     ___     ___     ___     ___      ___     ___     ___ 

Namn:_______________________Tel:________________ 
 
E-post:___________________________________________ 

Såld av: 
_________ 
Bet;datum: 
_________ 
 

Måltipstävling:                                       Pris: 100kr 
Skriv in 8 nummer mellan 1- 30 (tydligt) 
 
___     ___     ___     ___     ___      ___     ___     ___ 
 

Namn:_______________________Tel:________________ 
 
E-post:___________________________________________ 

Såld av: 
_________ 
Bet;datum: 
_________ 
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Preliminär Aktivitetsplan, SSK/RÄJS 2011 
Reviderad 110303 

 
 

110326  Ticket To Drive med  SSK`s std-bil på Bodträsket. 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl. 9-10.30 tävlingsdagen. 
Tävlingsplats: Bodträsket, Sikfors (vid sågen) 
Första start kl 11.00 
Priser till: De 4 bästa. 
Startavgift: 200:- + medlemskap i motorklubb, och ev. licenskostnad 
100 kr. 
SSK grillar och säljer hamburgare o. fika!                                                                                       
Info: www.sikforssk.se samt Solveig Jonsson 0911-702 15 
 
110402  SnowRÄJS. I brist på lådbilsväder anordnar vi ett vinter-RÄJS 
utan hjul! 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl 11.00 tävlingsdagen. 
Tävlingsbacke: Vargbacken, Sikfors (bakom sågen vid gamla färjstäl-
let) 
Första start kl 12.00 
Priser till: Längsta åk, Bredaste åk och Snyggaste ”fordon”. 
Startavgift: GRATIS! 
SSK grillar och säljer hamburgare o. fika!                                                                                       
Info: www.sikforssk.se samt Oskar Öhgren 070-347 00 60 
 
110528  DirtBike. På cykel nerför stor ramp och in i skogen, sen upp ur 
skogen och upp på lilla rampen. 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl 11.00 tävlingsdagen. 
Tävlingsbacke: Sikfors Dirtbana Forsvallen 
Första start kl 12.00 
Priser till: De tre snabbaste! 
Startavgift: GRATIS! 
SSK grillar och säljer hamburgare o. fika!                                                                                       
Info: www.sikforssk.se samt Curt Jonsson, 0911-702 15 
 
110625  LådbilsRÄJS Midsommardagen. 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl 12.00 tävlingsdagen. 
Plats: Kraftverket, Nesvägen, Sikfors. 
Tid: 13.00-15.00 
Startavgift: GRATIS! 
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SSK grillar och säljer hamburgare o. fika!                                                                                              
Info: www.sikforssk.se samt Solveig Jonsson 0911-702 15 
 
110820  LådbilsRÄJS. 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl 12.00 tävlingsdagen. 
Plats: Kraftverket, Nesvägen, Sikfors. 
Tid: 13.00-15.00 
Startavgift: GRATIS! 
SSK grillar och säljer hamburgare o. fika!                                                                                              
Info: www.sikforssk.se samt Solveig Jonsson 0911-702 15 
 
110903  Funktionärskurs 
steg 1-3 inriktning, tävlingsledning Rally. 
Plats: Folkets Hus, Sikfors 
Tid: 11.00-16.00 
Kursavgift: 300 kr, SSK-medlemmar GRATIS!                                                                                      
Info: www.sikforssk.se samt Curt Jonsson 0911-702 15 
 
110924  Komplett Förar- & Kartläsarkurs: L-ABC, Teori och Praktik. 
Plats: Folkets Hus, Sikfors 
Tid: 08.00-17.00 
Kursavgift: 500 kr och då ingår fm- o. em-fika samt lunch och kursmateri-
el. 
Info: www.sikforssk.se samt Curt Jonsson 0911-702 15 
 
111015 "Skärmletning med bil" typ Bilorientering. 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl 11.00 tävlingsdagen. 
Plats: Folkets Hus, Sikfors 
Tid: 12.00-15.00 
Startavgift: 25:-/startkort. Flera kort per bil är helt OK samt samåkning 
tillåten! 
SSK säljer fika!                                                                                                           
Info: www.sikforssk.se samt Ebbe Öhman 073-819 00 57 
 
2012 
120107 SparkRäjs 
120225 DM-RALLY, Sikforsrundan 2012 (Preliminärt) 
120325 Ticket To Drive 
OSV. 
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Byaindelning Sikfors 
för arbetsgrupperna och uppdrag 

 
Så här ser grupp indelningen ut. (klipp gärna ur och spara) 
 
Grupp 1  Sikforsvägen  19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 
34, 35, 36 
 
Grupp 2  Sikforsvägen  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,49,  
Fredrik L väg 
 
Grupp 3  Sikforsvägen  50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 
66,   Fäbodavägen,  
 
2011 Grupp 4  Sikforsvägen   68, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 84, 
85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 97, Geta Pärs väg, Heden, Kullen 
 
Grupp 5  Hela Stationsvägen ner till Ericjons 
 
Uppdrag   1. Ta ner julgranen 
                   2.  Majbrasan 

3.  Flaggorna upp    1:a Maj 
4.  Vårstäda runt affären 
5.  Flaggor ner  31:a Augusti 
6.   Sätta upp julgran 

 

OBS!    
Majbrasan kommer åter att vara på  

(stallbacken) vid Sikforsgården. 
Det medför att  grupp 4 återgår till de gamla rutinerna 

som tidigare, ordna med att röja runt stora brasan,  
små eldar för korvgrillning samt se  

till att det finns eldvakter tills  
brasan helt har brunnit ut!  

 
Hälsningar Intresseföreningen 


