KVILLEBYNS SK NR 1 2020

Mikael Gustavsson och Lennart Hedin
"Årets medlem"

Medlemsavgiften
Vi brukar bifoga inbetalningskort för medlemsavgiften med
Kontakten, men eftersom de flesta betalar över internet har
vi besparat oss detta.
Medlemsavgiften för 2020 är som tidigare 200 kr för
vuxna och 100 kr för ungdom till och med 16 år.
För ”passiva” stödmedlemmar som inte deltar i
någon av klubbens kostnadsfria verksamheter är
avgiften 100 kr.
Kom ihåg att ange för vem avgiften avser.
Vill Du hellre betala kontant, går detta givetvis
också bra att göra till någon av våra ledare !
Om allt är riktigt skickas Kontakten bara till en
medlem i varje familj!

Medlemsavgiften insättes
bankgiro 5639-4117

Detta gäller inte Er som deltar i bordtennis och betalt
avgiften för 2020 under hösten 2019.
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Kvillebyns Sportklubb
Kville

457 43 Fjällbacka

Bg 751 – 7121
Ordförande:

Bg. medlemsavg. 5639-4117
Arne Långövik, tel. 070-227 44 30

Sektioner och kontaktpersoner:
Orientering:
Magnus Danielson, 073-940 02 42
Bordtennis:
Gunnar Norderby, 076-398 17 36
Motion:
Ing-Marie Alfredsson, 0524-701 51
Boule:
Eddy Knutsson, 070-63 01 081

*************************************************
Nr 1
2020
Årg. 46

*********************************************

Ordföranden har ordet.

Jag ska försöka summera året 2019, ett år som varit ett bra år för
klubben.
Ja så bra att vi i år är lite drygt 200 medlemmar och det är många
år sedan vi var så många.
För övrigt har det varit bra aktivitet på våra träningar både för
bordtennis och orientering, orienteringen har varit så välbesökt
att träningssäsongen förlängdes nästan fram till jul med
nattorientering i samhällena.

3

Söndagen den 24 mars arrangerade vi orienteringstävlingen
Kvillebyns Klassiska 2019, vid satelliten i Tanumshede. Det blev en
lyckad tävling med drygt 500 deltagare och det var ca 100
deltagare mer än vi räknat med. Och vi fick plats med alla bilar
uppe runt satelliten, men det var ett ”stuvande” på alla ytor för
att få plats. På nordsidan var arenan belägen med mål, servering
och annan service som skall finnas.
På lördag när vi byggde upp arenan jobbade vi bokstavligen i
”motvind”, hårda sydvästliga vindar gjorde att det vi byggt upp
höll på att blåsa bort, samt att vi var för få funktionärer på plats
för att hjälpa till.
Förutom ett stort tack till alla markägare måste vi ge en eloge och
stort tack till Tanums Maskinstation / Ulf Andersson som ställer
upp och fixar, flyttar och lånar ut material mm som vi behöver.
Slutet av oktober arrangerade BT sektionen första deltävlingen i
BD-touren i Hamburgsund med drygt 130 ungdomar.
Skogspromenaderna har även detta år varit flitigt besökta med
riktigt många deltagare vid alla promenaderna. Det är jätte roligt
att det blivit så populärt igen. Så även här ett stort tack till alla
banläggare till promenaderna.
Nu hoppas vi att 2020 års klubbverksamhet blir lika stor som förra,
och att vi lyckas behålla alla medlemmar och kanske tom öka
medlemskapet i klubben.
Vi har också en utmaning inom orienteringen att vara med och
arrangera SM Lång 2020 i september, där behövs många
funktionärer om vi skall lyckas bra.
Så ett STORT TACK till alla funktionärer och ledare som gör detta
möjligt!
Arne Långövik
Ordförande
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Årsmöte med Kvillebyns Sportklubb 2019
Vårt årsmöte hölls i bygdegården den 27 februari med
dussintalet medlemmar närvarande.
Inga stora frågor stod på dagordningen utan det hela
avlöpte på ett gemytligt sätt med småprat och
diskussion om organisation och verksamheter.
Medlemsavgiften för 2021 beslutades oförändrad,
vuxna aktiva till 200 kr.
För ungdomar upp till och med 16 år är avgiften 100 kr
och samma avgift är det för ”passiva-stödmedlemmar”
som inte deltar i någon av klubbens kostnadsfria
aktiviteter.
När man kom till valen så omvaldes Arne Långövik
som ordförande och som styrelseledamöter omvaldes på
två år Karl-Rune Pettersson och Carina Fransson.
Gunnar Norderby och Magnus Danielsson. har ett år
kvar av mandattiden.
Som styrelsesuppleanter omvaldes på två år Eric
Andersson. Lennart Hedin har ett år kvar av mandattiden.
Till sektionsstyrelser valdes
Bordtennis: Henrik Mogart (sammank.), Karl-Rune
Pettersson, Gunnar Norderby, Hans-Peter Olsson, Stig
Eklöf och Erik Andersson.

5

Orientering: Magnus Danielsson (sammank.), Per-Olof
Andersson, Mats Hugossson, Maria Andersson och Pia
Hedin.
Motion: Ing-Marie Alfredsson (sammankallande).,
Monika Ljungberg och Gunnel Turpeinen.
Boule: Eddy Knutsson (sammank.) och Bengt Hansson.
Som revisor omvaldes Ingela Sandmark och nyvaldes
Kent Olofsson efter Marita Thuresson som undanbett
sig omval. Som suppleanter omvaldes Mats Hugosson
och nyvaldes Erik Trejer.
Till valberedningen valdes på 3 år Lasse Karlsson.
Övriga valda är (sammankallande) Hans-Peter Olsson
1 år och Stig Niklasson 2 år..

Årets Medlem

Styrelsen beslutade att priset Årets medlem 2019 skall
utdelas till ungdomsledarna Mikael Gustavsson och
Lennart Hedin.
Mikael är sedan flera år en uppskattad ungdomsledare
i bordtennis och lägger där ner många timmar. Han är
nu ledare för "mellangruppen" där våra kommande
förmågor deltar och förutom tränare ser han till att det
är ordning och reda på materiel och annat i klubben.
Lennart är också ungdomsledare och sedan ett par år
har han tagit över som tävlingsledare för våran
ungdomstävling BD touren, där han med stort
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engagemang lagt ner mycket arbete för att tävlingen
skall bli lyckad.
Båda är lugna sympatisk personer som är uppskattade
både av ungdomar och övriga ledare.
Priset utdelades på Julmarknaden i Kville den 15 dec.

Årets medlem har utdelats sedan 1982, här är de som erhållit
priset senast:
2010
A-laget i bordtennis
2011
Stig Niklasson
2012
Carina Wedin
2013
Mats Hugosson
2014
Stig Eklöf
2015
Christian Kaldén
2016
OL-sektionen
2017
Mats Thuresson
2018
Lars Karlsson
_________________

Seger i div 4, bt
ledare orientering
motion
ledare orientering
ledare bordtennis
orientering
arrangerat VM
ledare bordtennis
ledare bordtennis

Rapport från motionssektionen
Under 2019 har motionssektionen anordnat åtta promenader,
fyra på våren och fyra på hösten. Deltagarna erbjöds
promenader i vacker natur, 15 tipsfrågor med utslagsfråga
samt trimbingo. Många deltagare kom från Kville-trakten,
men även från andra delar av Tanums kommun samt
angränsande kommuner.
På våren startade 470 personer (rekord!?) och startplatser
var Jore Udde, Veddö, Nasseröd samt Rabbalshede
fotbollsplan. Av de startande var det 71 st som gick 3 eller 4
gånger. 30 vinster utlottades bland dem i samband med
marknaden under Kvilleveckan.
Under hösten var det något färre startande, men ändå 349 st.
Startplatserna var Krokbräcke, Ånneröd, Rörviks camping
samt Fjällbacka fotbollsplan. Vid sista promenaden bjöd
KSK på fika, vilket uppskattades i höstsolen. 58 st hade gått
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3 eller 4 gånger och fick delta i utlottningen av 25 vinster i
samband med Kville julmarknad.
Våra banläggare ägnar mycket tid och kraft på att hitta
lämpliga promenadvägar och göra kluriga frågor. Årets
banläggare fick därför en julblomma från KSK som tack för
nedlagt arbete.
Vi hoppas att det finns intresserade banläggare som ställer
upp under 2020, så att vi får möjlighet till fler trivsamma och
hälsosamma promenader. Hör gärna av er till någon i
motionssektionen om ni kan tänka er att lägga en promenad.
Slutligen ett stort tack till er alla som promenerat!
Motionssektionen
Monica Ljungberg, Gunnel Turpeinen och Ing-Marie
Alfredsson

Full fart i bordtennis !
Vårsäsongen 2019
Eftersom det är ett år sedan senaste numret av Kontakten kom
ut skall vi här försöka skildra lite av vad som hänt sedan sist
även om det blir två olika spelår.
Vi kan glädja oss åt ett stort intresse och många ungdomar på
träningarna och detta får vi tillskriva våra duktiga och
engagerade ledare. Vi har som tidigare tränat tisdagar och
torsdagar och ungdomsledare har varit Stig Eklöf, Lasse
Karlsson, Senay Fert, Mats Thuresson och Mikael
Gustavsson.
Vårat A-lag fick som spelar i i div 4 låg i mitten av tabellen
vid utgivningen av förra numret av Kontakten och den
placeringen hölls till serien färdigspelats.
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Lukas Mentzer var den som vann flest flest matscher med 16
vunna, följd av David Nyquist som vann 13 matscher. Övriga
spelare i laget var Eric Trejer, Johan Jarenfors och Linus
Mogart .
Sluttabell 2018-19.
Div 4, västra
Skee IF A
12 12 1 0 95-43 22
Örslösa- Söne IK A 12 9 2 1 92-35 20
Karlsborg BTK B 12 8 1 3 82-53 17
Kvillebyns SK A
12 5 0 7 60-76 10
Trollhättans BTK C 12 4 0 8 49-75 8
Munkedals BFT C 12 2 0 10 37-83 4
Uddevalla BTK B 12 1 0 11 40-90 2
Eds FF B
utgått

Tävlingar – våren 2019

Den 9 feb arrangerades ungdomstävlingen Trollungen i
Trollhättan med bröderna Jarenfors på plats. Johan blev 3:a i
kl max999 p och Erik blev 3:a i max 500 p.
BD- touren arr Munkedals BTK den 3 mars och denna
gång var inte Johan med men i div 2 blev vi bra
representerade på prispallen då Lukas Gustavsson blev 2:a,
David Landgren 3:a och Marlene Tobiasson 4:a. Bland
övriga resultat kan nämnas Tuva Karlsson som blev 3:a i div
3 och Ellen Åkerberg som blev 2:a i div 12.
Johan Jarenfors tävlade flitigt under våren och var med på
Stenungsundsmachen 16-17 mars, Stiga Ungdomspool,
Karlstad, 30 mars och Stonecastle Battel, Borgstena den
13 april. Det var poängklasser i samtlliga tävlingar och i
Borgstena blev han 3:a, medan det blev 5:te platser i de två
andra.
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BD- touren arr Svanesund den 23 mars och här fick vi fem
av våra ungdomar på prispallen. Lucas och Marlene spelade
åter bra och blev 2:a resp 3:a i div 2. Adam Hedin blev 5:a i
div 7, John Karlsson 2:a i div 10 och Ellen Åkerberg 3:a i
div 12.
27-28 april spelades tävlingen Hallstamästerskapen,
Hallsta-hammar och här blev det två klassegrar genom
Kevin Norderb som vann HS 2 och Johan Jarenfors som
segrade i HS 5. Vårsäsongen avslutades med en
poängtävling i Partille 30 maj-2 juni och här tog Johan
Tobiasson och Johan Jarenfors var sin klasseger och den
senare blev också 3:a i ytterligare två klasser.
Klubbmästerskapen för ungdom spelades den 6 april
medan seniorklasserna spelades på en vardagskvälll.
Resultaten blev följande:
Pojkar-Flickor fd 05-06 Flickor fd 02-05

10

1 Lucas Gustavsson

1. Tuva Karlsson

2 Erik Jarenfors

2. Jofefin Landgren

3 Simon Hedin

3. Ellen Åkerberg

3. Touleen Saleh

4. Touleen Saleh

Pojkar fd 2006-10

Pojkar-Flickor fd 2001-04

1. Simon Hedin

1. Johan Jarenfors

2. Adam Hedin

2. Vincent Samzelius

3. John Karlsson

3. David Landgren

3. Elias Karlsson

4, Tuva Karlsson

Pojkar fd 01-05

Flickor fd 2008-10

1. Johan Jarenfors

1. Ella Ejdesör

2. Lucas Gustavsson

2. Melina Mangard

3 Vincent Samzelius

3. Elin Hugosson

4. David Landgren

4 Nellie Nahlbom

Pojkar-Flickor fd 07-08 Dubbel P/F fd 01-06
1. Freja Ejdesör

1. J Jarenfors/E Åkerberg

2. Elias Karlsson

2. D Landgren/A Hedin

3. Elin Hugosson

3. V Samzelius/S Hedin
3. L Gustavsson/E Jarenfors

Pojkar-Flickor fd 2010 Dubbel P/F fd 07-10
1. Viktor Åkerberg

1. F Ejdesör/M Magard

2. Melina Mangard

2. J Karlsson/A Gustavsson

3. Nellie Nahlbom

3. V Åkerberg/N Nahlbom

4. Alfons Gustavsson

3. E Karlsson/E Hugosson

Herrsingel

Herrdubbel

1. Erik Treier

1. L Mogart/E Andersson

2. Johan Jarenfors

2. L Hedin/M Gustavsson

3. Johan Tobiasson

3. D-I Olsson/J Tobiasson

4 Linus Mogart

3. E Treier/K Olofsson

Herrsingel, 35 +
1. Henrik Mogart

2. Johan Tobiasson

3. Lasse Karlsson

3. Lennart Hedin

Kvilleligan 2018/19
Hösten 2018 bytte motionsserien namn till Kvilleligan.
Antalet lag ökade till nio. Spelet inleddes i oktober 2018.
Eftersom antalet lag blev nio kunde inte alla lagen mötas
i en dubbelserie. I stället blev det en grundserie där alla
mötte alla en gång. De tre bäst placerade lagen gick
vidare till ett A-slutspel. Till A-slutspel gick också
segraren i kvalmatchen mellan fyran och femman. De
övriga fyra lagen gick till B-slutspel. (Ett lag drog sig ur
efter grundserien)
Grundserien vanns av Fastighet; Lars Karlsson och Jan
Sämberg
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A-slutspelet, de fyra bästa lagen avslutades enl följande
tabell:
Ta b e ll G r u p p A
JM
Fastighet
K v illha m
Wiz a rds

S p e la d e

V

F

Vm

6
6
6
6
24

4
4
3
1
12

2
2
3
5
12

15
15
17
13
60

Fm

Vs

Fs

15 56
54
15 54
55
13 61 51
17 46 57
60 217 217

P oä ng
8
8
6
2
24

JM, Mikael Gustavsson och Johan Tobiasson vann tack vare
bättre setskillnad än Fastighet.
Efter seriespelet spelades Ligacupen, en utslagsturnering.
Ligacupen vanns av Wizards bestående tillfälligt av Henrik
och Linus Mogart.
Ligakung blev Linus Mogart som vann en 22 matcher av 22
möjliga och förlorade endast 7 set.
Kungaparet blev Henrik Mogart och Magnus Widengård i
Kvillham som vann 10 av 11 spelade matcher.

Kvilleligan 2019/20
Spelet inleddes i början på oktober 2019. Åtta lag ställde up,
Kvillham och Team Svenneby utgick och J&J och Svandal
tillkom. De nya lagen tillförde damspelare till Kvilleligan.
Kvilleligan är inte helt jämställd men är bättre än tidigare.
Andelen kvinnliga deltagare har ökat från 0% till 16 %.
De åtta lagen möts två gången. Ca 15 matcher återstår innan
serien är färdigspelad och en segrare korad.
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Serietabell

JM
Wizard
Fastighet
Solgläntan
Coosta
Hedemyrs
J&J
Svandal

Matcher Matcher Matcher
Set
Set
Poäng
Spelade Vunna
Förlorade Vunna Förlorade
11
7
8
8
8
8
9
11
70

9
6
6
5
4
3
2
0
35

2
1
2
3
4
5
7
11
35

141
70
103
74
67
81
51
36
623

49
52
41
74
80
67
108
152
623

18
12
12
10
8
6
4
0
70

Liga cupen kommer förhoppningsvis att genomföras. Det
beror på när serien är avslutad och hur många speldagar
som därefter finns kvar innan säsongsavslutningen.
Kvilleligan kan löpande följas på Facebookgruppen
Kvillepingis.
/ Kent Olofsson, Ligaboss

Pingislivet i de småländska skogarna.
Nu har jag gått en termin på Procivitas gymnasium i
Växjö, där jag läser ekonomiprogrammet med profil
bordtennis. Det innebär att förutom den gymnasiala
utbildningen har jag bordtennis på schemat 1,5 timmar
måndag, onsdag och fredag. Skolan har även idrottsprofiler i
andra idrotter så som tex fotboll, golf, handboll, ridning,
tennis, mm.
Jag bor på ett elevhem anslutet till min skolan, men där
bor också elever som studerar på olika gymnasium och
högskolor i Växjö.Det är ett 8-våningshus med 7 rum per
våning. Vi har egna rum och delar på kök, toa/dusch och
tvättstuga. På detta elevhem bor en från Kalmar som också
går bordtennis, så vi hänger ihop en del och kör ibland
extraträning på helgerna.
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Det är lite skillnad på att bo hemma och här i Växjö, men jag
tycker att det går bra. Vi får frukost och lunch på skolan och
på lunchen får vi ta med matlåda, som vi kan ha på kvällen.
Vi är nu totalt sex elever som har bordtennis på schemat,
som leds av BTK Frej´s heltidsanställde tränare Simon
Nilsson, som spelat ett flertal säsonger i superettan med
pluskvot, och är en mycket bra tränare tycker vi.
På ”skolpassen” kör vi ofta låda (Kinaträning) med varandra,
matchpass, övningar eller teori.
Utanför skolan tränar jag med BTK Frej´s elitgrupp (svart
grupp) fyra kvällar i veckan (mån - torsdag). På dessa
träningar brukar vi vara mellan 12 och 24 personer i
blandade åldrar, killar och tjejer. Yngste är tretton och äldste
är 40+.
Dessa träningar består först av gemensam uppvärmning, som
följs av två till tre övningar så som ”falkenbergaren” eller
”varulven”, mm. Efter övningarna brukar vi köra
”vinnarbordet” 15-30 minuter. Och passen brukar avslutas
med någon typ av fysövning, så som tabata, löpning, mm.
Dessa kvällspass brukar vara 2-2,5 timmar med en kort paus
i mitten.
Pga bla resväg, så spelar jag seriespel för BTK Frej i division
3. Det går bra för laget, då vi leder serien med sex raka
vinster. Jag är nöjd med mitt seriespel och ligger på pluskvot.
I singelspelet representerar jag fortfarande Kvillebyns SK.
Då jag har ökat träningen, så märks det att jag utvecklas och
jag går nu längre i turneringarna.
Första GP-tävlingen var i Halmstad i september, och redan i
andra GP:n i Helsingborg, märktes en stor skillnad mitt spel.
Pooltvåa i HJ-17 var en framgång, följt av en femsetsförlust
mot en seedad spelare.
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Året avslutades med att jag på Ciderspelen i Herrljunga vann
poolen i max 2000 poäng.
Ser fram emot ett spännande 2020 med många matcher.
Men självklart kommer skolan i första hand.
/ Johan Jarenfors

Höstsäsongen
Höstens träningar inleddes i mitten av september och vi kan
glädja oss åt att intresset håller i sig.
Det har varit samma ungdomsledare i höst som under våren
men några har valt att minska ner och då har Lennart Hedin
och Gert Larsson tillkommit.

Yngsta gruppen med sina ledare.
På den aktiva sidan kan noteras att Kevin Norderby har fått
jobb i Västerås och det blir i fortsättningen spel i Västerås
BTK som spelar i div 2. I seriesammanhang har han de
senaste säsongerna spelat för Munkedals BTK så det påverkar
inte vårat serielag. Johan Jarenfors har kommit in på
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pingisgymnasiet i Växjö och han kommer därför att spela
seriematcher för BTK Frej.
Det har blivit en delvis ny serieindelning men vi spelar i div
4, västra, som förra säsongen. Trots förlusten av Johan har det
gått bra för laget och en fin andraplats så här långt.
Aktuell tabell vid Kontaktens pressläggning:
Div 4, västra
Ed
8 7 1 0 63- 18 15
Svanesund B
8 5 2 1 56-42 12
Kvillebyn
8 5 0 3 49-35 10
Uddevalla B
8 4 1 3 44-48 9
Trollhättan C
8 1 0 7 30-61 2
Munkedal C
8 0 0 8 26-64 0

Vårat lag i serien, fr.v. Johan Tobiasson, Linus Mogart,David
Nyquist och Erik Treier. På bilden saknas Lukas Mentzer.

Full fart i Hamburgsund när Kvillebyn arrangerade
pingistävlingen BD-touren den 26 oktober 2019
Kvillebyn har i flera år arrangerat en av deltävlingarna i
pingis i den sk BD-touren. Det har tidigare år varit fyra
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deltävlingar men i och med det stora intresset har det utökats
till fem st i år. Den 26 oktober så kom 132 barn och
ungdomar från 15 olika föreningar till Hamburgsund där
tävlingen gick av stapeln. 17 stycken Kvillebyare var med
och kämpade till sig fina placeringar. John Karlsson har tagit
stora kliv i höst och vann division 8.
Cirka 550 matcher spelades från tidig morgon till sena
kvällen. Det är en trevlig familjetillställning med många
åskådare som får se spännande matcher utkämpas. Det som
är speciellt med BD-touren är att man inte spelar indelade i
åldersklasser utan möter varandra beroende på spelstyrka och
att det är blandat tjejer och killar.
Tack vare engagemang från ledare, föräldrar och övriga i
klubben, med stort intresse för pingis, flöt tävlingen på
mycket bra. Vi fick många positiva kommentarer från andra
föreningar för en återigen lyckad tävling.

John Karlsson, överst på prispallen.

17

Vid DM i Kungshamn 9-10 nov hade vi med några deltagare
och bäst lyckades Johan Jarenfors som blev 5:a i H17.
Den 7 dec gick andra deltävlingen av BD touren i
Svanesund med Varekils IF som arrangör. Av våra
ungdomar kom sex på prispallen, varav tre segrare. John
Karlsson blev denna gång uppflyttad till div 7 men visade sin
klass igen och segrade och 4:a i klassen kom Simon Hedin.
Seger blev det också i div 9 genom Freja Ejdesör och i div
13 genom Alfons Gustavsson. Övriga pristagare var Adam
Hedin som blev 2:a i div 8 och Elias Karlsson som blev 5:a i
div 11.
Johan Jarenfors som tränat hårt hela sommaren och har under
hösten varit med i Halmstads Masters 30 aug,
Rekordspelen, Helsingborg 28 sept, Higab Open, Göteborg
29 sept, MBTK trofén höst, Mölndal 19 okt, Västsvenska
Mästerskapen, Falköping 8 dec, Ciderspelen, Herrljunga
28-29 dec, samt under våren 2020 MBTK trofén vår,
Mölndal 18 jan och Söderspelen, Borås 25 januari.
Vid Higab Open blev Johan 2:a i HS 4 och här deltog också
Joahan Tobiasson som blev 3:a i poängklass.

"Flyttfåglar" på besök

Vi har ju några spelare som spelat i klubben men som nu
representerar andra klubbar. En av dessa är Kevin Norderby
som nu flyttat till Västerås och spelar med Västerås BTK.
Kville är nog ändå "hemma" och i samband med
hembesöken blir det oftast några träningspass i bygdegården.
Gunnar och Kevin blev för några år sedan bekanta med
Marcus Kinhult som då spelade för BTK Fisklir från Skaftö
och det resulterade i att Marcus spelade i vårat A-lag en
säsong, men sedan blev det golf på heltid. Marcus har vid
flera tillfällen efteråt gästat Kville för ett träningspass med
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gamla klubbkamrater och den 29 dec 2019 var det dags igen
med ett träningspass med Kevin, Gunnar och Erik Treier.

Fr. v. Erik Treier, Markus Kinhult och Kevin Norderby
Ett par dagar efter hans besök i Kville blev Marcus utsedd
till erhållande av tidningen Bohusläningen guldmedalj för
2019 för sina framgångar på världens golfbanor.
Svanesund vår återigen tävlingsplats för BD touren den 18
jan och denna gång Svanesunds GIF som arrangör, men det
var något färre deltagare från klubben denna gång. John
Karlsson var denna gång uppflyttad till div 5 men visade åter
fina tävlingstalanger och gick till final där det dock blev
förlust. Alfons Gustavsson blev åter segrare, denna gång i
div 12, medan det blev 5:te plats för Freja Ejdesör i div 7 och
en fin 4:de plats för Hampus Blom i div 9.

Tränings- och tävlingsprogram våren 2020
17,30 – 18.30
18,45 – 19.45
19.45 – 21,15
Torsdagar 17,30 - 18,30
Tisdagar

Nybörjare
Yngre ungdomar
Äldre ungdomar och seniorer
Yngre ungdomar
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Torsdag 13 februari och 12 mars ingen träning !
Återstående tävlingsprogram våren 2020:
29 feb B-D touren, Ed
7 mars A-lags sammandrag, Kville
14 mars KM senior, oldboys
15 mars KM ungdom
22-23 mars Stenungsund smashen
4 april BD tour, Munkedal
14 april Avslutning kl 18.oo
För ev. upplysningar kontakta Gunnar Norderby tel. 076-398
17 36, eller Henrik Mogart, tel. 073-09 41 045.

Många sponsrar BT
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Våran sponsortavla är uppdaterad för året. Reklamtavlan finns
i bygdegården men den fanns också med i Hamburgsund när
vi arrangerade BD touren i oktober.
Från Länsförsäkringar har vi också erhållit 10 000 kr för
inköp av bordtennisbord som inköptes i höstas och användes
på ungdomstävlingen i december.
Vi tackar sponsorerna för bidragen som är ett stort stöd för
ungdomsverksamheten.
______________

Boulesektionen

Det har spelats boul på banan vid bygdegården på
onsdagskvällar under 2019 som tidigare och deltagarantalet
har legat på mellan 7 och 8 spelare för det mesta, men det
finns plats för fler. Din ålder spelar ingen roll för ung som
gammal är lika välkomna. Att prova på någon gång kostar
ingenting. Boulkloten kan ni låna av någon av oss andra.
Spelandet sker under mycket lättsamma former utan någon
tävlingshets. Vi brukar lotta ihop lag och spela mot varandra
i två eller tremannalag.
Avslutningen var ifjol på Rasta, Håby, där vi som spelat åt
god mat och hade trevligt tillsammans med respektive.
Fram i april är det dags att starta om på nytt igen, vi
annonserar i Björklövet/Veckovis när det är dags.

21

SM LÅNG 2020
Under 2020 kommer vi inte att arrangera Kvillebyns
Klassiska utan vi kommer att lägga allt krut på SM
lång 2020, helgen 19 – 20 september. Under SM lång
kommer vi även att arrangera en publiktävling på
söndagen före SM finalen. Kvillebyns SK tillsammans
med Idefjordens SK har huvudansvaret men vi tar
även hjälp av medlemmar från andra klubbar.
Vi har haft planeringsmöten från våren 2019 och
kommer nu att öka tempot ytterligare under våren.
Vi kommer att behöva hjälp från många medlemmar
och vi önskar att ni anmäler er till Magnus
Danielsson eller mig, vi kommer naturligtvis att
fråga er också. Vi planerar också ett
informationsmöte för klubbmedlemmar om hur vi
tänker oss arrangemanget och då det också ges
tillfälle att anmäla sig. Det behövs funktionärer
både för SM Lång och publiktävlingen, vissa
funktioner går att samordna där tiden inte krockar.
Tävlingen kommer att genomföras i skogarna runt Näsinge i
Strömstads kommun, mer exakt kan vi inte säga just nu då
det råder sekretess på exakt läge

22

för tävlingen. Området är avlyst sedan något år
tillbaka och här får då inga orienterare eller ledare
vistas och skaffa sig kännedom om terrängen.
Terrängtypen är delvis känd sedan VM 2016 och den
informationen är lika för alla deltagare för
rättvisans skull. Det kommer att finnas
träningskartor i relevanta områden för de som så
önskar träna inför SM.
Vi kommer vid två tillfällen, en lördag eller söndag i
slutet av maj och en i slutet av augusti genomföra
organisations övning av tävlingsfunktionerna från
start till mål med SM upplägg för att träna
funktionärerna. Troligtvis kommer detta att ske på
Kasen, Idefjordens SK:s klubbstuga. Då kommer det
att vara korta lätta banor med förstart, tidstart
varvning, förvarning och mål. Då behöver vi en del
som vill springa dessa banor. Detta kunde vara
lämpligt för Idefjordens och Kvillebyns ungdomar
som en rolig träning, med flera små ”tävlingar” på
samma dag med SportIdent-tidtagning. Men alla är
välkomna stora som små.
Arne Långövik,
en av huvudfunktionärerna.

23

KSK:s aktiviteter

Att hänga med Kvillebyns SK är populärt! Det är allt
fler som hittat till KSK:s OL-aktiviteter på
hemmaplan. Vanligen avtar deltagandet under
senhösten men inte i höst inte. Vad göra?
Jo, vi förlängde höstaktiviteterna ytterligare några
veckor!
Många av deltagarna har varit oerhört flitiga medan
andra varit med en eller två gånger. Här passar det
bra att påpeka att alla är välkomna till våra
aktiviteter, oavsett hur många gånger man väljer att
delta. Under 2019 har vi haft dryga 80 vuxna och
drygt 50 ungdomar som mer eller mindre flitigt har
deltagit i våra aktiviteter. Här är de som varit
flitigast… och då är inte tävlingar medräknade…
Vuxna
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Ungdomar

1 Maria

33 ggr

1 Harald R

24 ggr

2 Pia H

27

1 Sofia R

24

3 Eva R

24

3 Einar R

23

3 Mats

24

4 Rasmus B 20

5 Magnus D 21

5 Karl J

19

6 Kerstin

20

6 Markus P 15

7 Roalh K

18

7 Sigrid J

13

7 Oskar

18

8 Oliver J

12

9 Helen B

16

10 Henrik P 15

8 Jennie J

12

10 Julia Å

11

11 Ellinor J 15

Tävlingsdeltagande 2019
Vi har, som tidigare nämnts, många som deltar på
klubbens aktiviteter men på tävlingsfronten går
KSK:s
deltagarantal
neråt. Det är
andra året på
rad som vi haft
färre tävlande.
De 22 personer
som tävlat i
Kvillebyns
färger har i år
gjort 191
starter vilket är
hela 101 färre
starter än under
förra året.

Harald, Einar och Sofia har sprungit många tävlingar 2019.
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Glädjande är att vi under året haft deltagare på ett
flertal PRE-O-tävlingar.
PRE-O står för precisions-orientering och är en
tävlingsform där det inte gäller att ta sig snabbast
runt banan utan mer att vara noggrann kartläsare. I
år har vi haft två tävlande, Magnus Danielson och Bo
Sandström. De har deltagit på 21 olika arrangemang
runtom i landet.
Vi har även haft deltagare på MTBO,
mountainbikeorientering. Det är inte så vanligt här i
vårt distrikt men på exempelvis O-ringen är det
stort.
Såhär såg tävlandet ut 2019 (PRE-O och MTBO är
inte medräknade):
Ungdomar
1
2
2
4
5
5
7
8
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Einar Roessner
Sofia Roessner
Harald Roessner
Marcus Pålsson
Alice Wiklund
Elin Wiklund
Ida Sofie Brekken
Hamilton Lind

(Antal starter)
17
14
14
2
1
1
1
1

Vuxna
1
2
3
4
4
6
7
7
9
9
9
9
13
13

Roalh Kleveland
Kerstin Burman
Gunnel Turpeinen
Maria Andersson
Torbjörn Karldén
Eva Roessner
Oscar Carlsson
Erland Svensson
Mats Hugosson
Jimmy Brinkenberg
Gustav Carlsson
Erik Carlsson
Mia Grahn
Simon Grahn Danielson

43
41
16
7
7
6
5
5
2
2
2
2
1
1

Klubbmästerskap på Saltö
Årets klubbmästerskap genomfördes nästan så långt
väster ut i landet som går att komma. Vi hade tagit
hjälp av Idefjordens SK:s erfarne banläggare Göran
Olsson som lagt banor för vårt KM ute på Saltö. Men
Göran var inte ensam om arrangemanget. Till sin
hjälp hade han även frun Carina och klubbkompisarna
Bengt Karlsson och Roger Gustavsson.
Ovanligt många KSK:are tog chansen att delta,
däribland en som normalt bor i England men som
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sommarboende i kommunen är klubbmedlem och
flitig deltagare på våra träningar.
Som vanligt hade vi vårt handikappsystem i botten
och därmed är det inte
säkert att den som är
snabbast runt banan är
den som till slut är
klubbmästare. Men just
i år blev det faktiskt
snabbast runt som även
stod som slutsegrare. I
år hade vi även en bana
för nybörjare, där det
var möjligt att ha en
”skuggare” med. På den
banan var det ingen
tidtagning.

Klubbmästare Henrik, Harald och Sofia

Här är resultaten:
HD-14
1
2
3
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Harald Roessner
Markus Pålsson
Emilia Pålsson
Einar Roessner

17.42
32.13
34.41
felstämplat

HD151
2
3
4
5
6
7
8

Henrik Pålsson
29.48
Jimmy Brinkenberg
31.07
Roalh Kleveland
43.36
Oskar Carlsson
32.14
Kerstin Mitchell
46.22
Gunnel Turpeinen
52.01
Maria Andersson
51.31
Helene Blad
73.07
Inger Lind
brutit
Per Lundkvist
35.38 (utom tävlan)

Nybörjarbanan
Sofia Roessner
Eila Akujärvi Persson
Hilding Akujärvi Persson
Tuva Brinkenberg
Hamilton Lind
Tack till ISK som gav oss en fin dag på Saltö!
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Ungdomsserien 2019

Bohuslän-Dals Ungdomsserie består av 5
deltävlingar under vår- och höstsäsongen varje år.
Man får 50 poäng för en seger. Därefter får man 1
poängs avdrag per påbörjad minut man är efter. Det
här året var det Uddevalla OK, OK Skärmen,
Stångenäs AIS, Brattås CK och Uddevalla IS som,
tillsammans med Herrestads AIF stod för

Henrik Pålsson,
Hamilton Lind
och Markus
Pålsson efter
avslutad
ungdomsserie

arrangemangen, med avslutning den 9 oktober. Efter
avslutad tävling var det tårtkalas och prisutdelning
där de tre bästa resultaten räknats samman till ett
slutresultat. KSK:s deltagare placerade sig som
följer:
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H14, 8 deltagare
6 Harald Roessner

100 poäng

H10, 12 deltagare
3 Einar Roessner
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U3, 7 deltagare
2 Markus Pålsson

50

U2, 36 deltagare
15 Markus Pålsson

49

U1, 24 deltagare
Hamilton Lind

D

Inskolning, 13 deltagare
Sofia Roessner, deltagit 5 ggr.

Resultat Poängpriset 2019:
Till Kvillebyns vandringspris, det digitala vandringspriset,
samlar man poäng genom att delta på tävlingsorienteringar.
Man får poäng utifrån resultat och antalet startande i
klassen. Resultatlistan efter säsongen 2019:
1 Kerstin Burman
383,62 poäng
2 Gunnel Turpeinen
325,71
3 Roalh Kleveland
304,98
4 Torbjörn Karldén
258,23
5 Einar Roessner
250,05
6 Harald Roessner
138,18
7 Oscar Carlsson
104,79
8 Jimmy Brinkenberg
94,87
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9 Mats Hugosson
10 Sofia Roessner
10 Maria Andersson
12 Eva Roessner
13 Erland Svensson
14 Markus Pålsson
14 Erik Carlsson
14 Gustav Carlsson
17 Ida Brekken
17 Elin Wiklund
17 Alice Wiklund
17 Mia Grahn
17 Simon Grahn Danielson

74,96
60,00
60,00
50,00
40,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Distriktsmästerskap 2019
2019 års distriktsmästerskap var fördelade över
både vår- och höstsäsongen. Kvillebyn har haft
deltagare på sprint, medel, lång, natt och stafett
och har lyckats få med sig medaljer från alla
discipliner. Hela 12 mästerskapsmedaljer, varav 3
guld, 5 silver och 4 brons gick till KSK.
Guld: Oskar Carlsson, lång, Gunnel Turpeinen, sprint
och stafett tillsammans med Kerstin Burman
Silver: Gunnel Turpeinen, lång, Kerstin Burman,
medel och natt, Oskar Carlsson, medel, Einar lång
Brons: Einar Roessner, sprint och medel, Gunnel,
medel, Kerstin Burman, sprint.
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Kerstins ungdomspris, Diamanten 2019
Efter tävlingssäsongen 2019 delades Kerstins ungdomspris
ut för tionde gången. I år var det 7 ungdomar som gjorde
upp om priset. Man måste vara yngre än 17 år för att
komma ifråga för
Diamanten. De tio bästa
tävlingsresultaten
räknas samman till ett
slutresultat. Den som är
riktigt tävlingsaktiv
gynnas med andra ord.
Är man väldigt
framgångsrik och lyckas
med att få tre
inteckningar i följd
behåller man Diamanten
för gott.
Einar Roessner, Vinnare av
Diamanten 2019

Tidigare har Diamantvinnarna varit:
2010 Josefin Håkansson
2011 Joel Karlsson
2012 Emil Karlsson
2013 Joel Karlsson
2014 Oskar Carlsson
2015 Oskar Carlsson
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2016 Oskar Carlsson
2017 Elliott Wilson
2018 Harald Roessner
2019 såg resultatlistan ut såhär:
1 Einar Roessner
346,72 poäng
2 Harald Roessner
178,17
3 Sofia Roessner
100,00
4 Markus Pålsson
20
5 Ida Sofie Brekken
10
5 Alice Wiklund
10
5 Elin Wiklund
10

”Ungdoms-Natt” – en rolig utmaning
för alla yngre

Att prova på nattorientering är ett roligt äventyr.
Uddevalla OK ville ge ungdomarna en chans till detta
och arrangerade en liten trevlig tävling i slutet av
november. För att alla skulle våga sig ut i den mörka
(och kanske läskiga?) skogen var det tillåtet att
skugga deltagare upp till 12 år och banorna var lagda
i skogen bakom klubbstugan vilket gjorde att många
redan kände till området.
Vi lånade superbra pannlampor av klubben – något
som underlättade fantastiskt mycket! Allt ser ju så
annorlunda ut i lampskenet och det som är enkelt i
dagsljus blir plötsligt mer utmanande i mörker.
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Harald, Einar och Sofia lånade hem pannlamporna
efter onsdagsträningen och provade dem kvällen
före under en jätterolig skogsrunda. Dagarna innan
hade det kommit en hel del snö och det var en
nästan magisk upplevelse att lysa upp den gnistrande
skogen, med snö som hängde från alla grenar. Och så
ljust allting blev!

I Uddevalla var det inte riktigt lika mycket snö och
bitvis var det väldigt mörkt i skogen. Som förälder
funderar man ju kanske ett ögonblick eller två (eller
mer…) på om barnen faktiskt kommer att hitta?
Eller kommer man att få leta efter dem? För att
göra det enklare för barnen (och föräldrarna) hade
Uddevalla OK sänkt svårighetsgraden ett steg på
alla klasser. Här skulle alla våga sig ut.
Det var en mysig tävling. Snö, eldkorg med
sprakande brasa, varm klubbstuga och varma
omklädningsrum gjorde att alla gav sig ut med gott
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humör. Harald sprang H14 och Einar H10. Sofia som
under året varit med i inskolningsklassen fick starta
i D10 med mamma som skugga. Tur var väl det för
annars hade det varit alldeles för svårt för henne.
Det var stigrikt med riktigt mörka partier och vi
som inte varit i området tidigare tyckte nog att det
passande bra med lättare banor. När man är liten
finns det ju så mycket roligt att se på med lampan.
Höjdaren på Sofias bana blev en näbbmus som
sprang framför henne i lampskenet.
För Haralds del var det en lätt bana och för Einar
var det perfekt. Det gav en positiv upplevelse av att
faktiskt kunna hitta runt och göra det bra. Efter
målgången fanns det servering med potatis- och
purjolökssoppa, mackor och fika i klubbhuset. Det
spelades julmusik och alla som vunnit en klass fick en
julkula i form av en gris med sig hem som minne.
Eva Roessner

Du glömmer väl inte betala medlemsavgiften
bankgiro 5639-4117
Medlemsavgiften är 200 kr för vuxna och 100 kr för
ungdom till och med 16 år.
För ”passiva” stödmedlemmar som inte deltar i
någon av klubbens kostnadsfria verksamheter är
avgiften 100 kr.

36

Kvillebyns Klassiska 2019
Söndagen den 24 mars arrangerade KSK sin årliga
nationella långdistanstävling ”Kvillebyns Klassiska”.
Nu har vi kört samma koncept under ganska många
år med relativt tuffa banor som uppfyller normen
för en långdistansorientering. En del deltagare som
inte skött vinterträningen klagar över banlängderna,
medan fler och fler söker sig till Tanum för att få
en rejäl test av vårens form.
2019-års tävling samlade en bra bit över 500
anmälda. Arenan var vid Tanums företagsport
(Satelliten) där mycket finns färdigt för
arrangörerna och banläggare Mats Hugoson. Dagen
före tävlingen och tävlingsdagen stormade det
nästan så att insynsskydden runt duscharna blåste
ner men några tappra funktionärer räddade
situationen med en hjältemodig insats under lördag
kvällen.
Som vanligt var det gott om världsstjärnor i
elitklasserna, framför allt från grannkommunen
Halden. Kine Hallan Steiwer och Magne Dähli vann
huvudklasserna. Dubble världsmästaren 2019
Lundanes kom inte till start men det gick ju bra för
honom senare under sommaren.
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Stort tack till alla funktionärer och Tanums
Maskinstation som släppte till den fina arenan.
Magnus Danielson
Tävlingsledare

PreO Väst 2019
På Kristihimmelfärdsdagen 31 maj stod KSK som värd för
första deltävlingen (av tre) i PreO Väst. Tävlingen hade
status som WRE (World Ranking Event) vilket innebar att
större delen av världseliten hade hittat till Buars
ryttargård några kilometer söder om Kragenäs. De 130
deltagande precisionsorienterarna kom från de nordiska
länderna samt Polen och Slovakien. Tävlingsområdet var i
Torseröds vindkraftpark, precis som under för-VM 2015.
Rutinerade Bosse Sandström var banläggare och
instruerade funktionärer och mycket mer. Utan Bosse,
som för övrigt tävlar för KSK från och med 2019, och
givetvis övriga funktionärer hade vi inte kunnat
genomföra ett så lyckat arrangemang.
Stort tack till Buars ryttargård som upplät sin anläggning
till oss till alla duktiga funktionärer.
Magnus Danielson, Tävlingsledare
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Handla med rabatt!
Klubben har tecknat ett avtal med Sydsport som
innebär att Sydsport sponsrar klubben på olika sätt samt
att medlemmarna har möjlighet att beställa varor till 20
% rabatt på ord priser. Man måste då uppge att man är
medlem i Kvillebyns SK.
Hittar man samma produkt hos konkurrent skriver man när
(nu) och var. Sydsport har lägsta prisgaranti.

Sydsport har specialiserat sig på utrustning för
bordtennis men det finns även en del annat. På företagets
hemsida kan man hitta det mesta om pingis. Kontaktman
i klubben är Henrik Mogart, tel. 073-0941045.

.

Sydsport - Bordtennisexperten
Tel. 042-77555

www.sydsport.com
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B
_____________________________________________

Årsmöte
Klubbens årsmöte hålls måndagen den 24 februari kl. 19,oo i
Kville Bygdegård (serveringen).
Ordinarie ärenden

Info om Lång SM i orientering

Vi tänkte bjuda på något "gott" så därför hoppas vi att Ni
kommer !
Styrelsen

Ni som tippar på något av Svenska Spels spel har
möjlighet att sponsra klubben, bara genom att
ange KSK-Bordtennis eller KSK Orientering så är
VI med och delar på 50 miljoner. Oavsett om
spelet går in eller inte, så är klubben ändå en
vinnare. Förra året gav detta klubben drygt 3 000
kr, men det kan bli mycket mycket mer..........

