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SOMMARPROGRAMMET AVSLUTAT 
Nu när Vasastafetten och säsongsavslutningen för Gopshus med tips-promenad och fisketävling har klarats 
av är merparten av arrangemangen/ aktiviteterna i sommarprogrammet 2008 för Oxberg-Gopshus 
genomförda.  
 
Återstår gör dock aktiviteterna i Oxberg söndagen den 7 september under den s k Hälsoveckan, nämligen 
terränglöpning för barn och ungdom kl 11 och stavgång kl 14, båda aktiviteterna med start vid Oxbergs IP. 
 
Man kan nog påstå att programpunkterna denna sommar varit välbesökta, ibland till och med över förväntan. 
Till detta har i många fall väderläget bidragit och, förhoppningsvis, att arrangemangen uppfattats som 
intressanta och värda att besöka eller delta i. 
 
Nu uppstår och genomförs inte programpunkterna av sig själva, utan mycken tid och ideellt arbete läggs ner 
av många personer i den kraftsamling under sommarmånaderna som ger oss i byarna möjligheter att få 
uppleva ett stort antal arrangemang/aktiviteter på hemmaplan.  
 
Berörda föreningar i Oxberg och Gopshus vill därför tacka alla som på  
olika sätt bidragit till att sommarprogrammet 2008 har kunnat genomföras på ett så förtjänstfullt sätt! 

DOKUMENTATION AV ÅRET 2008 
 
Byalaget i Oxberg har under de senaste åren dokumenterat vad som hänt i byn respektive år i form av 
framför allt föreningsaktiviteter och –arrange-mang. Detta har skett genom att foton har sammanställts i 
bildspel, som har färdigställts efter årsskiftena. 
 
Även det som hänt i Oxberg år 2008 kommer att dokumenteras av byalaget, denna gång inte bara i 
stillbilder, utan framför allt genom film. Två filmer kommer att göras där del 1 omfattar första halvåret och 
del 2 andra halvåret. Del 1 är redan färdigredigerad och kommer att kunna visas i olika samman-hang under 
hösten. Del 2 kommer av naturliga skäl att kunna visas först i början av nästa år. 
 
Stillbilder från Oxberg kommer dock alltid att vara intressanta för att skildra vad som händer i byn och hur 
byn utvecklas. Har du tagit bilder i Oxberg som du är beredd att dela med dig, så lägg dom gärna på en CD-
skiva, som du lämnar till bykontoret/Lars Lundin. På så sätt kan vi börja skapa en bildbank som kan vara till 
glädje i olika sammanhang framöver. 
 

ÖPPET LANDSKAP 



Styrelsen för Oxbergs byalag har under sommaren genomfört en cykeltur runt Oxberg för att fånga in 
uppslag på saker som behöver åtgärdas i byn.   
 
Vid en summering av intrycken visar det sig att den dominerande synpunkten gäller behovet av att 
röja/gallra i vegetationen på flera ställen. Man konstaterar att åtgärder redan genomförts eller planeras och 
kommer att genomföras för vissa områden, medan man för andra områden måste intressera markägarna för 
saken.  
 
Styrelsen menar att följande åtgärder bör vidtas: 

-De inledda kontakterna med Banverket om röjning/gallring i slänten mot järnvägen bör fortsätta och 
förhoppningsvis leda till resultat 
 
-De samfällighetsföreningar som har mark som bör röjas/gallras bör snarast möjligt sätta igång arbetet 
 
-På karta över Oxberg bör de områden som bedöms bör gallras/röjas ritas in genom byalagets försorg 
 
-I ett senare skede, när man kan se resultat av ovanstående punkter, kan det vara lämpligt att kontakta övriga 
berörda markägare i frågan. Till detta tillfälle bör också utredas om det är möjligt att engagera t ex Arbets-
centralen i Mora och om röjnings-/gallringsarbetet i byn kan ske i ett sammanhang. 
 
Målet bör vara att man under nästa år kan se resultat av ovanstående åtgärder. 

TERRÄNGLÖPNING FÖR BARN/UNGDOM… 
…blir det söndagen den 7 september kl 11 vid Oxbergs IP med följande klasser:   0-4 år     200 m 

5-6 år     400 m 
7-8 år     700 m 
9-10 år  1,4 km 
11-12 år  2,0 km 
13-16 år  2,8 km  
 

Ingen tidtagning! Alla får pris! Anmälan senast torsdag 4 september 
till Anna tfn 0250-70041eller Sabine tfn 0250-70150. Välkommen! 
   
Oxbergs IF 
 
TACK EVA… 
… för att du är en så bra lärare och för alla roliga timmar i bagarstugan! 
Kia 
 

ÄLGSKYTTEBANAN  
 
Älgskyttebanan är öppen lördagar och söndagar Kl 10.00 – 12.00 
 
Skjutledare och övriga funktionärer: 
 
Sö 17 aug Inför björnjakten erbjuds skjutning enligt ”björnpasset”. 
                 Skjutledare: J-O Håmås 
Lö 30 aug Anders Ossmyr Stig-Lennart Larsson Göran Albinsson 
Sö 31 aug Håkan Östberg Björn Östberg Alexander Larsson 
 



Lö 6 sept  Stefan Bergman Leif Bergman Erik Larsson 
Sö 7 sept  Mikael Eriksson Gert Eriksson Nils Eriksson 
 
Lö 13 sept Bror Hårdén Bernt Eriksson Martin Guth 
Sö 14 sept Mikael Larsson Christian Larsson Pontus Larsson 
 
Lö 20 sept Börje Spännar Stig Larsson Olle Larsson 
Sö 21 sept Ove Björkman Börje Pihlström Jan-Erik Hårdén 
 
Lö 27 sept Klubbmästerskap (även möjligheter till insatsskjutning) 
                  Rolf Nyström Ove Nyström Mattias Spännar 
Sö 28 sept Jon Ljudén Bengt Persson Jocke Spännar 
 
Lö 4 okt    Hasse Pihlström Kenneth Broman Johan Emanuelsson 
Sö 5 okt    Jan Påhlsson Erik Hårdén Harry Larsson 
 
Sö 17 aug, SKJUTNING MOT BJÖRNFIGURER, tidskrav etc. Kom och prova! 
Lö 27 sept, KLUBBMÄSTERSKAP i älgbaneskytte – 1 st jaktkort utlottas! 
Sö 12 okt, KULJAKTSTIG, Oxbergs IP kl 10.00-13.00, obligatoriskt deltagande för älgjägare! 
 
Väl mött till ett trevligt älgbaneskytte! 
Skjutbanekommittén 
 


