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Frida Bergstrand var en av våra ungdomar som 
var med på Karlsbylägret 
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Tussilagorna står i blom och vår 
solen tittar ut med jämna mellan 
rum och man önskar att solen kun-
de stanna kvar lite längre än vad 
den har gjort hittills. Och jag har 
redan sett två styckena fjärilar fly-
gande i luften.  
 
Nu är i tävlingsäsongen i full gång. 
I fredas så sprang jag svartnatten 
och MAIF lag 2 vann över lag 1. 
Får väl passa på att skriva grattis 
till Anders och Krister för era lopp. 
Men Anna och jag var ju faktiskt 
bara 2 sekunder från er. Och för 
den delen så var ju ni lite halvdop-
pade (enligt min mening). Det var 

 Utomhusdusch 
Förmodligen det svåraste att förklara för folk utanför ori-
enteringskretsen är dom så kallade utomhusduscharna. 
Att stå ute i spöregn och nollgradigt väder har inte sam-
ma guldklang hos alla. Det bästa med denna konstform 
vad gäller tvagning är att man lär sig uppskatta dom 
små sakerna i livet. Ett par torra strumpor, en stickig ull-
tröja eller hur god en vattnig korv med bröd för 20 kr 
kan vara. 

Pannlampa 
En nattorienterares bästa hjälp-
medel är pannlampan. I pannlam-
pan sitter det lampor av den halo-
gena sorten och på ryggen har 
man ett uppladdningsbart batteri. 
Viktigt att komma ihåg är att en 
lampa lyser oftast lite kortare tid 
än vad man hade förväntat sig. 
Den svagaste länken på lampan 
sitter där kabeln fästes i batteriet, 
därför sitter det placerat på ryg-
gen för att man inte skall komma 
åt ordentligt. 

Kommer från alternativet.nu 

sprutor i knät och allergi me-
dicin i halsen eller var det var. 
Det var i fall en rolig tävling 
fast tjejerna hade ikallt dusch 
vatten men det brukar ju vara 
det när det är inomhus dusch. 
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Årsmötet är avklarat. Tack för 
Ert förtroende att få leda O-
laget ytterligare 2 år. 
 
Ett årsmöte kan tyckas vara 
en ganska tråkig tillställning, 
men detta är ju vårt högsta 
beslutande organ så det är 
viktigt trots allt. Sedan får man 
ju inte vara så osmidig att 
man inte kan ändra något. 
Jag tycker att vi har ett bra 
”arbetsdokument” i verksam-
hetsplanen. Den finns på 
hemsidan, så småningom, 
och den finns i Fålehagsstu-
gan i pärmen. 
 
Vi har en god ekonomisk 
grund att stå på. Vi har ett 
eget kapital på närmare en 
halv miljon, d.v.s. vi har till-

gångar att ta av. Detta trots att 
vi står i avslutandet av den nya 
kartan som kommer att heta 
”Linderö” och som har kostat 
en del. Det beror på att MAIF-
alliansen beslutat att betala 
2003 års in jobbade Vätternrun-
da pengar samma år. Vi fick 
således två utbetalningar 2003.  
 
På Östergötlands orienterings-
förbunds årsmöte fattades ett 
viktigt beslut och det var att en 
förening bildades för att 
genomföra O-ringens femda-
gars 2007. Detta kommer att bli 
en jätteutmaning som jag tyck-
er ni alla skall se fram emot. 
Jag är förövrigt invald i styrel-
sen och så här långt kan jag 
säga att detta kommer att bli ett 
kanonarrangemang. 

 
Det känns lite extra i kroppen 
just nu. Det är ju tävlingsdebut 
på gång i alla fall för min egen 
del. För gänget som var i Ble-
kinge så är ju debuten avkla-
rad och några har ju passat 
på att tävla i utlandet. Det var 
kul att så många var med 
nere i Karlshamn. Speciellt att 
en del av det yngre gardet var 
med. Det har tränats bra i vin-
tern bland 12-16 åringarna så 
det skall bli mycket spännan-
de och se vad de kan åstad-
komma. 
Så nu kära vänner och skogs-
människor, träna mycket och 
träna väl. 
Eran ordförande. 
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När alla andra har njutit sina helg-
ledigheter (som ju ibland, med 
klämdagar, bli enorma) kring jul 
och nyår, och saker och ting har 
återgått till det normala, brukar ju 
jag ta mej en liten tripp till Eng-
land, för att också jag ska få re-
kreera mej en smula.  
  
Hur börjar man bäst? Ja, egentli-
gen är det ju inte att sätta sej i bi-
len halv sex, frivilligt, en tors-
dagsmorgon, och åka till Göte-
borg. Men när man har gjort detta, 
ligger Princess of Scandinavia där 
i Frihamnen (som man efter ett 
par rundor hittar till; att Göteborg 
ska vara så lätt att komma vilse 
i… - ja, jag vet att jag inte har nå-
got lokalsinne, men…) och väntar 
på mej, som hon så många gånger 
förr har gjort. Man kommer om-
bord, hittar sin hytt (delar den 
med en brittisk kines från Halm-
stad) och börjar slappa. Man läser, 
man äter, man promenerar runt i 
en rätt ödslig båt – i alla fall om 
man jämför med sommarrusning-
en, när man nästan inte får nån-
stans att sitta ibland; om man kan 
ta 1600 passagerare max, är det 
kanske 50 nu; tja, 100 blir vi nog 
efter Kristiansand, när de kort-
kryssande norrmännen kommer 
ombord. Men full fart är det. 
Dansbandet spelar (fast få dan-
sar); cruise managern hittar på le-
kar för barnen (som nästan är obe-
fintliga), ställer in bingon (inget 
intresse); show-dansen missar jag, 
men trubaduren spelar för fyra 
åhörare i puben. Amerikan, som 
spelar covers. Rätt hygglig. Med 
betoning på ’rätt’. Alltså: man 
njuter av ett stilla dygn. Sen dyker 
Newcastle upp vid horisonten, 

och då äter man just långfrukost, 
så att man kan ta sej an en bilfärd 
mot Buxton. 
 
Buxton är det ställe jag åker och 
kollar opera på. Men nu tänkte jag 
bara bo där, på fjolårshotellet, för 
att bergsvandra en dag och åka 
därifrån till orienteringen på sön-
dagen. Färden dit: över nordeng-
elska berg med pudersnö. Man ser 
hur långt som helst över hedarna, 
men allt med en ton av vitt. Oer-
hört vackert. Jag har bara sett det 
på vykort tidigare. Man tar dom 
smala vägarna. Det går sakta. 
Men efter en del timmar är jag 
framme och hälsas i hotellentrén 
med ett: ”Oh, hello, Anders. Nice 
to see you again!” Bra att man gör 
bestående intryck… 
 

Bergsvandringen är ett under av 
njutning, trots nollgradigt och 
snö. Jag har gått i samma berg 
förr, men vinter var ett extra plus. 
Naturligtvis finns det en och an-
nan som vandrar i kortbyxor. Jag 
är ju i England. Först klättrar man 
högt upp, sen vandrar man längs 
bergplatåns kant lite valfritt. Man 
måste hålla sej i gång hela tiden, 
annars blir det kallt. Jag testar 
några nya sträckningar, går allde-
les ensam, ser ingen. Bara en 
massa ripor (den som dricker 
whisky, eller har sett whiskyre-
klam på tv, känner kanske till The 

Famous Grouse); just sådana 
grouse-fåglar, som kuttrar som 
ripor ska göra, och ibland flaxar 
upp rakt i ansiktet på en, är det 
gott om. Om älgjakten är en insti-
tution i Sverige, är The Grouse 
Season något liknande, fast i Eng-
land och Skottland. Ett par dagar 
om året är bergen förbjuden mark: 
då skjuter man ripa. D.v.s. över-
klassen, kan jag tänka.  
  
Efter fyra timmar eller så, drar jag 
mej neråt bilen igen. Den står på 
den stora parkeringen, som var 
nästan helfull, när jag kom. Kons-
tigt att man ser så få människor, 
när man väl börjat gå. Man ser ju 
hur långt som helst. Väl nere hör 
jag ett misstänkt ljud. Det har bör-
jat blåsa hårt, och det är snöblan-
dat regn, och några minusgrader, 
men genom vinden hörs tydliga 
ljud av fotbollsmatch. Jag går ge-
nom ett hål i häcken och där: den 
snedaste och mest sluttande fot-
bollsplan jag nånsin sett. Linjerna 
är inte kritade utan dragna med 
skohälen, ser det ut som. Men det 
är tävlingsmatch. Fullt ös. Vuxna 
män spelar vuxet. Tacklar hårt 
(jag är i England), kortbyxor, någ-
ra kortärmade, halv storm, snö. 
Domare med pondus. Tio, femton 
i publiken. En ombyggd container 
som omklädningsrum (jag såg 
bara en ingång för hemmalaget; 
bortalaget kanske fick göra som 
vi – klä om ute?) Jag börjar frysa, 
så mitt fotbollstittande inskränker 
sig till ett minimum. Men mäktigt 
var det. Riktig idrott! Jag byter 
om och kör mot Buxton. Det bör-
jar snöa tätt och det blåser. Jag 
ska uppför ett annat berg och på 
den smala vägen, som går brant 
uppför, kämpar några frusna cyk-
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Hur dem andra 
hittat dit så smi-
digt är en gåta! 
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lister i snön. Engelsmännen är ett 
tappert folk (ibland). 
 
Hemma äter jag middag och går 
på puben. Laddar för morgonda-
gens tävling. Jag känner att det är 
alldeles för lite sportdryck. 
  
Frukost igen – slevar i mej müsli 
och mjölk, dricker te, äter toast 
med marmelad och glufsar i mej 
bacon och korv och ägg och vita 
bönor och till och med den stekta 
tomaten. Nu ska det kämpas. Be-
talar och far mot Sheffield.  
  
Jag hittar rätt vägar och kommer 
efter en knapp timme till den dub-
belfiliga vägen som samlingsplat-
sen ska ligga vid. Ingen skärm. 
Åker till en rondell (jag är ju i 
England) och åker tillbaka. Då ser 
jag på andra sidan nån som är 
misstänkt lik en orienterare, så jag 
far till nästa rondell och kör tillba-
ka och lyckas krångla mej in på 
en skolgård – utan att det finns 
nån skärm, men nåt obegripligt 
plakat, som jag inte hann läsa. 
Men det var rätt ställe. Hur dom 
andra hittat dit så smidigt är en 
gåta. Parkerar. Går till en rad bi-
lar. Köper karta i den första. Väl-
jer en av de andra, där det står 
Blue. Jag har bestämt mej: den 
näst längsta banan. Den registre-
rar man sig för på rattsidan. Jag 
försöker tala om hur man stavar 
mitt namn, skriver till slut själv. 
Tack, det var nog bra att du gjor-
de det, sa hon som skötte blåa ba-
nan. Det hade aldrig gått annars. 
Är Anders Hedin så exotiskt? Jag 
får en skriftlig definition. Väljer 
starttid. 10.40. Sen pekar hon mot 
starten: däråt!  
  
Jag klär om och går längs spår-
vagnsspåret mot starten. Vi är 
mitt i Sheffields förstäder. Man 
anar ingen skog förrän vid start-

gärdet. Nu hade ju inte jag fattat 
att man skulle ha med sej kartfo-
dral och penna, så jag tog pap-
perskartan i handen och lånade en 
röd kulspetspenna av den vänlige 
startmannen och tio och fyrtio la 
jag mej med ändan i vädret 
(precis som alla andra) och ritade 
in banan snabbt som bara den – 
fram till kontroll tio, där nästa del 
skulle ritas in – ifrån mallkartan 
som låg på marken. (Diket??? – 
inte dikesslutet/förgreningen/
korset – bara ’diket’???) Sen iväg. 
Det blev rätt kuperat, dalgångar 
och kullar i skogskilar som letade 
sig in mellan bostadsområdena. 
Vi korsade bosättningarna två 
gånger, men det var så tätt med 
hus och så kuperat, att man fick 
orientera ordentligt även där. An-
nars var vi mest i skogen, fast det 
inte fanns mycket vitt och grönt 
på kartan. Och det var rätt ren 
skog, blandat löv och barr. Njut-
bart. Det gick hyggligt. Gjorde 
nån idiotkrok, men vad var annat 
att vänta? Så till slut kom man 
lufsande – och då menar jag verk-
ligen lufsande! – mot målet efter 
en knapp sjukilometersbana. 
Nöjd, svettig, blöt. Drack den 
goda saft man alltid får vid mål-
gång. Gick tillbaka till TC. Hällde 
lite vatten över mej, torkade av 
mej och for. Resultatet fick jag ju 
se när jag kom tillbaka till Swe-
den. Med tanke på den inte alltför 
kloka uppladdningen kvällen in-
nan, att man fick rita in medan 
klockan rullade på och att det 
trots allt var rätt kuperat, var man 
väl rätt tillfreds med tiden. 
  
Snabba ryck mot London! Körde 
till Peterborough, där mina orien-
teringsvänner Phil och Margarete 
bor. Tittade in hos dom – och be-
stämde att jag skulle sova över 
hos dom på tillbakavägen. Vi pra-
tades vid någon timme. Deras 

vuxna barn råkade komma förbi – 
Graham, som kom från en annan 
orienteringstävling (han visade 
kartan: min var definitivt roliga-
re!), och som i yngre dagar var 
riktigt lovande, och Ruth, som 
mest springer 800 meter och ter-
räng numera. Trevligt. Fick en 
kopp te. 
  
Åkte till Stevenage, parkerade bi-
len på järnvägsparkeringen. Tåget 
till London. Stornjöt i fyra dygn. 
Tog tåget tillbaka. Gästade vän-
nerna igen. Skönt att få sitta och 
prata. Vi träffades i Skottland för 
tretton-fjorton år sen på 6-dagars. 
Och vi har bara mötts då och då 
sen dess. Fast vi har uppehållit 
kontakten med julbrev. Nu fick vi 
lite ordentligt med tid. Jag försö-
ker få dom att cykla Vätternrun-
dan nästa år – dom orienterar inte 
mycket nu, skyller på skador och 
sånt. Pjåsk! 
  
Båt hem sen. Skönt med lite gung. 
Delade åter hytt med samma ki-
nesbritt som skulle tillbaka till 
Halland. Kom hem på lördag natt. 
Sen började arbetet igen på sön-
dag morgon. Men visst var man 
en nyutvilad människa ett litet 
tag. 
A 



��������	�
���

� 

Ja då var det då dags för 
årets första läger Karlsbyläg-
ret. Min helg började med att 
Fredrik kom och hämtade mig 
och Anna på Strömgatan. 
Klockan var kvart i åtta och vi 
skulle handla maten till lägret 
klockan åtta på Östenssons 
verkstan. Vi åkte och handla 
och vi var först in i affären. 
Det var faktiskt några fler som 
handlade några pensionärer 
som var antagligen väldigt 
upptagna hela dagen förutom 
mellan åtta och nio en lördags 
morgon. När vi hade handlat 
bar det väg upp mot Karlsby 
där så var vi först men sedan 
droppades MAIF: are in i olika 
åldrar. Som traditionen säger 
så är det en snitslad intervall 
bana som Fredrik har gjort. 
Det gällde bara att hitta rätt 
plats där den snitslade banan 
började. Det var lite svårt? Väl 
framme så var det bara att 
sätta igång med att träna. Det 
var ganska segt i mina ben ef-
tersom jag hade tränat på 
kvällen innan så var inte krop-
pen som fräschast. Men den 
där halvtimmen gick ganska 
så fort och snart var vi på väg 

till skolan igen. Efter duschning 
och bastning så väntade ny-
ponsoppa och blåbärssoppa 
med keso på oss.  
 
Sedan var det bara att bädda 
sängen och koncentrera sig på 
andra träningspasset idag. Det 
var fyra slingor som Emil hade 
gjort. Jag var väl inte så jätte-
motiverad av att springa eller 
ha snöpulsning men jag tog 
mig ändå runt alla banor utan 
att virra bort mig. Nerjoggning 
till skolan och där inte väntade 
duschen på oss. Sedan var det 
bara att börja laga maten. Jag 
hade satt upp mig själv på mid-
dagen så det var ingen vila. Till 
middag så fick vi flygande Ja-
kob eller Qourngratäng. Maten 
räckte precis och ännu en gång 
blev man förvånad att alla åt så 
mycket mer än träningskommit-
tén hade räknat med. Efter mid-
dagen så spelade ungdomarna 
innebandy och Robinsonpoker 
eller vad det hette. Jag själv 
skulle titta på Melodifestivalen 
och kommentera alla fulla klä-
der. Efter det så blev det en li-
ten titt på Fredriks dator som 
har Winsplit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program som visar hur myck-
et man missar på varje täv-
ling. Där kunde man gå ige-
nom förra årets flopar eller 
toppar. Sedan var det bara att 
gå och lägga sig det är ju en 
ny dag imorgon. 
 
Uppstigning halv åtta (tror jag 
att det var). Åt frukost och rita-
de in banan som skulle gör 
mig sysselsatt hela förmidda-
gen. De yngre hade någon 
form av orientering, vet inte så 
noga. Så var det dags för 
uppvärmning som gick ända 
bort till garagen en bit utanför 
Karlsby. Och där var det bara 
att sätta gång att springa ba-
nan som man hade ritat in. 
Sprang försäg inte hela banan 
men jag var i alla fall ute i en 
timme. Väl hem så eller fram-
me vid skolan så väntade 
ännu en gång duschen och 
bastun på oss. Där efter så 
var det bara att plocka ihop 
sina saker och börja städa. 
Efter det så var det bara att 
avnjuta den goda maten (det 
var visst jag som hade lagat 
den vegetariska maten). Hem-
färd till Strömgatan och helt 
slut i kroppen.  

�����

Karlsbylägret 2004 

Samling för träning 
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���� m vår femte OL- resa till 
Portugal ska sammanfattas mycket 
kort så blir det orden regn, märklig 
orientering, resa utan reseledare 
och sparsamma sportsliga fram-
gångar. Men låt mej bygga ut 
skildringen något. 
Dag 1. Vi flög från Landvetter vid 
11-tiden på fm. och landade i Lis-
sabon och kom så småningom i 
kontakt med biluthyraren. Efter-
som reseledare Sunnergren fallit 
ned från ett träd och bräckt några 
revben dagen innan och fick lämna 
wo hamnade vi i bekymmer efter-
som ”fel” person, Roy Ovesson, 
nu gjorde anspråk på att vara leda-
re av sällskapet. Mycket gestikule-
rande, så småningom även med 
nordiskt deltagande kunde 
beskådas. Men som så ofta, de rer 
sej, vi fick våra bussar, visserligen 
rätt skamfilade sådana och utan 
soppa i tanken men sån´t rer sej ju 
också. Målet för vår nattliga resa, 
Reguengos de Monsaraz, nådde vi 
någon timma in på det nya dygnet. 
Hotellet hittade vi långt senare ef-
ter det att några glada nattvandrare 
visat oss åt helt galet håll. Dom 
blev sannolikt ännu gladare efter 
den insatsen 
. 
Dag 2. Hård blåst men regnet hade 
upphört. Riklig frukost i en lyxig 
matsal, vi började förstå att hotell 
Providencia nog var ett fint pang. 
Vi var de enda gästerna, vilka till-
tänkta gäster hotellet var byggt för 
undrar vi fortfarande, några andra 
boende syntes inte till. Mätta och 
nyfikna på vad arrangörerna hade i 
beredskap åkte vi till TC i byn 
Azaruja och när vi närmade oss 

tittade vi efter skogen, dock utan 
att se någon. Kartan på anslagstav-
lan visade att vi sett rätt, den var 
näst intill helgul, bara några ensta-
ka vita fläckar. Ett rundkulligt be-
teslandskap glest bevuxet med 
korkek och olivträd och med sik-
ten endast begränsad av kupering-
en var vad som bjöds. Fast det 
missades friskt likafullt i den lätt-
löpta terrängen, även jag bidrog 
till missarnas glada skara. Mor 
däremot som gick med gåstavar 
och kartan i ett snöre om halsen 
missade inget vilket visar att man 
ska tävla i det tempo man behärs-
kar. 
 
Dag 3. Samma TC, regn omväx-
lande med ösregn, kall nordan, 
hemskt är bara förnamnet. Och 
långdistans därtill, 6 km. Underla-
get förvandlades till smetig gegga 
och mors gåstavar sjönk decimet-
rar ner i sörjan för vart stavtag. 
Lång dags färd mot mål men i mål 
kom vi, ännu mera sent än omsi-
der. Huttrande återvände vi till 
vårt lyxiga boende vars varmvat-
ten dock höll måttet, räckte till 
alla, även till dom som kröp ner i 
de eleganta badkaren. På kvällen 
åt vi lokal pizza, en Marinara sma-
kar nog lika var än i världen man 
äter den. 
 
Dag 4. Regn som fick gårdagens 
att likna dagg i gräset och en lika 
ilsken nordan som gårdagens, vi 
kröp ihop i bilarna så länge som 
möjligt. TC var flyttat till Monsa-
raz, en bergsby uppe på berget 
med samma namn, löpandet ägde 
rum runt bergsfoten där skog fanns 
på ett flertal ställen och misstag 
gjordes även denna dag. Mor tap-
pade sin SI-pinne och blev diskad, 

att i efterhand ge sej ut i hällregnet 
och leta var liksom inte läge för. 
Man ska nämligen veta att det 
hemskaste återstod, att ta sej tillba-
ka upp till bussen, 2 km väg med 
200 m stigning, trött, genomsur 
och allmänt eländig. Mor slapp, vi 
tog upp henne på nervägen. Men 
hotellet var även denna dag gene-
röst med varmt härligt vatten. Vi 
kostade på oss en finare middag 
inför morgondagens avslutning. 
TV visade bilder från norra Portu-
gal där snökaos härskade. 
 
Dag 5. Avslutning på fyradagars-
tävlingen, en stads-OL. Bara lätta 
skurar denna dag och varma vin-
dar, vår i luften! Mor avstod, hon 
var ju ändå diskad, först senare 
uppdagades att bara de tre bästa 
loppen räknades, lite förargligt att 
inte fullfölja tyckte hon då. Min 
bästa dag, detta trots en grind, öp-
pen på kartan, i verkligheten 
stängd, tre meter hög med taggtråd 
överst. Tog sin tid att uppamma 
mod nog att börja klättra, krångla 
sej fri från taggtråden och hoppa 
ned på andra sidan, måhända skul-
le man gå in för golf så här i livets 
höst. Annars gick det bra. Efter 
prisceremonin packade vi ihop 
våra pinaler och drog iväg till Se-
villa i det soliga Spanien. 
 
Dag 6, 7 och 8. I Sevilla gick vi 
runt i centrum med guide och be-
kantade oss med stadens historia, 
särskilt den del som berör det mo-
riska inflytandet under medeltiden 
och dess nutida influenser. Isabella 
och Ferdinand (inte tjuren utan 
kungen) samt Columbus lärde vi 
oss även en del nytt om, blöta blev 
vi även denna dag, vandringen fick 
ett plötsligt slut när hagel och åska 
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skrämde in oss på lunchstället. Em 
var avsatt till egen verksamhet = 
torka kläder. På kvällen var det 
middag på andra sidan gamla sta-
den, regnet hade upphört. Ledda 
av två drivna orienterare, inga 
namn, med var sin turistkarta i 
handen gick vi genom ett centrum 
som Gamla Stan ungefär men stör-
re. Genom allt trängre gränder i 
allt ruffigare omgivning tappade vi 
både orientering och mod och fick 
till slut fråga oss fram, nesligt men 
sant. Men middagen var lysande 
god och hem åkte vi taxi. 
Dagen därpå var guiden tillbaka, 
katedralen var dagens huvudat-
traktion. Vi avböjde artigt och val-
de i stället att åka öppen buss runt 
staden för att få ihop någon slags 
helhetsbild av Sevilla. Solen sken 
vid beslutstillfället om någon und-
rar. Efter lite trubbel hittade vi av-
gångsstället, betalade 11 euro var 
och bänkade oss i ett soligt hörn. 
Guiden bestod av bandad engels-
ka, utrymmet för frågor därför 
noll. Men eftersom vi läst på kväl-
len innan kunde vi hjälpligt följa 
vad som förtaldes. Mer oroande, 
molnen skockades och just när 
bussturen tog slut kom regnet. Vi 
tog skydd under en bro och kunde 
se att där bodde folk uppe på bro-
bågen, inte så bekvämt kanske 
men sannolikt gratis. Stora städer 
har sina baksidor. 
Efter lunch övergav vi Sevilla och 

åkte vidare upp i bergen till Arace-
na, 800 möh, känt bl a för sina 
grottor. Efter inkvartering i en 
stugby var det dags för grottvand-
ring, en tur väl värd att gå. 
Grottor finns på många ställen, 
dom flesta överreklamerade och 
överutnyttjade, så dock inte grot-
torna i Aracena. Kommer Du i 
närheten nå´n gång, passa tillfället, 
sevärt. 
Efter middagen i stugbyns matsal 
väntade en kall natt i stugan, ett 
stenhus med ett värmesystem av-
passat för tropiskt klimat. Iklädda 
termounderställ och inpackade i 
filtar tog vi oss igenom även denna 
natt och så här i efterhand blir 
även en sådan natt ett minne att 
roas av. 
Efter frukost skrapade vi bilrutor-
na rena från is och åkte tillbaka till 
Portugal. På vägen passerade vi 
åter Monsaraz som är ett världsarv 
och som busvädret hindrat oss från 
att bese första gången. Dags för ett 
nytt besök. Mor påstod att hon var 
säker på var hon tappade sin SI-
pinne så vi stannade till och letade 
fram en tävlingskarta. Och under 
över alla under, efter en stunds 
skallgång hittade vi den i ett bu-
skage! Vi bjöd oss på lunch uppe i 
byn, njöt av mat och utsikt och in-
såg att dom som en gång byggde 
staden levde i en farlig tid. Oänd-
lig möda måste ha krävts för att 
göra denna bergstopp beboelig. 

Tom ett mini-Colosseum fanns. 
Så vidare mot Nazaré och tvåda-
gars-OL därstädes. 
 
Dag 9 och 10. OL i strandskogar 
vi tidigare varit i och kände oss 
hemtama med. Regnet de här da-
garna kom bara skurvis och med 
allt mera sol däremellan. Mor 
slängde stavarna och knegade sig 
runt bland taggbuskar och björn-
bärssnår och jag fick till ett par 
hyfsade lopp som inte räckte till 
pallplats men nästan. Mors mål-
spurt blev filmad, för allt vad vi 
vet kan hon vara TV-kändis i Por-
tugal numera. Slutet gott allting 
gott. Vi drog till Lissabon i kväll-
ningen för en sista övernattning. 
 
Dag 11. Hemresa, en massa far-
väl! och vi ses nästa år! Och så vi-
dare, annars händelselöst, till Ryd 
kom vi vid midnatt och termome-
tern visade två minusgrader, snö-
täcke, äntligen hemma och med 
mycket att minnas i bagaget bl a 
bambun??, jo så är det, växten 
ifråga har hittat ett nytt hemland 
och växer ”överallt” numera och 
motstår alla försök till begräns-
ning. OL i tropisk skog kan vara 
närmare än man tror. Inte nästa år 
men snart. 
Tror i alla fall 
Kalle 
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Onsdag 
Enligt traditionens mönster häm-
tade Nisse Anders strax före fem. 
På väg till IP steg Ramon på. Gun 
skulle få några dagar av lugn och 
ro. Gustav stuvades in på IP-
parkeringen (ligger den verkligen 
så väldigt norr om järnvägen?). 
Tre bilar packades på samma sätt. 
Full fart mot Hörle, vår sedvanli-
ga fikapausplats. Det vill säga 
Nisses bil kom på efterkälken, ef-
tersom Anders glömt lakan hem-
ma, så det blev en tur till Brunns-
viksallén igen. Nisse kör fort, så 
nere i Småland körde vi om 
Franssons. Men snart dök Hörle 
upp i mörkret och efter ätning, 
drickning och besök på toaletterna 
(eller i skogsbranten) drog 
vi iväg igen. Och om inte 
Nisse kört efter KB: s Mer-
cedes i Alvesta, hade vi fått 
en skön färd ner till Karls-
hamn. Nu blev det småvä-
gar. Han övade väl för sön-
dagens Ronnebykavle - 
hängning var det som gäll-
de. Hur som helst så kom vi 
fram till slut. Och där på 
Karlshamns vandrarhem 
(där vi huserat förr) stod 
Fredde, Lisa, Erik och Anna och 
välkomnade oss med sönderkokt 
korv och glatt humör. Sen dök 
bröderna Hasselström upp- den 
ena norr ifrån och den andre från 
Kämnärsvägens fyrklöverhus. 
Och nästa dag kom Anna Å med 
resten av gossarna och till slut, 
när Bergstrands kommit, var nu-
merären fullständig. Se, detta 
kommer att bli ett fint läger! 

/
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Torsdag förmiddag 
Efter uppstigning klockan halv åtta 
serverades frukost av Krister, Ulliz 
och Martin. Där efter bytte vi om 
till träningskläder och åkte iväg till 
vårlägrets första träning. Det var 
soligt ute och upp mot 15 grader 
varmt, så man behövde bara ha ny-
lonstället på sig. Träningen var vid 
ett ställe som heter Ryssberget och 
låg några mil utanför stan. Banor-
na var mellan 3 och 12 kilometer, 
själv sprang jag 6 km. För mig 
gick det ganska bra, åtminstone 
orientering, däremot gick löpning-
en rätt dåligt, mest på grund av 
alla backar. Utöver det var skogen 
ganska öppen och väldigt stenigt. 
/� 		� 

 
Torsdag eftermiddag 
Dagens andra träning gick vid 
Kolleviksbadet, som ligger i ut-
kanten av Karlshamn. Här har vi 
varit på tidigare vårläger och 
sprungit så terrängen var bekant. 
Trots det undgick jag inte några 
larviga småmissar. Men i början 
gick det förvånansvärt bra faktiskt. 
Som de flesta känner till så är jag 
inte så vältränad (fortfarande) efter 
körtelfebern som jag drog på mig 
på förra vårlägret. Terrängen är 

enligt min menig rätt fin, om än 
lite buschig. Men som sagt, det 
gick bra i början, och fort. Jag 
hade nästan sprungit ifatt min bror 
som startade ett par, tre minuter 
före mig. Då sa kroppen att jag 
kanske skulle lugna mig lite för 
annars kommer lunchen upp. Så 
jag lugnade mig lite, och började 
bomma. Illa. Dels gjorde jag ett 
dåligt vägval och dels missade jag 
kontrolltagningen på kontroll sex. 
Så istället för att jag kom ifatt min 
bror så kom Emil, Erik, Olle och 
Frasse ifatt mig. Jag sprang visser-
ligen ifrån dem på väg till sjuan, 
men ändå. Efter det gick det bra 
ända fram till kontroll 14. Jag hade 
kommit ihop med Emil igen då 

och vi hamnade alldeles för 
långt väster ut. Efter lite le-
tande hittade en glad Ulrika 
kontrollen. Resten av banan 
gick rätt bra och jag är nöjd 
med träningen, dels för att 
jag trots allt inte tappat allt i 
löpstyrka och dels för att jag 
fortfarande kommer ihåg på 
ett ungefär hur man oriente-
rar. 
 
Middagen bjöd på köttfärs-

sås, makaroner och rätt mycket 
ketchup. Gott. När det mesta var 
uppätet och morgondagens bana 
inritad gav sig ett gäng iväg till 
Karlshamns centrum, Ica och 
Hemköp var det stora målet. En 
boll skulle inhandlas, plus en mas-
sa annat tjafs som läsk, power 
King, chips och godis. Ingen boll 
hittades dock så det får bli till att 
åka till en bensinmack imorgon 
och handla en. 
 
När klockan närmade sig 23 gick 
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grabbarna i mitt rum och lade oss, 
fast vi sov inte. Vi låg och trevlade 
oss ända fram till ... sent.  
/� � � ��	�� � ���	�����  

Fredag förmiddag 
Det smattrade lite lätt på fönsterru-
torna när vi vaknade fredag mor-
gon. Krister B tittade oroligt ut – 
regnar det? Tur hade vi, för när vi 
hade ätit frukost och var klara för 
förmiddagsträning vid Kopprarp 
var regnet som bort blåst. 
Jag tror träningen gick utmärkt för 
de flesta (även Sofia F som hade 
stukat foten dagen innan lägret 
började). Själv gick jag en mini-ol-
bana, fats den var ganska lång, till-
sammans med Kalle, Oskar och 
Frida. Alla jakttorna som vi kunde 
se (minst 4 st!) klättrade barnen 
upp i, de hittade dinosauriespår 
och en skadad fjäril. ”Gissa bajset” 
lektes och mystiska grottor utfors-
kades, 2 stora fläckiga grisar såg 
vi. Och jo då, vi hittade några kon-
troller också. Efter träningen hade 
middagsgänget fixat utsökt kött-
färslimpa och potatis som åts med 
god aptit.  
 � � � �� �

 
 
 

Fredag eftermiddag, kväll, natt 
och lördag förmiddag.  
Efter att hulkat in massor av mat, 
var det sängen som gällde för 

många. En del orkade 
inte upp till sängen utan 
drog ut på stan i stället. 
Letande efter lämplig 
Kinesrestaurang inför 
lördagens middag tog 
upp några personers tid. 
Maria och Peter tog ett 
träningspass på efter-
middagen också efter-
som de hade ”fuskat” 
tidigare i veckan. Lunch 
klockan 16:45 närmades 
sig med stormsteg och 

de flesta var döhungriga, trots att 
köttfärslimpan satt på tvären vid 
gomseglet. Lätt lunch med soppa 
och mackor sitter aldrig fel. Nu 
närmades dygnets sista tränings-
pass, natt-OL i Karlshamn västra 
trakter. Vid mörkrets inbrott gav vi 
oss iväg till platsen för start, vägen 
dit gick i bommarnas tecken. Väl 
där räckte det att den sist optimiste 
satte ut skon i gräset, så öppnade 
himlen sina fördömningar och 
skvätte ner resten av kvällen. Väl 
ute i terrängen blev man snart var-
se att regn, kyla, ris och missar 
gjorde kvällen oförglömlig, som 
vanligt när det gäller natt. Det ryk-
tades dock att Peter och Johan var 
nöjda, men jag tvivlar. Jag var sist 
tillbaka till bilarna och ändå inte 
lyckats ta mig runt hela banan. 
Hem till varm dusch och 
(”ryckande choklad”) Nescafé, sen 
väntade sängen. Vårt rum hade 
börjat slumra till, då något bröt vår 
skönhetssömn. Alla bara, vad hän-
der? Jo Jösses alarm på klockan 
gick igång 23:45, efter att ha lurat 
upp Erik som trodde det var fru-
kost återgick vi i dvala igen. Lör-
dag morgon börjar utan några 
överraskningar, Jösse lagar frukost 

och Erik sover för länge. Stela 
kroppar och små krämpor känns 
som vardags mat på lägret, detta 
läger var inte inget undantag. Fru-
kost intogs med glada tillrop och 
stor aptit. Träningspasset på för-
middagen var förlagt till Svina-
rydskartan, lite öster om Karls-
hamn. Vädret var nu halvstorm 
och lite småkallt, när man väl var 
inne i storskogen kom dock inte 
vinden åt utan det var bra ol-väder. 
Detta pass genomfördes utan några 
större fadäser, det var nog för att 
Anders agerade hängvakt. Häng-
ning var ej tillåten därför var vi 
tvungna att ta till dessa drastiska 
åtgärder. Tillbakaresa och lunch 
enligt alla regler gick som smort. 
Efter lunch var de flesta opigga.  
� �		��

 
Lördag eftermiddag, söndag 
hela dagen 
Andra träningspasset på lördagen 
var för lagt till valfri plats, för dem 
flesta i sängen antar jag eller en titt 
på stan. En lång vila behövdes, 
tyckte jag i alla fall. Efter lite läs-
ning i Ruth Franssons avdankade 
se och hör eller var det hänt extra 
tidningar (skit samma skvaller som 
skvaller) så sov man skönt en lång 
stund. Kvart över fem så behövdes 
det inte spekuleras mer om vilka 
som skulle springa på söndag och 
framför allt vilka skulle springa 
med vilka. Liten samling hade vi, 
Ronnebykavlen, avresetiden och 
städning diskuterades. Efter det 
var det matdags. Dem flesta utan 
Erik, Olle, Johan och Martin intog 
stormsteg mot Kinarestaurangen 
där väntade ett antal rätter på oss. 
Fyra små rätter ganska populärt 
men jag hade beställt räkspett med 
jordnötssås. Det lätt verkligen 
spännande. Men lite besviken på 
såsen så var man ändå ganska 
mätt. Efter X antal timmar på re-

Avresa till en av träningarna. 
Från vänster Ingrid, Krister, Olle 
och Erik. 
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staurangen (vissa skulle ju ha både 
förrätt och efterrätt) så rullade jag 
bort till ICA affären för att köpa 
lite mat till söndagens tävling. 
OBS det regnade ut och våren var 
som bortblåst. Tillbaka till vand-
rarhemmet så blev det lite röjning 
bland mina saker tillsammans med 

tittning på finalen på melodifesti-
valen. Efter jag hade plockat lite 
med mina saker så intog jag fika 
som Ingrid och Frasse hade köpt. 
Sedan var det bara att börja lada 
till kavlen som Ronneby OK skul-
le arrangera i Kallinge dagen efter. 
När vi skulle gå och lägga oss så 
satt Ulliz och Stina med fönstret 
på vid gavel och spejade på snyg-
ga killar fast jag tror inte det var 
några snygga den enda som sa nå-
gonting var en labrador som skäll-
de och morrade åt dem. Sedan 
släckte vi lyset och Stina hade väl-
digt svårt att sova men hon somna-
de nog. Fem i halv sju ringde min 
telefon och det var bara att stiga 
upp. Kroppen kändes inte tipptopp 
och man undrade hur man skulle ta 
sig runt dem där fyra kilometrarna 
idag. Efter frukost, städning för 
vissa som inte hade köpt städning 
för 60 kronor/rum så skulle vi åka 
iväg. Lite små strul eftersom inte 
Jösse och Pelle hittade nyckeln till 
rummet. Men det slutade ändå 
med att vi var tvungna att åka till 

tävlingen utan att lämna in deras 
nyckel. Väl på tävlingen så hörde 
jag att Erik hade haft nyckeln. 
Starten gick och Jösse sa att han 
gick in i vägen fast han kunde 
spurta in i mål i alla fall. Vi hade 
två lag i H21 och andra laget kom 
in före första laget Peter slog med 

andra ord Jösse. 
Och i slut ändan 
så slog andra laget 
första laget ändå. 
Första laget 
stämplade fel. 
Nämner inga 
namn. Erik kom 
först in i H16 och 
växlade över till 
Victor som sedan 
växlade över till 
Gustav. Jag tror 
nog att dem flesta 

gick så bra det kunde med tanke 
på hur trötta benen var. Själv 
sprang jag i ett propaganda lag 
med Krille och Nisse.  
Efter avslutat lopp brukar man ju 
gå och dusch och det gjorde Anna 
K. Damerna hade ju inomhus 
dusch och följden blir att man 
måste ta av sig skorna utanför 
byggnaden. Anna K tog då inte 
med sig sina skor in i omkläd-
ningsrummet och när hon sedan 
var klar så tog hon en sko av hen-
nes och en annan sko som ägdes 
av en helt okänd person, eller? Ef-
tersom Annas skor var lite halv 
trasiga eller heltrasiga skulle det 
köpas nya skor. Upp med dem 
gamla. Ojdå det är något som är 
fel en sko såg mycket nyare ut än 
den andre så hon frågade om det 
var Stinas sko som hon hade tagit 
eftersom de hade lika dana skor. 
Till svar fick hon nej jag har inga 
såna där skor. Anna gick tillbaka 
till duschen och naturligtviss var 
hennes sko borta men hon lämna-
de den skon som inte var hennes, 

utan för duschen. Efter det så blev 
det ett bar nya skor. Hon skulle 
alltså ha köpt nya skor fastän inte 
hennes sko hade försvunnit bort.  
Sedan var det inte så jättemycket 
folk kvar. Det var väl MAIF och 
åter MAIF precis som det alltid 
har varit och kommer alltid att 
vara. Efter inpackning i bilarna så 
bar det väg hemåt. Freddes och 
Krilles bilar och passagerare stan-
nade och åt i Tingsryd. Det var 
bara passagerare som åt. På ett 
ganska bra ställe jag är ju själv 
ganska kräsen när det gäller mat. 
Efter maten så var det bara att köra 
hem och det var tur att det inte var 
sämre väder än det var för Fredde 
hade sommardäck på bilen. Ett 
lyckat läger med bra träningar är 
till enda och det är ca ett år kvar 
tills nästa vårläger. Nu är MAIF 
OL väl förbereda att ta emot täv-
lingssäsongen. 
Hur var det nu med skon? Ju det 
var Stinas sko som Anna hade ta-
git och Stina hade med andra ord 
en trasig sko hemma i väskan och 
en egen sko som låg någonstans i 
Ronneby kan vi hoppas.  
� ��� �

Starten har gått i H21. Jösse i ringen. 
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Man får sina tankar om orienter-
ing, när man är ute i skogen med 
karta i hand. Som alla vet, kom-
mer OKM att ha sin tävling runt 
klubbstugan. Och jag är kontrol-
lant. Man har inte så långt att åka. 
Men det tar sin tid att både kolla 
banförslag och vara ute i skogen 
och kolla kontroller. Allt ska ju 
helst sitta rätt, när tävlingsdagen 
väl kommer. Och banorna ska ju 
vara optimalt bra - styrda som 
dom är av krav på viltzoner, av 
hur skogen ser ut och vilket stig-
system man har. Det är ju inte all-
tid man välsignar nya hyggen, 
men runt Råtorp är en del av de 
nyare hyggena en bra sak för ban-
läggarna. De skapar lite nya 
sträckningsmöjligheter. 

Jag gillar ju att lägga banor, att 
vandra i skogen och hitta kontroll-
punkter, att väga av sträckningar 
hemma i soffan, och försöka hitta 
några klurigheter. Ibland miss-
lyckas man ju skändligen. Men 
roligt är det. Och man lär sig - blir 
bättre orienterare, faktiskt. 

Men det är nästan lika roligt att 
vara kontrollant. Att se andras ar-
bete och få diskutera med banläg-
garna om alternativa lösningar på 
sträckor - där det finns anledning. 
Nu är det Leif och Chatarina An-
dersson, som jag har arbetat med 
tidigare. En del banor är lysande. 
Och här och där har vi försökt 
ändra balansen på lite längre 
sträckor, så att man får lite fler 
vägval. Om vi lyckats, vet jag 
inte - vi är, när detta skrivs ner, 
mitt i processen. Men känslan att 
en sträcka på en och en halv km, 
bara genom att man ibland flyttar 
en av kontrollerna femton, tjugo, 

ibland kanske femtio men inte 
mer, meter, får man ett helt annat 
utseeende på sträckan. Tag fram 
en gammal karta, där du har fått 
en kontrollsträcka med vägval 
som verkar helt självklart - och 
kolla hur långt man behöver flytta 
en av kontrollerna för att sträckan 
ska bli intressant. Oftast är det 
inte många meter. Lite är det att 
lura ögat. Men det hör till orien-
teringens charm: att man är hänvi-
sad till hur det ser ut på kartan. 

När den nu stämmer. Det gör den 
ju oftast, men ibland får man ju 
också be om en ändring av själva 
kartan. Tänk så bra, när man nu 
kan trycka alltihop så tätt inpå 
tävlingen, att man kan få med 
såna ändringar. Fantastiskt! 

Tänk er - man är ute tre, fyra tim-
mar och vandrar och njuter, hittar 
kontrollpunkter och när det är 
som bäst själva kontrollappen 
(fast i skog med mycket snö och 
vita lappar kan det vara svårt). Jag 
har vid flera ställen stått som ett 
fån och stirrat efter lappen, vetat 
att jag har varit rätt, gått runt och 
försökt se den från olika håll, men 
det har tagit flera minuter innan 
jag sett den. Waste of time, kan 
man tycka. Fast skog är alltid 
skog. Och ingen ser hur fånig man 
ser ut. 

Här och var måste man göra an-
teckningar om att lappen ska flyt-
tas, ibland några meter, upp eller 

ner; ibland bara några decimeter. 
Man kan tycka att det är petigt, 
men när de tävlande kommer, ska 
man kunna ha skärmen där den 
ska vara enligt definitionen. Fast 
anteckningarna blir otydliga, man 
fryser av att gå utan vantar. (Vad 
har jag skrivit här? Så fick jag 
säga flera gånger, när jag träffade 
banläggarna häromkvällen. Och 
jag mindes inte alls.) Och alltid 
trampar men igenom några bäcki-
sar, så man får gå omkring med 
våta ben och vicka på tårna, så 
att man får tillabaka lite värme. 
Tills allt har frusit till is. Då är 
det rätt njutbart igen. Här och var 
är det fortfarande djupt med snö. 
Man har svårt att föreställa sej 
hur det ser ut om en månad. Och 

hur stora är egentligen kärren? Nu 
är allt vitt och isigt.  

Ja, man får, som sagt, tankar om 
orientering, när man går på sina 
lediga dagar och letar lappar. Man 
ser inte ett djur, inte en männi-
ska - jo, Gösta Malm träffade jag 
häromdagen. Man får sej en dos 
av stillhet. Man kan vara lycklig 
utan att sitta under en korkek. 
Man kan vara lycklig när man 
tränger sej fram bland tall och 
gran i Råtorpsskogen också. 

A 

”Råtorp är en del 
av de nyare hygge-
na en bra sak” 

Att se ut som ett fån och  
att vara lycklig utan att sitta under en korkek. 
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Den 27 mars så var vi ett antal 
Maif: are som åkte till Kolmården 
för att titta och träna i 10-mila ter-
räng. Jag blev upphämtat av Fred-
rik klockan kvart i åtta och sedan 
hämtade vi Anna och Lotta. Sedan 
bar det av till Björkakorset där vi 
skulla träffa dem andra nio perso-
nerna. Bilarna tog nu sats mot 
Krokeks klubbstuga där skulle vi 
sedan duscha och inta vår med 
havda matsäck. En liten titt på kar-
torna och vi damer hade bestämt 
hur vi skulle springa för att inte 
hänga varandra. Vad killarna gjor-
de, det kan man undra. Det plane-
rade i alla fall inte hur dem skulle 

springa. Vissa nämner inga namn 
är ju gjorda av magneter som alltid 
hittar varandra i skogen. Första 
träningen var förlagd på Betle-
hems kartan. När vi kom fram till 
samlingsplatsen för träningen så 
fanns där redan några från Söder-
tälje-Nykvarn. Efter träningen så 
bar det av tillbaka till klubbstugan. 
Där duschen och bastun väntade 
på oss. De var vist bara vi tjejer 
som bastade så vi kom lite sent till 
lunchen, som vi själva fick ha med 
oss. Efter lite mat, prat, titt på TV 
och vila så var det dags för andra 
träningspasset Kolmårdens tak. 
Samlingsplatsen var på samma 
ställe som på förmiddagen fast inte 
på samma karta. Efter träningen, 
duschning och bastning så åkte vi 

Träningsdag i Kolmården 

till Norrköping där vi skulle äta 
mat. Vi åt på en restaurang som 
hade grillspett som specialitet, 
men det fanns även black and 
White till dem som var sugna på 
det. Hemma i Motala var ungefär 
vid nio tiden och jag tycker att 
dagen hade varit bra. Terrängen 
skiljer sig ju något från förra året 
men eliten kommer ändå springa 
som satan eftersom det är ganska 
fint på marken. Hoppas nu bara 
att alla ni som missade lärde er 
något så ni inte gör om det den 
24-25 maj då 10-mila går av sta-
peln vid Timmergatan Kolmår-
den. Hälsningar Lisa  
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Herrar 
                                                            Poäng 
1.         Peter Bergstrand                     266 
2.         Stanley Fridolfsson                 265 
3.         Christer Fransson                    262 
4.         Anders Karlsson                     247 
5.         Per Johansson                         245 
6.         Emil Svensson                         238 
7.         Fredrik Korall                         236 
8.         Lars Melén                              234 
9.         Fredrik Jönsson                       232 
10.       Lars-Erik Nordh                      228 
            Olle Fridolfsson                      228 
12.       Leif Hasselström                     217 
13.       Göran Johansson                     214 
14.       Lennart Fahlén                        196 
15.       Nils-Erik Palm                        194 
16.       Erik Melén                              190 
17.       Karl Åkerman                         183 
18.       Anders Wärn                           181 
19.       Ramon Berger                         177 
20.       Krister Berger                         162 
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Damer 
                                                            Poäng 
1.         Anna Åhrén                            306 
2.         Laila Axén                              228 
3.         Inger Fridolfsson                    223 
4.         Rita Nordqvist-Melén             218 
5.         Ingela Karlsson                       212 
6.         Britt-Marie Fäldt                     198 
7.         Anna Korall                            185 
8.         Maria Bergstrand                    183 
9.         Eva-Karin Nordh                    179 
10.       Annica Wärn                           169 
11.       Ulrika Fransson                      167 
12.       Kristin Andersson                   145 
13.       Mona Åkerman                       139 

Ramon koncentrerar sig. 
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Barn under 10 år 
                                                            Poäng              Handikapp      Totalt 
1.         Jonathan Fäldt                         159                  100                  259 
2.         Markus Hilmersson                101                  150                  251 
            Rebecka Fäldt                         151                  100                  251 
4.         Sofi Hilmersson                      131                  100                  231 
5.         Jennica Fransson                     119                  100                  219 
6.         Frida Bergstrand                     110                  100                  210 
 

 
Ungdom 10 - 15 år 
                                                            Poäng              Handikapp      Totalt 
1.         Kalle Åhrén                            218                  100                  318 
2.         Åsa Axén                                241                  40                    281 
            Leo Korall                               181                  100                  281 
4.         Emil Nordh                             250                  30                    280 
5.         Gustav Åhrén                          225                  40                    265 
6.         Victor Bergstrand                   178                  80                    258 
7.         Jonathan Hallin                       129                  100                  229 
8.         Oskar Höglund                       187                  40                    227 
9.         Jimmy Hallin                          190                  30                    220 
10.       Stina Hallenberg                     166                  50                    216 
11.       Jesper Hilmersson                   169                  40                    209 
12.       Oskar Åhrén                           121                  80                    201 
13.       Johan Melén                           151                  30                    181 
14.       Ellinor Andersson                   127                  50                    177 
15.       Sofia Fransson                         133                  40                    173 
16.       Emma Karlsson                      117                  50                    167 
17.       Magnus Johansson                  110                  50                    160 

Peter Bergstrand vann  
herrklassen 
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13 kurvor upp till starten, på 200 meter, kanske. 
Det låter som om man själv skulle skryta över nå-
gon exotisk orienteringsresa. Fast det är bara vår 
egen historia, när man ser efter hur det egentligen 
var, här i närheten. För två nummer sedan, i G.K:s 
nostalgiska tillbakablickar, finns en bana uppe vid 
Forsa. Thomas (och jag - nyfiken på vad han sett) 
tittade efter på den vanliga 50.000-delen och för-
sökte hitta punkterna från den gamla backstrecks-
kartan. Det första man slås av var hur svårt det såg 
ut, även på den nya kartan. Inte nog med att man 
måste klättra till start. På väg till ettan kan man nu 
följa en skogsväg, men då fanns det inget sådant (i 
alla fall ingen på kartan). Hur kan man först rusa 
ner från startberget, sedan - med dåtidens dåliga 
kompasser - hitta rätt sida av sjön, sedan vara sä-
ker på att hitta rätt sänksträckning upp emot den 
kontrollpunkt, som inte ens finns utritad på den 
moderna kartan? Jag har ingen aning. Eller sprang 
alla ut till Askersundsvägen och körde den upp 
emot fälten och försökte ta kontrollen från väster? 
Hur man än gjorde, är det ett mysterium hur någon 
över huvud taget kunde hitta fram. Men ännu 
mera - hur gick det över huvud taget att finna de 
två sista? En liten göl mitt ibland de mest vådliga 
höjder - och många av dem är inte ens antydda på 
tävlingskartan. Jag skulle knappt ge mej ut med 
den moderna kartan i den terrängen - i alla fall inte 
med något större hopp om att hitta den lilla sjön. 
Jag begriper inte hur man vågade skicka ut junio-
rer i den terrängen. Visst hade många långa löpti-
der, men man kan ju inte riskera liv och lem hur 
som helst. Sista sänkan är omöjlig att hitta på Grö-
na kartan. Man får väl gissa var man kan ha hittat 
något lämpligt träd att hänga skärmen på. Men den 
skulle ju hittas av dåtidens löpare - med dåtidens 
kompasser. Jag vet inte hur man ska förklara att 
det gick. Kanske var man verkligen skogsmän - 
man kände skogen, visste hur man hittade, förstod 
vart stigar ledde. Kanske hade man verkligen en 
känsla för orienteringen. Man kunde naturligtvis 
tolka den svartvita kartan på ett annat sätt än vi 
sena tiders barn - nu är det väl bara Kalle, Bengt 
och Leif L. och några till ibland oss, som verkligen 
vuxit upp med backstreckskartan. Kanske hade 
man en annan syn på idrott - man såg orientering-

Läs och ta till er detta!!! 

en som ett äventyr, något för verkliga kämpar. Jo, 
jag vet att skogen såg ut på ett annat sätt då. Det 
fanns gammal bondskog - välskött, hävdad. Hyg-
gen fanns inte. Grenar på marken, sly och sånt som 
hindrar vår enorma framfart, var inget man såg 
som alldeles naturligt. Skogen var öppen, man 
hade sikt, som vi bara drömmer om idag - eller 
njuter av i bokskogar eller de få bondskogsbestånd 
som finns kvar idag. 

Hur som helst: det här bara handlar om att det är 
nyttigt att läsa G.K.-krönikorna och att fundera 
över det faktum, att detta är vår idrotts ursprung. 
Utan alla dessa kämpar, som vi kan läsa om, och 
vars banor och kartor vi kan titta på i nostagisk 
tillbakablick, hade vi inte haft den moderna orien-
teringen. Om inte dessa hade kämpat sig runt i 
Forsaområdet, bl. a., hade du och jag inte kunnat 
njuta av det vi värdesätter så högt. Utan dem - ing-
en orientering. Så enkelt är det. Läs G.K.:s kröni-
kor! Tänk! Slå upp och kolla, när du kan, hur ba-
norna ser ut på moderna kartor. Då kommer du att 
få en djupare insikt om vem du är. Mycket bättre 
än psykoanalys. 

A (som kanske en vacker dag vågar sig upp till 
Gärdshyttan och kollar - så får vi se om jag kom-
mer tillbaka över huvud taget...) 
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Nostalgisk tillbakablick 

Att första orienteringsbanan i vårt land hade två kyrkor som kontroller, har Ni nog hört / läst, men sett 
banan på karta har Ni nog inte. Er egen tidning, Qvistknäckaren, ger Er nu den exklusiva möjligheten. 
 
Det var när SOFT bildades 1938, som det blev ”inne” att hitta vårt sports vagga, och i början menade 
man att ett skubb i Saltsjöbadsterrängen 1902 var först. Det hävdade i varje fall Thörn, Kjellström, 
Wijkman m.fl. kända orienteringsskribenter. 
 
I ”nordisk familjeboks Sportlexikon” (1943), har red. Sven Lindhagen utrett frågan vidare, och funnit att 
i samband med Sleipner terränglöpning 14 april 1901, inbjöd man även till en löptävling med få passer-
punkter och start med tidsmellanrum. I inbjudan stod: ”dylika löpningar avse att skärpa orienteringsför-
mågan och utveckla färdigheten i löpning å obanad mark”. 
 
Detta var säkerligen den första orienteringstävlingen med allmän inbjudan. Även de två följande åren 
ingick orienteringsklass i Sleipners terräng. Sleipner var en Stockholmsklubb. Den i Norrköping är en 
helt annan. 

 
Men dessförinnan, den 17 mars 
samma år, passade 5 Sundby-
bergsgrabbar på att göra sin be-
römda löpning via bl.a. de två 
kyrkorna, och har sedan fått 
äran av att vara först. Kanske 
tack vare kyrkorna, det lät ju 
intressant. 
 
Men, som Bertil Nordenfeldt 
påpekat i sina skrifter, säkerli-
gen var det flera Stockholmsfö-
reningar som gjorde liknade 
”provlopp” inför Sleipners ter-
räng. 
 
Men var man först? Redan i 
början av 1890-talet hade Svea 
Lifgarde, på initiativ av dess 
chef, major Adolf Heijken-
skjöld, tagit upp orienterings-
löpning i den militära utbild-

ningen och från 1895 låtit den ingå som gren i de militära fälttävlingarna. 
 
Heijkenskjöld är mest känd som initiativtagare till bildandet av Skidfrämjandet 1892, och var dess ord-
förande de 10 första åren. Han introducerade också de omskrivna Riksbudkavlarna på skidor, dessa orgi-
er för Hjältar, som de första åren gick i Främjandets regi. Den första gick 5-6 mars 1900. 
 
Kanske var Hejkenskjöld orienteringens verklige ”fader” i Sverige? 
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Herrkavlen 
Start kl 20.00, beräknad målgång kl 07.34  
S         längd, m                     tid, min          gafflad            typ                              varvar  
1 11680-11910                 70                    ja                     dag/skymning              ja  
2 11750-11980                 78                    ja                     skymning/natt              ja  
3 11750-11980                 78                    ja                     natt                              ja  
4 6490-6690                      44                   ja                     natt                              ja  
5 16500                            108                  nej                   natt                              nej  
6 6490-6690                     44                    ja                     natt                              ja  
7 7350                              50                    nej                   natt                              ja  
8 10160-10320                 63                    ja                     natt/gryning                ja  
9 9920                              61                    nej                   gryning/dag                ja  
10 16000-16160                 98                    ja                     dag                              ja 
 
Damkavlen 
Start kl 13.30, beräknad målgång kl 17.09                                                           
S         längd, m                     tid, min          gafflad            typ                              varvar 
1          6400-6550                  47                    ja                     dag                              ja 
2          6470-6620                  47                    ja                     dag                              ja 
3          4160                            32                    nej                   dag                              nej 
4          4990-5030                  37                    ja                     dag                              nej 
5   7920-7960                  57                    ja                     dag                              ja 
 
Veterankavlen - HD 165 år* (minst en dam) 
Start kl 11.20, beräknad målgång kl 13.01                                                           
S         längd, m                     tid, min          gafflad            typ                              varvar 
1          4460-4570                  35                    ja                     dag                              nej 
2          3110                            33                    nej                   dag                              nej 
3          4360-4470                  35                    ja                     dag                              nej 
 
Ungdomskavle - HD 16 (minst en flicka) 
Start kl 11.00, beräknad målgång kl 13.20                                                           
S         längd, m                     tid, min          gafflad            typ                              varvar 
1          5090-5170                  41                    ja                     dag                              nej 
2          3150                            21                    nej                   dag                              nej 
3          4280                            31                    nej                   dag                              nej 
4          5610-5690                  47                    ja                     dag                              nej 
 
I banlängderna ingår all snitsel  
Snitsling med/utan varvning Herr och Dam - 1150/700 m  
Snitsling (ej varvning) Ungdom och Veteran - 570 m  
1:a-sträckor på Herr- och Dam-kavlen har något kortare snitsel till startpunkt  
Den sammanlagda åldern per lag ska under året uppgå till minst 165 år, minimiålder = 50 år. Ålder under 
2004 för respektive löpare anges i samband med anmälan om lagsammansättning. Veterankavlen arrange-
ras som en testtävling år 2004. 
 
Vägvisning från E4, trafikplats Strömsfors (ca 20 km norr om Norrköping).  

Lite fakta om 10-Mila 2004 
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Gatloppet etapp 1, OK Motala 15/1 
Med handikapp. 
Långa banan                  11 st. 
1.   Per Johansson        MAIF OL         54.13 
3.   Thomas Svensson    MAIF OL          56.13 
5.   Mats R Johansson   MAIF OL          59.51 
7.   Fredrik Jönsson       MAIF OL          64.18 
8.   Fredrik Korall          MAIF OL          65.28 
10. Erik  Melén             MAIF OL          74.39 
 
Mellanbanan                  16 st. 
1.   Anna Åhrén           MAIF OL         28.22 
2.   Sofia Fransson         MAIF OL          29.29 
4.   Anna Korall             MAIF OL          30.42 
5.   Åsa Axén                 MAIF OL          33.35 
6.   Ulrika Fransson       MAIF OL          33.57 
8.   Lisa Korall              MAIF OL          35.45 
10. Ingrid Roos              MAIF OL          37.12 
13. Leif Hasselström     MAIF OL          42.17 
14. Krister Berger          MAIF OL          46.59 
 
Korta banan                   9 st 
1.   Ramon Berger       MAIF OL         20.11 
2.   Bengt Johansson      MAIF OL          23.33 
3.   Gustav Åhrén          MAIF OL          24.53 
5.   Stig Bengtsson        MAIF OL          30.07 
9.   Oskar Höglund        MAIF OL          36.02 
 
Treslag-Staffel, Schweiz  18/1 
Klass  A                         56 st. 
1.   Argus  1                                           2.41.08 
23. impOLs grün                                   3.19.18 
 (Beat Zimmermann, Karin Visth, EMIL SVENS-
SON). 
 
Gleadless Valley, England 18/1 
Blå bana                        6.4 km                46 st. 
1.   James Gray              SPOOK             63.41 
31. Anders Hedin          MAIF OL          86.28 
 

Gatloppet, etapp 2 OK Motala 18/1 
Med handikapp 
Långa banan                   12 st. 
1.   Johan Pettersson       OK Motala         41.53 
2.   Thomas Svensson    MAIF OL           46.32 
3.   Mats R Johansson    MAIF OL           48.07 
4.   Fredrik Jönsson        MAIF OL           48.51 
6.   Per Johansson           MAIF OL           49.27 
9.   Petra Korall              MAIF OL           52.59 
10. Fredrik Korall          MAIF OL           54.43 
11. Erik Melén               MAIF OL           58.14 
 
Mellanbanan                  17 st. 
1.   Sune Carlsson          OK Motala         32.21 
2.   Ulrika Fransson        MAIF OL           34.06 
3.   Gustav  Åhrén          MAIF OL           35.12 
4.   Ingrid Roos              MAIF OL           35.30 
6.   Oskar Höglund         MAIF OL           36.21 
9.   Leif Hasselström      MAIF OL           40.12 
10. Stina Korall              MAIF OL           41.46 
17. Rolf Hammarlund    MAIF OL           53.52 
 
Korta banan                    2 st. 
1.   Ramon Berger        MAIF OL            9.15 
 
Gatloppet, etapp 3, OK Motala 29/1 
Med handikapp 
Långa  banan                  11 st. 
1.   Johan Pettersson       OK Motala         44.05 
2.   Per Johansson           MAIF OL           45.53 
3.   Thomas Svensson    MAIF OL           47.36 
6.   Fredrik Jönsson        MAIF OL           49.10 
7.   Mats R Johansson    MAIF OL           50.00 
8.   Fredrik Korall          MAIF OL           53.49 
9.   Erik Melén               MAIF OL           54.29 
 
Mellanbanan                  24 st. 
1.   Sofia Fransson        MAIF OL          28.02 
2.   Carina B-.Svensson  MAIF OL           28.09 
3.   Anna Åhrén              MAIF OL           28.18 
5.   Anna Korall             MAIF OL           29.02 
7.   Ulrika Fransson        MAIF OL           31.02 
8.   Gustav Åhrén           MAIF OL           33.44 
10. Lisa Korall               MAIF OL           35.46 
11. Stina Korall              MAIF OL           36.03 
13. Ingrid Roos              MAIF OL           36.40 
16. Anders Rörby           MAIF OL           37.12 
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18. Åsa Axén                 MAIF OL          38.38 
19. Bengt Johansson      MAIF OL          40.59 
22. Kristina Hallenberg MAIF OL          48.03 
23. Victor Bergstrand    MAIF OL          52.15 
 
Korta banan                   4 st. 
1.   Ramon Berger       MAIF OL         14.18 
3.   Stig Bengtsson        MAIF OL          20.07 
4.   Oskar Höglund        MAIF OL          24.01 
 
Bern by night, Schweiz  30/1 
Långa banan 8.2 km      12 st. 
1.   Beat Schaffner         Schweiz             59.50 
3.   Emil Svensson         MAIF OL       1.05.32 
 
Gatloppet, etapp 4, OK Motala 3/2 
Med handikapp 
Långa banan                  12 st. 
1.   Johan Pettersson      OK Motala        34.03 
3.   Per Johansson          MAIF OL          35.32 
4.   Mats R Johansson   MAIF OL          37.40 
6.   Fredrik Jönsson       MAIF OL          38.44 
7.   Fredrik Korall          MAIF OL          42.10 
9.   Erik Melén              MAIF OL          43.49 
 
Mellanbanan                  17 st. 
1.   Anna Åhrén           MAIF OL         26.54 
2.   Anna Korall             MAIF OL          27.18 
5.   Åsa Axén                 MAIF OL          31.18 
6.   Laila Axén               MAIF OL          31.42 
      Oskar Höglund        MAIF OL          31.42 
8.   Gustav Åhrén          MAIF OL          33.25 
9.   Sofia Fransson         MAIF OL          35.05 
10. Ingrid Roos              MAIF OL          35.27 
11. Lisa Korall              MAIF OL          37.15 
16. Emma Karlsson       MAIF OL          47.30 
Kristina Hallenberg       MAIF OL          47.30 
 
Korta banan                   4 st. 
1.   Ramon Berger       MAIF OL         18.47 
2.   Bengt Johansson      MAIF OL          19.56 
3.   Stig Bengtsson        MAIF OL          22.52 
 
Gatloppet, etapp 5, OK Motala 15/2 
Med handikapp 
Långa banan                  13 st. 
1.   Mats R Johansson MAIF OL         41.36 
2.   Per Johansson          MAIF OL          41.40 
3.   Fredrik Jönsson       MAIF OL          45.57 
6.   Fredrik Korall          MAIF OL          48.25 
7.   Erik Melén              MAIF OL          48.47 

10. Anders  Wärn           MAIF OL           50.06 
12. Anders Hedin           MAIF OL           54.43 
13. Lisa Korall               MAIF OL           60.16 
 
Mellanbanan                   15 st. 
1. Carina B-Svensson   MAIF OL           30.45 
2.   Åsa Axén                  MAIF OL           32.28 
8    Stina Korall              MAIF OL           44.22 
9.   Ramon Berger          MAIF OL           44.27 
10. Tord Fransson          MAIF OL           44.37 
11. Stig Bengtsson         MAIF OL           49.08 
12. Krister Berger          MAIF OL           50.49 
13. Leif Hasselström      MAIF OL           51.12 
 
Portugal ”O” Meeting  21—24/2 
H70                                 20 st. 
1.   Göran Ekebjär          OK Kåre           2979.1 
8.   Karl Åkerman          MAIF OL         2624.1 
E1 7, E2 13, E3 10, E4 4 
 
D65                                 11 st. 
1.   Joly Koradi               JTB-Jo´s Travel3000.0 
10. Mona Åkerman        MAIF OL           983.2 
E1 10, E2 9, E3 dnf 
 
Gatloppet etapp 6, OK Motala  22/2 
Med handikapp 
Långa banan                   15 st. 
1.   Johan Pettersson       OK Motala         48.29 
2.   Per Johansson           MAIF OL           50.13 
3.   Mats R Johansson    MAIF OL           52.39 
4.   Fredrik Jönsson        MAIF OL           52.46 
5.   Thomas Svensson    MAIF OL           55.12 
6.   Emil Svensson          MAIF OL           57.19 
8.   Erik Melén               MAIF OL           62.23 
9.   Peter Bergstrand       MAIF OL           63.09 
10. Johan Hasselström   MAIF OL           65.08 
14. Daniel Hasselström  MAIF OL           83.23 
15. Lisa Korall               MAIF OL           93.57 
 
Mellanbanan                   21 st. 
1.   Anna Ahrén            MAIF OL          33.26 
2.   Anna Korall              MAIF OL           34.42 
4.   Åsa Axén                  MAIF OL           36.14 
5.   Carina B-Svensson   MAIF OL           36.47 
6.    Tord Fransson          MAIF OL           37.03 
8.   Gustav Åhrén           MAIF OL           41.03 
10. Leif Hasselström      MAIF OL           43.55 
12. Ramon Berger          MAIF OL           48.09 
15. Oskar Höglund         MAIF OL           49.31 
18. Krister Berger          MAIF OL           55.15 
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20. Stina Korall             MAIF OL          59.09 
 
Korta banan                   6 st. 
1.   Stig Bengtsson        MAIF OL         27.21 
4.   Gunnar Karlsson     MAIF OL          44.47 
5.   Victor Bergstrand    MAIF OL          47.59 
6.   Frida Bergstrand      MAIF OL          61.27 
 
Slutresultat Gatloppet 4 bästa resultaten. 
Långa banan                  26 st. 
1.   Johan Pettersson      OK Motala               4 
2.   Per Johansson          MAIF OL                 7 
3.   Mats R Johansson   MAIF OL               11  
4.   Thomas Svensson    MAIF OL               13 
7.   Fredrik Jönsson       MAIF OL               17 
8.   Fredrik Korall          MAIF OL               29 
9.   Erik Melén              MAIF OL               33 
13. Lisa Korall              MAIF OL             127 
14. Emil Svensson         MAIF OL             156 
16. Petra Korall             MAIF OL             158 
17. Peter Bergstrand      MAIF OL             159 
18. Johan Hasselström  MAIF OL             160 
18. Anders Wärn           MAIF OL             160 
23. Anders Hedin          MAIF OL             162 
26. Daniel Hasselström MAIF OL 
 
Mellanbanan                  51 st. 
1.   Anna Åhrén           MAIF OL                7 
3.   Anna Korall             MAIF OL               13 
4.   Åsa Axén                 MAIF OL               18 
6.   Gustav Åhrén          MAIF OL               27 
8.   Ulrika Fransson       MAIF OL               33 
10. Ingrid Roos              MAIF OL               38 
12. Sofia Fransson         MAIF OL               42 
13. Leif Hasselström     MAIF OL               48 
14. Stina Korall             MAIF OL               50 
15. Lisa Korall              MAIF OL               54 
18. Carina B-Svensson  MAIF OL               58 
21. Oskar Höglund        MAIF OL               74 
22. Krister Berger          MAIF OL               99 
24. Tord Fransson         MAIF OL             117 
25. Ramon Berger         MAIF OL             122 
26. Laila Axén               MAIF OL             127 
28. Kristina Hallenberg MAIF OL             135 
28. Emma Karlsson       MAIF OL             135 
30. Bengt Johansson      MAIF OL             149 
32. Rolf Hammarlund   MAIF OL             155 
34. Anders Rörby          MAIF OL             158 
35. Stig Bengtsson        MAIF OL             162 
37. Fredrik Korall          MAIF OL             166 
38. Victor Bergstrand    MAIF OL             168 

47. Anders Hedin           MAIF OL              187 
49. Anders Wärn            MAIF OL              191 
 
Korta banan                    17 st. 
1.   Ramon Berger        MAIF OL                 4 
3.   Stig Bengtsson         MAIF OL                12 
4.   Bengt Johansson      MAIF OL              104 
5.   Oskar Höglund         MAIF OL              113 
8.   Gustav Åhrén           MAIF OL              153 
11. Gunnar Karlsson      MAIF OL              154 
14. Victor Bergstrand     MAIF OL              155 
15. Frida Bergstrand      MAIF OL              156 
 
Portugal, IV Open da Nazaré  28-29/2 
H 70                               13 st. 
1.   Henry Gustafsson     SOL Tranås     1.12.41 
4.   Karl Åkerman          MAIF OL        1.17.23 
E1 3, E2 6 
 
D 65                               8 st. 
1.   Anne-Lise Ronaess  Porsgrunn        1.30.17 
6.   Mona Åkerman        MAIF OL        2.19.57 
 
Pan-Våren 2004, OK Pan-Kristianstad 5/3 
H 21                               7270 m               19 st. 
1.   Thomas Nilsson       Eslövs FK           46.56 
7.   Johan Hasselström   MAIF OL           56.17 
 
OK Denseln/Matteus SI, 14/3 
H 70                               4.300 m                6 st. 
1.   Sune Johansson        LOK                   42.22 
2.   Karl Åkerman          MAIF OL           43.07 
5.   Ramon Berger          MAIF OL           46.22 
 
H 65                               4.820 m              17 st. 
1.   Bertil Engman          IFK Norrköping 41.26 
17. Stig Bengtsson         MAIF OL           75.32 
 
H 55                               5.050 m              13 st. 
1.   Håkan Gustavsson   Boxh-Mj OL      36.24 
6.   Tord Fransson          MAIF OL           44.47 
10. Anders Hedin           MAIF OL           49.36 
12. Nils-Erik Pam          MAIF OL           53.33 
 
H 45                               6.310 m              17 st. 
1.   Staffan Runtegen     Boxh-Mj OL      41.07 
6.   Leif Efraimsson       MAIF OL           46.29 
14. Christer Fransson     MAIF OL           57.03 
 
H 35                               7.500 m                5 st. 
1.   Anders Karlsson       LOK                   46.01 
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3.   Fredrik Jönsson       MAIF OL          49.10 
5.   Krister Berger          MAIF OL          81.52 
 
H21Lång                       11.290 m            34 st. 
1.   Anders Berg            LOK                  58.01 
26. Fredrik Korall          MAIF OL          79.13 
 
H16                                5.150 m              12 st. 
1.   Oscar Vångell          LOK                  32.25 
10. Erik Melén              MAIF OL          39.39 
 
H14                                3.820 m              17 st. 
1.   Johan Sjögren          TGOK               26.33 
9.   Gustav Åhrén          MAIF OL          32.49 
 
H12                                2.760 m              12 st. 
1.   Oskar Svensson       Finspång            18.12 
3.   Victor Bergstrand    MAIF OL          20.11 
 
D55                                3.730 m                4 st. 
1.   Ulla Lindell             OK Hällen         37.02 
4.   Stina Korall             MAIF OL          58.49 
 
D 21                               5.520 m                4 st. 
1.   Anna Korall           MAIF OL         51.27 
4.   Sofie Svensson        MAIF OL          71.24 
 
D 20                               5.050 m                3 st. 
1.   Kristin Carlsson      TGOK               42.37 
3.   Lisa Korall              MAIF OL          58.30 
 
D 16                               4.380 m              15 st. 
1.   Amanda Almén       LOK                  30.51 
9.   Ulrika Fransson       MAIF OL          37.20 
 
D 14                               3.820 m              11 st. 
1.   Anna Forsberg         OK Kolmård.     25.21 
4.   Sofia Fransson         MAIF OL          31.43 
 
Kringelnatten, IFK Södertälje  19/3 
H 35                               19 st. 
1.   Johan Risberg          Järfälla OK        45.54 
5.   Torbjörn Wrighed   MAIF OL          46.21 
 
OK Orion, Jubileumstävling  20/3 
H 70                               3.870 m                7 st. 
1.   Allan Haglund         Gävle OK          42.02 
2.   Karl Åkerman          MAIF OL          42.45 
 
Kringelträffen, IFK Södertälje  20/3 

H80                                 4 st. 
1.   Per Wester                Gustavsb.IF        32.48 
3.   Gunnar Karlsson      MAIF OL           56.51 
 
Ronnebykavlen, Ronneby OK 21/3 
H 21                                31 st. 
1.   OK Orion lag 1                                 168.01 
22. MAIF OL lag 2                                 247.01 
 (Peter Bergstrand 12, Martin Hammarlund 25, 
Olle Fridolfsson 27, Fredrik Korall 21) 
 
D 21                                18 st. 
1.   OK Skogsfalken  lag  1                     115.38 
15. Motala AIF OL                                 161.37 
(Anna Korall 17, Petra Korall 14, Maria Bergstrand 
11) 
 
H 180                              8 st. 
1.   OK Orion lag 1                                 100.17 
5.   Motala AIF OL                                 140.38 
(Karl Åkerman 8, Christer Fransson 1, Ramon Ber-
ger 6) 
 
H 16                                19 st. 
1.   Göteborg OF lag 9                              83.19 
9.   Motala AIF OL                                   94.57 
(Erik Melén 1, Victor Bergstrand 12, Gustav Åhrén 
12) 
 
D 16                                12 st. 
1.   Göteborg OF lag 1                              90.25 
7.   Motala AIF OL                                 108.08 
(Ulrika Fransson 8, Stina Hallenberg 10, Sofia 
Fransson  2) 
 
Propaganda                     21 st. 
1.   Kalmar OK lag 1                                 78.06 
13. Motala AIF OL                                 123.35 
(Krister Berger 17, Nils-Erik Palm 7, Lisa Korall 
17) 
 
Måsenstafetten, OK Måsen 21/3 
H 130                              32 st. 
1.   Tullinge SK lag 1                             2.15.05 
6.   Motala AIF OL                                2.26.09 
(Torbjörn Wrighed 16, Leif Efraimsson 9, Mats R 
Johansson 11). 
 
Veteran-OL, LAIK 25/3 
Bana 1                            4.5 km                13 st. 



��������	�
���

�� 

 
1.   Roland Alsén           OK Roxen         43.29 
7.   Karl Åkerman          MAIF OL          56.42 
 
Bana 2                           3.5 km                18 st. 
1.   Karl Andersson       LOK                  49.42 
2.   Stig Bengtsson        MAIF OL          53.19 
6.   Ramon Berger         MAIF OL          56.53 
16. Bengt Johansson      MAIF OL          78.05 
 
Bana 3                           2.5 km                16 st. 
1.   Rune Erixon            Finspång SOK   46.24 
4.   Stig Andersson        MAIF OL          53.13 
 
Boknatta, Boxholms OK 26/3 
H 17                               9.230 m              10 st. 
1.   Peter Aronsson        LOK                  71.32 
3.   Per Johansson          MAIF OL          71.58 
7.   Fredrik Jönsson       MAIF OL          78.12 
9.   Emil Svensson         MAIF OL          78.30 
 
H –16                             5.470 m                3 st. 
1.   Emil Kalered           Skogspojk.OK   52.44 
2.   Erik  Melén             MAIF OL          53.01 
 
H 17                               5.470 m              10 st. 
1.   Arne Irevall             TGOK               52.55 
8.   Krister Berger          MAIF OL          89.13 
 
H 17                               4.270 m                5 st. 
1.   Tord Fransson       MAIF OL         72.35 
 
Träningsorientering, Motala AIF OL  28/3 
Bana 7.2 km                  4 st. 
1.   Per Johansson        MAIF OL         64.33 
4.   Anders Bruhn          MAIF OL          82.06 
 
Bana 5.2 km                  13 st. 
1.   P-M Gustavsson      TGOK               51.27 
2.   Anders Rörby          MAIF OL          60.20 
5.   Anders Wärn           MAIF OL          62.29 
 
 
Bana 4.5 km                  4 st. 
1.   Åsa  Axén               MAIF OL         55.19 
2.   Gustav  Åhrén         MAIF OL          57.54 
4.   Bengt Johansson      MAIF OL          83.37 
 
Bana 2.7 km                  9 st 
1.   Victor Bergstrand MAIF OL         36.20 

2.   Stig Bengtsson         MAIF OL           38.46 
3.   Ramon Berger          MAIF OL           40.18 
6.   Stig Andersson         MAIF OL           48.52 
7.   Jan-Erik Eriksson     MAIF OL           53.03 
8.   Anneli Knuutila       MAIF OL           53.06 
 
KOK-träffen, Katrineholms OK  28/3 
H 80                               2.070 m                 2 st 
1.   Henry Jakobsson      Köp-Kolsva        30.20 
2.   Gunnar Karlsson      MAIF OL           48.14 
 
H 70                               2.890 m              11 st. 
1.   Alf Lundkvist           OK Tor               28.38 
3.   Karl Åkerman          MAIF OL           31.51 
 
H 55                               3.050 m              28 st. 
1.   Lars-Åke Wall         OK Tisaren         24.28 
15. Tord Fransson          MAIF OL           31.41 
 
H 21                               4.920 m              88 st. 
1.   Dan Larsson             OK Tisaren         29.21 
70. Emil Svensson         MAIF OL           43.06 
86. Martin HammarlundMAIF OL           50.47 
 
H 18                               3.690 m              31 st. 
1.   Gustaf Goth              Kvarnsved.         24.49 
24. Erik Melén               MAIF OL           31.34 
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