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Påskresan  

i 

Trollhättan 
Sidan 13 

Orienterings-
resa  

till Portugal 
 
 

Sidan 7 

Maif:are 
drog till  

Ronneby för 
att träna. 

 
 

Sidan 5 
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Rea 
Den gamla täv-
lingsblusen säljs nu 
ut till ett pris av 50 
kr. Finns i de flesta 
storlekarna. Hör av 
er till Carina Berger 
Svensson 0141- 
432 47 

Ordföranden har ordet 
 
Ser i solnedgången 
simmande eldöar tåga 
imperialt över gräddgröna hav 
Öar i brand! Öar som facklor! 
Öar i segertåg! 
Upp ur djupen blixtrar svart en 
skog 
dolskt, avundsjukt – hänryckt, ra-
dande sig, triumf till 
triumf….. 
 
Tro nu inte att er ordförande har 
fått fnatt och tror att han kan skal-
da. Nej, den som skrivit detta är 
Edith Södergran. Jag tycker det 
kan vara en liten illustration av 
vad vi som var på Tiomila fick 
uppleva, speciellt på natten. En 
hel del av er följde tävlingen via 
de suveräna bilderna från skogen 
som kom ut i stugorna via 
”nätet”. För oss som var där kan 
jag säga att det var en njutning att 

vara MAIF:are. Tänk, fyra lag, 
två ungdomslag ett damlag och 
ett herrlag där ingen av dessa 23 
löparna på något sätt gick fel, 
utan alla sprang som ett schwei-
zerur. 
Apropå Schweizare så gjorde ju 
Reto ett fantastiskt lopp på her-
rarnas första sträcka. 
60 minuter på 11,4 km varav sista 
tredjedelen i mörker är nog en av 
de snabbaste sträckor någon 
MAIF:are har gjort i ett sådant 
kvalificerat sammanhang. Kilo-
metertiden blir ju strax över 5 mi-
nuter per km. 
 
Våren går fort någon enstaka täv-
ling återstår i skrivande stund. 
Björkaläger i Krassbäck hägrar, 
hur nu det skall bli. För oss lite 
äldre måhända lite vemodigt men 
för ungdomarna som inte varit så 
många gånger i Björka, ingen 
skillnad. 

 
Det är så mycket man skulle vilja 
göra. Vi står inför ett jubileum 
2007 i föreningen och tänk om 
alla Gustavs drapor kunde bli en 
bok, tänk om vi kunde sätta oss 
ner och tänka efter vad som hänt 
varje år sedan orienteringen kom 
med i MAIF-familjen senhösten 
1926. Gustav började ju och des-
sa korta sammanfattningar har ti-
digare varit publicerade både i 
denna tidning och finns på vår 
hemsida. 
Det är viktigt att ha historien klar 
för sig, det är endast då man för-
står framtiden. 
Finns det frivilliga, någon som är 
intresserad. Ta kontakt med mig. 
Tills vi ses i skog eller i stuga 
 
Träna väl och mycke’. 
 
Eder ordförande. 

Björkaläger 
 

När: Fredagen den 27 maj till 
söndagen den 29 maj. 
 
Var: Krassbäck (Goderdårs 
Skidklubbs klubbstuga) 
 
Mer info: Separat inbjudan och 
på hemsidan. 



��������	�
���

A 

Något sen rapport om novem-
bersprinten men här kommer 
den. 
Säsongsavlutning är lika med no-
vembersprint. Det är en tradition 
för ganska många i klubben och 
brukar alltid vara en trevlig täv-
ling med variation av både ter-
räng och väder. 
 
Årets tävling gick i Sya i ett litet 
skogsparti som var ganska lätt-
sprunget vilket inte innebär att 
man inte kan bomma. TC låg pre-
cis vid Sya Skidklubbs klubbstu-
ga vilket betydde att damerna fick 
duscha inomhus vilket är smidigt 
för arrangören men inget roligt 
för damerna. Det blir kalla du-
schar oftast (de höll skapligt den 
här gången), trång, fuktigt, blöt-
smutsigt på golvet och dessutom 
kan man få en skopa ovett för att 
man smutsar ner. Annars hade de 
den sedvanliga traditionen med 
brasor att värma sig vid och älg-
buljong i markan. Jag tycker att 
TC-gärdet var lite felplacerat i 

förhållande till solen men det blir 
nog bättre ett annat år. Det var 
bra varvningskontroller i alla fall. 
 
Klubben ställde upp med två lag i 
stora kavlen, ett i lilla kavlen och 
ett i veterankavlen. Det som är 
bra med den här kaveln är att man 
får dubblera på alla sträckor utom 
den sista vilket gör att så många 
kan delta och även de som inte är 
så vana orienterare eller vana ori-
enterare men inte så flitiga.  
 
Resultatmässigt låg vi bra med. I 
stora kavlen fick vi en av de bästa 
placeringarna hittills tror jag. I 
lilla kavlen gick det också ganska 
bra och vi hade fått ännu bättre 
placering efter min sträcka om 
jag hade kunnat läsa kartan. Men 
jag blev väl lite stressad av att ha 
Martin Allard 12 år från TGOK 
springande runt mig hela tiden. 
Nej jag ska inte skylla på Martin 
det var bara mitt eget fel men det 
är konstigt att man kan bli så för-
virrad bara för att det är en kavle. 

Jag vill dock tacka min dotter och 
lillebror för stöd i skogen. Vetera-
nerna var också nöjda även om 
det inte blev pris det här året. Den 
klassen är helt fantastisk. När 
man ser damer och herrar 70+ 
och då är en del mycket 70+ så 
blir man så imponerad. Jag hop-
pas innerligen att jag är i samma 
vigör vid den åldern. 
 
Sammantaget var det en bra täv-
ling både arrangörsmässigt och 
tävlingsmässigt. Jag tror att de 
flesta var ganska nöjda. Jag hörde 
inget annat men jag lyssnade nog 
inte på något annat heller så det 
kan bero på det. Men nu vilar vi 
till nästa säsong och njuter? 
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Onsdagen den 16 mars 
Så var det dags. Avresan för 2005 
års vårläger närmade sig. Ett an-
norlunda vårläger. Oftast brukar 
vårlök och tussilago kommit fram 
men i år är det snödrivor som tit-
tar fram istället. Men det ska nog 
gå bra ändå. Samling klockan 
17:00 som vanligt. Regn och 3 
grader varmt. Bra regn nästan 
hela vägen ner, bra, fika i bilen, 
det regnar ju. Oj vi missade av-
farten mot Växjö. Det gör inget, 
ett par mil extra är okej. Det är 

varmt i bilen och ute regnar det.  
 
Alla fyra bilar samlas vid vand-
rarhemmet i Ronneby Brunns-
park. Där står Erik och väntar. In 
med alla grejor och maten och 
fram med smörgåsar, vi är hung-
riga och då gör det ingenting att 
klockan är halv elva. Fredrik vi-
sar första träningen och vi längtar 
ut i skogen. Imorgon är det nog 
barmark.  
 
Torsdagen den 17 mars 

Visst har det försvunnit snö, ab-
solut. Hela vägen till träningen i 
Hälleryd spanar vi efter snöfria 
fläckar och vi ser dem, flera 
styckena. Framme i Hälleryd, 
snöpulsar vi från parkeringen till 
startplatsen. Därifrån springer vi 
slingor vägval-kontrollplck-
tempoväxlingsbana. Bra att kunna 
gå åt olika håll för att slippa 
hängning. Johan M, Johan K och 
jag börjar med kontrollplocks för-
sta kontroll som sitter precis där 
den ska och sen går Johan och Jo-



��������	�
���

> 

han vidare åt vart sitt håll och jag 
åt mitt. Ibland ser man lite spår 
och ibland är snön alldeles orörd 
och ibland är det barmark. Efter 
80 minuter återsamlas vi 
vid bilarna nöjda efter 
ett roligt och omväxlan-
de träningspass. Lite 
synpunkter hörs som 
alltid om felhängda al-
ternativt feltitade kon-
troller, saknade kontrol-
ler, blöt snö, trötta ben 
osv men det skulle väl 
inte vara träning annars 
antar jag. Carina 
 
Efter lunchen skalade middags-
gruppen potatis och nästan hela 
lunchgruppen plockade bort ma-
ten. Emil och Erik satt och sov i 
soffan med maten på borde. Se-
dan ritades det in banor för efter-
middagens träning. Vi tränade 
precis bakom vandrarhemmet på 
en karta där träningen inför USM 
2006 ska vara.  
 
Till middag serverade det kall lax 
och potatis. 
När nästan 
alla hade ätit 
upp kom Pelle 
och Anders 
och startade 
på deras andra 
middag för 
dagen. Det 
hade just ätit 
på en rastplats 
en bit från 
Ronneby. Se-
dan åkte vi 
och handla 
glass till efter-
rätten. Det fanns ingen frys så vi 
packade ner glassen i djupfrysta 
påsar (eller Sofia heter det inte 
påsar för djupfrysta saker???) och 
skyndade oss hem för att vispa 
grädden. Johan Kjellander vispa-

de grädden lite, lite för fort så det 
blev nästan smör. 
 
Resten av kvällen var det några 

som åt godis. Det hade visst varit 
på Willys och shoppat 2 plattor 
budget Cola från Danmark och 
godis till Johan K för 51 kr. när vi 
skulle sova det några som sprang 
i kalsonger i korridoren och 
skrek, så vi förstår inte hur vi 
lyckade somna. 
Sofia & Åsa 
 
Fredagen den 18 mars 
Hade förväntat mig att vakna upp 

till 
ett 

stilla regnande, men istället fort-
satte vintern att dala ned i form 
av stora snöflingor som lade sig 
som ett vitt täcke över änderna i 
Brunnsparken. Efter frukost, där 
Anders havregrynsgröt fick högs-

ta betyg i form av en ren skrapad 
kastrull, var det dags att förbereda 
sig för förmiddagspasset. Trä-
ningen var belägen i Saxemara 

strax utanför Ronneby 
och bestod av OL-banor i 
detaljrik terräng. Det var 
mycket snö och de flesta 
tyckte nog att det var 
ganska svårt med tanke 
på de spännandeomvägar 
som somliga tog mellan 
kontrollerna. Roligt var 
det i alla fall. Gustav 
fortsatte med sin benä-
genhet att tappa skon när 
han springer orientering. 

Denna gång fick han leta en stund 
i kärret innan han hittade den. Ef-
ter lunchen, pasta och köttfärssås, 
vad det många fria timmar som vi 
fyllde med OL-teori för ungdo-
marna, slappa och sova, gå på 
stan och shoppa. På eftermidda-
gen blev det helt plötsligt kanon-
fint väder med värmande sol. 
Kanske våren är på väg ändå? Ef-
ter ett mellan mål var det snart 
dags för nattpasset. Också det i 
utkanten av Ronneby på kartan 
Persborg, där villagatn hade de 
trevliga namnen Orienterar-, 
Skärm- och Kompassgatan. Här 
var det lite mindre snö och lite 
mer stigar. Det missades lite här 
och där men de flesta verkade 
ganska nöjda med sina nattlopp. 
Efter dusch och kvällsfika blev 
det ganska tyst rätt fort. Kanske 
var vi drogade för ni kan ju tänka 
er vilken odör som vid det här la-
get spridit sig på hela vandrar-
hemmet. De få övriga gäster som 
bor här vet nu att en orienterare 
på träningsläger draperar allt åt-
komligt möblemang med svett- 
sump och fuktdoftande kläder. 
Maria Bergstrand 
 
Lördagen den 19 mars 
Vaknade pigg som en lärka smi-

 

 

Åsa Axén och Sofia Fransson fördriver tiden med kort-
spel. 

Vandrarhemmet i Ronneby. 
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dig som ett rådjur och inga kräm-

por alls. Eller var det bara en 
dröm?!?! Ont i foten, stel som en 
pinne och seg som en sengångare 
det var som det skulle, tredje 
morgonen på ett träningsläger. 
Bara att hoppa ner från 
sängen var ett stort 
företag (det var vå-
ningssäng och jag 
sov överst). 
Efter morgo-
nens alla be-
styr så bar 
det av till 
träningen i 
Karlshamn, 
med andra ord 
en liten bit att 
åka, och jag hann 
att somna en 
stund, det gäller 
att ta vara på ti-
den. Efter uppvärmning så bar det 
av till kontrollerna. Vid ettan 
snurrades det runt. Det berodde 
inte på att vi är dåliga orienterare 
utan att den som hade ritat mall-
kartan var något darrig på han-
den. När jag kom dit så stod rulla-
torgänget som bestod av Anders 
H, Frasse och Pelle (sjuka och 
skadade). Jag insåg redan till et-
tan att jag inte skulle kunna 
springa så mycket under dagens 
träning, så jag vallade rullator-

gänget till några kontroller. Gans-

ka intressant, vi såg när Tord och 
Gustav missade en kontroll me-
dan bland annat Anna och Nisse 
kom rakt på den. Vi gick vidare 
och missade nästan kontrollen ef-
ter lite skridskoåkning av mig och 
bergsklättring så var vi tillbaka 
till bilarna. Vi var efterlängtade 

eftersom Frasse och Pelle hade 
nycklarna till några bilar. 

Tillbaka till vandrarhem-
met och jag hann och som-
na i bilen igen. Lunch 
som bestod av det vanlig 
nypsoppa, blåbärssoppa, 

keso och smörgåsar. Efter 
lunchen så var det valfri sys-

selsättning för oss äldre 
och de yngre hade teori.  
 
Halv sex så bar det då av 
till kinarestauranten där vi 

skulle äta våran middag för da-
gen. Oftast brukar fyra små rätter 
vara populär men i år så fick mid-
dag för fem ett rejält uppsving. 
Jag tog grönsaker och räkor med 
kokossås som var väldigt stark 
men god. Efter några timmar på 
restaurangen, åkte vi tillbaka till 
vandrarhemmet och en liten 
genomgång av vad som skulle 
ske på söndagen och vad vi skulle 
städa. Efter det så var det inrit-
ning av bana till lägrets sista trä-

ningspass.  
 
Söndagen den 20 mars 
Dags för vårlägrets sista tränings-
pass, eftersom tävlingen var in-
ställde. Mot Sternö (ligger i 
Karlshamn) som inte är en ö men 
väl en halv ö, fast banan gick ut 
på en ö (det var en bro som man 
kunde springa på) Strålande sol 
och jag kunde inte träna men man 
kan ju alltid gå och ta lite kort på 
när alla andra springer. Terrängen 
var öppen bokskog med sly, ste-
nar, grönområden och taggbus-
kar. Tillbaka till Ronneby och 
vandrarhemmet. Vi var tvungna 
att duscha i ett annat hus på grund 
av att avloppet var ur funktion för 
andra gången på denna resa. Och 
nu var det värre än någonsin, jag 
besparar alla läsare med vad som 
låg i duschen. Är du intresserad 
så kan du ju fråga någon som var 
med, det kan inte vara någon som 
missade det. På nedre våningen så 
spreds det en doft av kloak och 
bajamaja, hellre svettdoft. Efter 
lunchen som bestod av rester 
köttfärssås och makaroner så var 
det städning och sedan var vi kla-
ra och det bar av hem till Motala 
för alla utom två som stannade 
kvar i Blekinge.  
 
Ännu ett läger är slut och väl-
kommen hem till verkligheten. 
Bara fyra dagar kvar till nästa 
resa.  

Lisa Korall 

 

Ingrid Roos djupt 
koncentrerad på ett 
av träningspassen 

När det inte var träning så var soffan oftast upptagen av Ramon 
Berger, Emil Berger och Erik Melén. 
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Fredag 02-04. 
Mörker och tjock dimma på 
Landvetter i tidig morgon. Kärt 
återseende och glada tillrop mötte 
i avgångshallen - vi var lite 
sena – inte helt ovanligt. Men 
TAP tog oss fort upp i luften och 
ovan molnen är ju himlen både i 
visa och verklighet alltid härligt 
blå. Så även denna tidiga morgon. 
Mager brödbit fick föreställa fru-
kost – men åker man till billigaste 
pris får man inte mer än man be-
talar för, vare sej på flyget eller 
annorstädes. Via Bryssel kom vi 
till Lissabon fram på eftermidda-
gen och där sken solen från en 
molnfri himmel. En bitsk nordan 
slet i flaggorna och i alla valpla-
kat. Om två veckor är det parla-
mentsval så affischkriget var i 
full gång. Lite lamare dock än vår 
svenska motsvarighet och bara 
allvarsamma trista gubbar på 
”Lita på mig-bilderna”. Efter sed-
vanligt strul med bilar och för-
svunnet bagage kom vi oss iväg 
norrut mot Chaves uppe vid 
spanska gränsen. I sena kvällen 
kom vi fram och möttes av ett 
helt nedkylt hotell, inte helt ovän-
tat, sannolikt hade ingen gäst bott 
där sedan sommaren tog slut förra 
året. Men sån´t har vi mött förut 
och med tillgångar som varm fle-
ece och extra täcken kommer vär-
men tillbaka. God middag fick vi 
den sena timmen till trots. 
 
Lördag 02-05. 
Första tävlingsdagen mötte med 
frost som dock fort töade bort i 
solen. Efter sedvanlig frukost 
med vitt bröd och marmelad åkte 
vi upp – TC låg på 700 m höjd – 
längs serpentinvägarna som här i 
norra Portugal bjuder på hisnande 

utsikter, så länge man inte tittar 
nedåt stupen då. 
Målet befanns vara banans högsta 
punkt, vägen till start gick hela 
tiden utför så praktiskt taget var 
hela sträckan tillbaka till mål en 
enda sammanhängande uppförs-
backe. Våra ben klarade inte den 
kulturkrocken, linkande tog vi oss 
i mål när solen vände mot hori-
sonten. Slutlöpt kändes det som. 
Humöret i botten och inte blev 
det bättre av att duscharna på ho-
tellet var iskalla. Värden förklara-
de att hans värmesystem inte kla-
rade att värma rummen och vatt-
net samtidigt och hade vi inte kla-
gat på värmen dagen innan?? 
Med hjälp av vår lilla vattenkoka-
re kunde vi dock få till en hygglig 
klutrengöring och elementen var 
varma dock utan att nämnvärt på-
verka inomhustemperatuen. Så´nt 
tar tid i gamla massiva stenhus 
helt utan isolering. Hus i Portugal 
är byggda för att vara svala på 
sommaren, att det blir ruggigt in-
omhus vintertid får man stå ut 
med.  
 
Söndag 02-06. 
Efter lång tvekan bestämde vi oss 
för att avstå från start denna dag. 
Att fara iväg ett par hundra mil 
och sedan bryta tävlingen är ju 
ingen höjdare direkt om man sä-
ger så. Men säsongen har ju bara 
börjat och skador tenderar att bli 
efterhängsna på äldre da´r. Så vi 
bet huvudet av skam. Fram på fm 
lockade dock solskenet ut oss på 
en promenad i staden, den är inte 
så stor. Som Mjölby kanske. Vi 
kände oss förflyttade många år 
bakåt i tiden, centrala staden har 
ett medeltida gatunät med sling-
rande gränder, ett minitorg och en 

borg med vidhängande stor kyr-
ka. Så här vid mässtid kom kyr-
kobesökarna i sina fina svarta 
kläder, skänkte en slant till de ob-
ligatoriska tiggarna vid porten, 
gjorde korstecknet och böjde sina 
huvuden vid inträdet i helgedo-
men. Men här som hemma var 
medelåldern hög, sekularisering-
en tränger sig på även i katolska 
länder kan man tro. Vi vandrade i 
sakta mak – onda ben! – på bron 
över Tamega till den nya delen av 
staden. Där hittade vi bland ny-
byggda hus också InterMarche, 
en köplada -  söndagsöppen - och 
när vi kom in kunde vi lika gärna 
ha varit på ICA Maxi, ögonblick-
lig hemkänsla. Med två undantag 
dock, en välsorterad vin-och 
sprithörna och en fiskavdelning 
med sin genomträngande odör av 
baccalao, torkad saltad torsk. Na-
tionalrätt men enligt vår erfaren-
het oätlig oavsett hur den anrät-
tas. Fast vi har ju landsmän som 
påstår att surströmming är väl-
smakande. Vi handlade lite i sy-
stemhörnet, som svensk är det 
svårt att låta bli med  den prisbild 
på våtvarorna man bär med sig 
hemifrån. Fram på eftermiddagen 
kom några busslaster med folk på 
söndagsutflykt, dom dukade upp 
innehållet i medhavda kylväskor 
och korgar i parken framför ho-
tellet och njöt av solskenet. Tidigt 
i februari som sagt. Chaves är på 
sommaren säkert en betydande 
turistort, i vart och vartannat hus i 
gamla staden finns näringsställen, 
dom flesta ännu stängda. Uppe i 
bergen är det svalare än nere vid 
kusten där man dessutom får 
trängas med solhungrande ut-
ländska turister. När våra tävlan-
de kamrater kom tillbaka fanns 
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varmt vatten i duscharna och 
följdriktigt var elementen iskalla. 
Men man rer sej och vi hade ju 
som sagt handlat lite. 
 
Måndag 02-07. 
Med noggrant linementbehandla-
de och hårt lindade extremiteter 
ställde vi oss på startlinjen denna 
dag, det blev för pyrt att avstå. 
Och som det så ofta blir med i 
förväg lågt ställda förväntningar, 
vi knallade på i lugnt tempo, spi-
kade alla skärmar på vägen, något 
som vi var tämligen ensamma 
om, fick bra tider och kände oss 
mäkta tillfreds. Att vi är uteslutna 
får vi leva med, värre saker har 
hänt. Och efter ännu en frostig 
morgon värmde solen riktigt 
skönt. Målet för dagens etapp var 
stadens campingplats, skulle Du 
som läser det här till äventyrs nå-
gon gång vara på semester här i 
trakterna välj då Chaves´camping 
för övernattning. Nybyggt, välstä-
dat, stora gräsytor, flera bassäng-
er, allt man kan önska sig. Och 
när vi kom tillbaka till hotellet 
fanns återigen varmt vatten att 
tillgå. Fast då hade vi redan du-
schat ute på TC vid campingen – 
iskallt givetvis. 
 
Tisdag 02-08. 
Stads-OL, karnevaldags likaså, 
många deltagare mötte upp i färg-
sprakande utstyrslar, hög stäm-
ning. Gatsten kändes som ett 
olämpligt underlag så vi tog det 
lugnt även denna dag. Och som 
stads-OL rent tekniskt är enkel 
halkade vi nedåt i prislistan när 
det är tempo, tempo som gäller. 
Så packade vi ihop våra prylar, 
lastade bussarna och åkte till pris-
utdelningen, där Gunnel Nilsson 
från LAIK tog segern i D65 och 
fick en medalj att hänga om hal-
sen. En annan vinnare var Helena 
Jansson, vår JVM-vinnare från IF 

Hagen, hon vann D21E. Hon går 
på OL-gymnasiet i Eksjö, tillsam-
mans med tre andra tjejer därifrån 
genomförde hon ett grupparbete 
om Portugals O-Meeting. Den 
svenska skolan har i sanning vida 
ramar att arbeta inom. 
Efter ceremonierna åkte vi mot 
Spanien på stundtals rent hiskeli-
ga vägar, tom norske Egil som 
körde bussen och hustrun Anneli-
se som körde från baksätet tyckte 
det var väl krokigt stundtals. Men 
sagolikt vackert också särskilt där 
det var som krokigast. 20 mil tog 
inklusive en kortare fikarast över 
fem timmar att avverka. Vi körde 
in i Spanien över gränsfloden Du-
ero vid Barragem Aldeiadavila 
och några km längre fram nådde 
vi hotellet. Oansenligt till det ytt-
re men inne, rena lyxen jämfört 
med vårt förra lokus. Stora varma 
rum, breda sängar, stockvedsbra-
sa i lobbyn och utsökt middag – 
härliga tider, strålande tider! 
 
Onsdag 02-09. 
Gedigen frukost med bla färsk-
pressad juice från hotellets egen 
apelsinodling, mumma. Sålunda 
styrkta och med matsäck försedda 
vandrade vi i nationalparken som 
här bestod av ett urgammalt od-
lingslandskap sedan länge helt 
övergivet och förvildat. Här och 
där vittnade oliv- och mandelträd 
om svunna tider men att lämna 
den röjda leden för att ev titta 
närmare på omgivningarna var 
rent fysiskt omöjligt. Djungel är 
bara förnamnet på den vegetation 
som invaderat ägorna och väl att 
märka, bushen hade inte ens bör-
jat grönska efter vintern. Leden 
var prydligt uppmärkta, vi undra-
de lite varför när det ändå inte 
gick att lämna den. Efter 3 tim-
mars och 8 kms vandring i stän-
dig uppförsbacke nådde vi farbar 
väg där bussarna väntade. 

Dom tog oss till en lokal ostfabrik 
med fårmjölk som råvara. Mycket 
prydlig med kakel och rostfri ut-
rustning av modernaste slag. Men 
osten smakade lite hemlagad ändå 
så vi och många med oss i säll-
skapet köpte med  en kiloklump. 
 Efter en bastant trerätters lunch 
besökte vi La Redondo, en liten 
stad med en borg. Just den här 
som har anor från tidigt 1400-tal 
är privatägd och rustas med pri-
vata medel. Inte helt enligt regler-
na sa guiden – det kunde vi lätt 
se – många helt moderna material 
och metoder användes. Men som 
hon också sa, om ytterligare 600 
år är även dom delarna urgamla. 
Ursprungligt var däremot det lilla 
museum som visade hur utvin-
ning av olivolja gick till i gamla 
tider. Kärleksfullt vårdat och vi-
sat av en gammal man som slitit 
ont där som yngling. Härlig äkta 
känsla i den rundvandringen, en 
fin avslutning på en givande dag. 
 
Torsdag 02-10. 
Ännu en härlig dag med frostig 
morgon, alldeles lugnt och en allt 
eftersom dagen led,  alltmer vär-
mande sol. Först åkte vi på gam-
safari. Här i nationalparken finns 
Europas största koloni av dom 
stora fåglarna, upp mot två meters 
vingspann och skickliga svävare. 
På två platser i parken är det tillå-
tet för traktens bönder att dumpa 
kadaver som föda för fåglarna. På 
behörigt avstånd från matställena 
finns en rastplats varifrån fåglar-
na kan studeras. Imponerande. 
Se´n åkte vi båt på Duero, floden 
är dämd på många platser och 
fallhöjden nyttjad ned till sista 
decimetern. Dammarna, fö bygg-
da av Skanska i mitten på 70-
talet, skapar långa smala vindlan-
de sjöar med vattendjup på drygt 
hundra meter. Upp efter stupen 
till de omgivande bergskanterna 
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är höjden ung. 400 m – en Iberisk 
Grand Canyon. Kungsörn häckar 
här, vi såg flera stycken och om 
sommaren når temperaturen inte 
sällan 50 plusgrader, en särpräg-
lad flora håller på att ta form när 
nu livsbetingelserna så dramatiskt 
ändrats. Fiske är underligt nog 
tillåtet på den portugisiska sidan 
men förbjudet på den spanska. 
Båtföraren var även fiskepolis 
och lyckades med sin kamera plå-
ta några lagöverträdare när vi 
rundade en udde, deras redskap 
skulle han konfiskera när han 
lämnat av oss. Huruvida han 
lyckades får den som är intresse-
rad forska i dom spanska polisar-
kiven efter. 
Efter en tre-rätters lunch med fri 
vintillgång tyckte guiden att vi 
behövde motion och tog oss med 
till ett vattenfall. Dit tog man sig 
ned längs en brant bergsväg som 
inte var farbar för bussarna, vi 
fick gå nån km, ner var inte så an-
strängande, upp med proppfull 
mage mindre nöjsamt. ”Fallet” 
saknade dessutom vatten, kraftbo-
laget hade stängt av tillförseln. 
Men motion fick vi i alla fall. 
Vi avslutade dagen med ett besök 
på en vinfabrik, ett kooperativ 
med ca 150 delägare. Liksom i 
ostfabriken dagen innan var ut-
rustningen av högsta klass – inget 
barfota trampande i träkaren här 
inte. Allt i rostfritt och in i minsta 
detalj datastyrt. Programvaran 
hade dom köpt av en utvandrad 
svensk som kommandes från Hjo 
nu höll på att modernisera hela 
den spanska vinindustrin!  Inte 
mycket till charm men gott vin så 
långt nu vår begränsade kunskap 
om sån´t kunde avgöra. Alla slags 
EU- kvalitetsnormer uppfylldes 
med råge berättade man, det lät 
trovärdigt. 
Vid middagen serverades fisk 
som huvudrätt, dock inte kom-

mandes från Dueros vatten, sna-
rare från Medelhavet.Någon sade 
sej känna igen arten från en auk-
tion hon bevittnat på Mallorca. 
Viss debatt vidtog utan att kocken 
hördes, när så skett kunde Mallor-
caresenären sträcka på sej. God 
fisk i alla händelser. 
 
Fredag 02-11 
Den här dagen kom våren på rik-
tigt till Portugal. Sol från klarblå 
himmel och ljumma vindar från 
söder. På dagens agenda stod för-
flyttning till Obidos några mil 
norr om Lissabon, en sträcka på 
ca 40 mil. Trots det fina vädret 
blev det i stora delar en smärtsam 
upplevelse. Den minnesgode drar 
sej till minnes att sommaren för 
två år sedan var osedvanligt torr 
och varm. Enligt kvällspressen 
dog åldriga människor då som 
flugor i hettan, här i Portugal och 
även i Spanien och Frankrike. 
Förklarligt nog såg vi inga spår 
av dom. Däremot av de massiva 
skogsbränder som i veckor drog 
fram i bergen. Under de första 30 
milen av resan var vi hela tiden 
endera mitt i brandområdet eller 
hade synkontakt med härjade om-
råden. 
 
Om  stormskadorna i Småland 
förtjänar beteckningen ”nationell 
katastrof ” då saknar vi ord för att 
beskriva förödelsen, kvadratmil 
efter kvadratmil av sotsvarta mar-
ker, taklösa hus och bruna spetiga 
trädrester. Hemskt räcker bara till 
första bokstaven i förnamnet. 
Lite tagna inkvarterade vi oss i 
Obidos utkanter. Centrala staden 
är en av Portugals många platser 
på världsarvslistan men besök där 
fick anstå till morgondagen. 
 
Lördag 02-12. 
Soligt och fram på dagen nästan 
varmt. Mimosaträden blommade 

och utslagna vårblommor prunka-
de i täppor och parker. Tävlings-
dags, lång distans på programmet. 
Vi lindade våra ben och värmde 
lite. Kändes helt OK, vila gör 
människan gott. Terrängen här 
vid kusten är snarlik den som vi 
snart ska starta vårsäsongen i, den 
i Åhus. Bara lite mer björnbär 
och andra snärjen. Fina kartor och 
bortsett från att en kontroll satt i 
fel grop, även bra banor.Vi skötte 
oss bra denna dag och i H70 är 
avståndet upp till ledaren inte 
ointagligt. Men dessförinnan 
skulle vi även nattorientera innan-
för ringmuren i Obidos, mitt i 
världsarvet. Övningen ingick inte 
i sammandraget, det bjöds på tre 
banor med massor av klasser på 
varje.Mor deltog inte och det var 
nog klokt, den medeltida gatste-
nen var välsliten och lätt att halka 
på. Men även i mörkret stod kon-
trollerna rätt och att dom delta-
gande ungdomarnas tider var så 
mycket bättre är numera bara att 
acceptera – fast det gjorde ju ing-
et om det i alla fall kunde gå att 
löpa lite fortare – suck. 
Vid den sena middagen bjöds på 
stekt baccalao, såg förföriskt god 
ut men efter första tuggan blev 
fiskbiten makad åt sidan och mid-
dagen i fortsättningen helt vegeta-
risk. 
 
Söndag 02-13. 
Fortsatt sommar, kortärmat var 
inne som klädsel för dagen. Slika 
plagg hade vi inga och heltäckan-
de är  inte helt fel ens i värme 
med tanke på björnbärens vassa 
taggar. Kort-OL på agendan, 
massor av kontroller och rikt-
ningsändringar, helt enligt regel-
boken. Startpunkten var klurigt 
placerad, många gjorde fel redan 
där, far hörde till dom.Men efter 
att ha löpt fram och tillbaka mel-
lan andra och första kontrollen 
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flöt det på bra och den samlade 
tiden visade sig räcka till seger. 
I samband med prisutdelningen 
blev far intervjuad av portugisisk 
TV, dom ville bla veta vad som 
fick så gamla människor att ori-
entera. Avsikten med inspelning-
en var tvåfaldigt, dels som ett in-
slag i den lokala sportsändningen, 
dels som ett avsnitt i förbundets 
reklamfilm. Vi avslutade dagen 
med att vandra runt i Obidos, inte 
olikt Visby men med halva gatu-
bredden. 
Vid middagen avtackades resele-
dare Sunnergren med ett konst-

verk försett med dedikation. 
Tidig avfärd förestod, packning 
vidtog. 
 
Måndag 02-14 
Hemfärd, många avsked och vi 
ses igen och så som det brukar. 
TAP tog oss tillbaka till Landvet-
ter samma väg vi kommit. Klart 
väder i början, nu när vi sett 
brandlandskapet på närhåll kunde 
vi uppifrån få klart för oss hela 
omfattningen, på nervägen hade 
vi inte förstått vad de bruna ytor-
na innebar. Omskakande. Och 

omskakade blev vi även i luften, 
över Frankrike tätnade molnen, 
kaptenen lät meddela att i norra 
Europa härskade oväder med snö-
storm, förseningar och turbulens 
utlovades – och hölls. Men i sena 
kvällen kom vi ändå ner på Land-
vetter, skottade fram bilen och 
intalade oss att vi lever i den bäs-
ta av världar, vi har ännu en vår 
detta år att se fram emot. 
 

Kalle Åkerman 

Jag har tidigare i olika sam-
manhang berättat lite om vad 
styrelsen kommit från till vid 
olika träffar när det gäller ar-
rangemang. 
 
I år, 2005 så kommer vi att ar-
rangera en två tävlingar da-
garna efter varandra för första 
gången, tror jag. En kort, det 
heter medeldistans numera 
och en klassisk, långdistans, 
den 6-7/8. 
Jag är tävlingsledare, Fredrik 
K och Mats R är banläggare. 
 
I höst kommer vi inte att hjälpa 
till med Älgfritt, utan OKM kla-
rar den tävlingen själva. Där-
emot är vi ansvariga för ge-
nomförandet av Klassiska KM. 
Finspång är tillfrågade men 
någon från MAIF bör vara an-
svarig. 
2006 har vi ansökt om två täv-
lingar. Dels en tävling över 
långdistans under våren, det 
ser ut att bli den 15/4, påskda-
gen. Vi har tänkt att tävlings-
centrum skall vara vid Häst-
tumla. 

Till den tävlingen behövs dels 
en tävlingsledare och en eller 
två banläggare. 
Senare på hösten skall vi ar-
rangera Älgfritt själv eftersom 
OKM detta år genomför en 
tävling på våren som vanligt 
men även har Stafett-DM på 
sin lott. 
Planen är att vi skall vara vid 
Staffanstorp. Återigen behövs 
en tävlingsledare och en eller 
två banläggare. 
2007 när Östergötland har O-
ringen på sin lott har MAIF 
stafett-DM enligt det rullande 
schema som finns. 
Styrelsen har tänkt att vi skall 
va på ”nya” kartan nordost om 
Godegård och då i det sydöst-
ra hörnet. En idé som jag har 
är att då fråga Askersunds OK 
om de kan hjälpa till med ban-
läggningen. De har god kapa-
citet i det sammanhanget, 
men klubben är för liten för att 
själva genomföra ett helt ar-
rangemang. Vi skulle i så fall 
stå för tävlingsledningen. 
 
Som ni märker, det finns en 

del att fundera över. Jag inbil-
lar mig inte att bara för att jag 
skriver dessa rader så kom-
mer det att rusa fram folk till 
styrelsen och säga:  
- ”Jag kan bli tävlingsledare 
eller banläggare”. Men man 
kan ju alltid ha en liten, liten 
from förhoppning. 
 
Thomas S 
Ordf. 

Kommande arrangemang 
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Källa: 'Vår idrott - en bok om 
kroppsövningar och karaktärsda-
ning' utgiven av Hasse W Tull-
bergs förlag 1930. Avsnittet om 
orienteringslöpning är skrivet av 
Lorentz Göransson. 

Orienteringslöpning är löpning i 
tillämpad form. Dess moment 
äro: teknisk och taktisk terräng-
löpning jämte terrängbestämning 
med hjälp av tekniska hjälpme-
del. 
 
En god orienterare är en snabb 
och uthållig terränglöpare med 
klar hjärna och god färdighet i 
kartläsning. 
En löpare utan intellektuell ut-
rustning blir aldrig en god orien-
terare. Ty orienteringen är speku-
lativ - kanske i högre grad än 
andra idrotter. Den kan sällan 
genomföras efter schablon, efter 
en på förhand uppgjord plan. Där-
till är den nyckfull, för rik på 
möjligheter och för svår att över-
blicka. 
 
Orienteringen är något av en ve-
tenskap. Fördjupar man sig i ori-
enteringsstudier, hittar man ytter-
ligt intressanta och svårlösta pro-
blem. Såväl tekniska som taktis-
ka. 
 
Den är subjektiv. Din väg genom 
skogarna blir troligen inte min 
bästa väg. En av de största svårig-
heterna ligger onekligen i terräng-
valet, att hastigt kunna bedöma 
var den individuellt lämpligaste 
och mest passande vägen går. En 
orienteringslöpare måste känna 
sig själv, sina svagheter och sin 
styrka. Detta hör till orienterings-
löpningens taktik, som inte enbart 
består i att lura andra löpare, ett i 

och för sig mycket lovvärt tilltag. 
 
Den har färg. Det är ingen blek-
siktig, pryd bomullsidrott. Det är 
ett kärt nöje för orienteraren att 
gå i mål med ett byxben i stället 
för två. Får man en skavank ute i 
naturen, vilket inte sällan händer, 
lagar man den med en skjort-
strimla. Vi ha till och med sett ett 
färskt franskt bröd som första för-
band. Inga massörer finnas till-
hands, när man ränner i mål, men 
oftast ett stycke blått vatten, som 
man kan tumla av sig den värsta 
leran i. Lyser sedan solen, smakar 
smörgåsen dubbelt ljuvligt. 
 
Den är 
primitiv. 
Tävlings-
dräkten 
varierar 
till kvali-
teten oer-
hört. 
Färgvalet 
skiftar som en orolig kameleont. 
En ny skjorta, ett par nya panta-
longer betraktas nära nog med 
misstro i ett orienteringsläger. 
Och ändå är orienteraren ytterst 
noga med sin utrustning. Framför 
allt ifråga om den relevanta delen. 
Kartan måste vara ny, ovikt och 
av senaste datum, kompassen 
trimmad och inte av alltför billig 
sort, mätsticka, blyertspenna, 
ficklampa, gradskiva, allt av fi-
naste kvalitet. Skorna väl lästade 
och dobbade, det kan göra minu-
ter i terrängen. Strumporna 
tjocka, mjuka och hela. Rock, 
skjorta och byxor, varma, vida , 
vind- och vattentäta. I detta sam-
manhang bör kanske nämnas, att 
den mest idealiska tävlinsdräkten 
(enligt Folke Thörn) består i lång-

byxor och vindtygsrock med rym-
liga fickor. 

* * 
* 

 
[nytt parti, inskrivet 5-6/11] 
Författaren till denna artikel har 
vid åtskilliga tillfällen haft det 
oskattbara nöjet och nyttan att få 
följa alla tiders skickligaste orien-
teringslöpare, Folke Thörn, i ter-
rängen. Varje gång lär man sig 
något nytt, man blir för varje till-
fälle fullt på det klara med hur 
mycket man har kvar att lära i 
stigfinnandets djupa, hemliga 
konst, hur skiftande och rik orien-

teringen egentligen 
är. 
 
Första och bästa 
råd till varje ny-
börjare: skaffa god 
och gedigen un-
dervisning. Tag 
råd av dina rutine-

rade kamrater bredvid självstudi-
erna, men framför allt försök att 
få följa en rutinerad lärare i ter-
rängen. 
 
Den tekniska detaljen, kompass-
uttagningen, ordnar man själv. 
Den bjuder inte på några större 
svårigheter. Men kartläsningen 
och vägvalet, orienteringens A 
och O, så mycket större. 
 
Jag minns så väl och vill inte 
hemlighålla Thörns resonemang 
vid varje utgångspunkt (på långa 
banan i mästerskapen 1930): 
"Nej stopp. Jag är på långt när 
inte färdig ännu", ljöd det vid var-
je kontroll. "Tag det lugnt, andas 
ut, spänn av nerver och muskler, 
men låt hjärnan spela febrilt. 

Vår idrott - en bok om kroppsövningar och karaktärsdagning 

En god orienterare är 
en snabb och uthållig 

terränglöpare med klar 
hjärna och god färdig-

het i kartläsning. 
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Drag ditt blyertsstreck mellan 
kontrollerna, granska terrängen 
på ömse sidor hela linjen ut. 
Strunta i de där gossarna, som 
snegla på oss. Vi har inte gjort 
dem något ont. En sak se jag ge-
nast. Vi måste på allt sätt undvika 
de stora träsken i löpriktningen. 
Det blir en betydlig avvikning 
från kursen, men framkomlighe-
ten blir i stället snabbare. Det 
vimlar av kärr här, och hösten är 
kall och blöt. Vi gå upp i bergen 
och springa på ryggarna, där vi ha 
fin, fast mark. Först en kraftig 
båge norröver, sedan svänga vi 
ned i den här dalen, där måste gå 
en väg ända fram till sjön." 
 
Allt gick som orienteringsprofes-
sorn utlovat. Uppe i bergen bjö-
dos vi fast, snabbsprungen mark, 
hög, härlig och syregivande luft, 
och när vi slutligen svängde ned i 
dalkjusan, utan att ha blivit det 
minsta våta om fötterna, hittade 
vi den utlovade vägen, som 
mycket riktigt ledde till sjön. 
 
Jag började förstå Thörns feno-
menala löptider. Hans vakna 
ögon spelade i ett från kartan över 
nejderna, han nästan vädrade sig 
till gångstigarna. Men jag blev 
nästan ilsken, när han 400 meter 
från en kontroll nödvändigt ville 
gå runt ett litet struntberg, fastän 
vi sågo den lilla skogstjärnens blå 
öga glimma i lövverket. Men det 
hade sin naturliga, nästan skratt-
retande förklaring. 
 
"Vi ska väl inte hjälpa dom där, 
som just äro på väg att gå förbi 
kontrollen." Sade och smet in un-
der skyddet av det lilla struntber-
get.  
 
Ögon och öron för allt. Jag kände 
mig tämligen hjälplös inför sådan 
taktik. 

* * 
* 

 
Under en paus fick jag erfara nå-
got om en orienteringsmästares 
träningsmetoder och diet. "Jag 
tränar året om", säger Thörn, 
"håller mig alltid i form, springer 
oftast från mitt arbete, då jag är 
ute i skogarna i tjänsteförättning-
ar. Dietföringen är enkel. Jag un-
diker all onödig ballast i magen 
(t. ex. potatis), äter smör till bröd, 
dricker mycket litet och aldrig till 
maten, föraktar såser och andra 
fettbildande saker. Däremot äter 
jag kolossalt med socker, tjocka 
lager på gröten varje morgon.  
 
Håller alltid ett strängt öga på vå-
gen och min dagliga vikt. Gym-
nastiserar för öppet fönster varje 
morgon, tager därefter kall avriv-
ning och - så var det inte något 
mer. 
 
Detta har jag gjort så länge jag 
minns. Denna livsföring är intet 
tvång, den förefaller mig naturlig, 
och jag skulle sakna varje lite de-
talj."  

* * 
* 

 
Våra dagars förnämsta orienter-
ingslöpare äro rena specialister på 
området och idka egentligen ing-
en annan idrott än skogsidrott, dit 
ju skidåkningen också hör. 
 
Den är vidare inte längre någon 
militärens och skogsyrkenas spe-
ciella idrott. De flesta av våra 
storrännare ha i sin dagliga gär-
ning intet som helst att skaffa 
med skogen. 
 
Orienteringen är otroligt populär. 
Vad är det då, som speciellt fång-
ar och ger den sin säregna charm? 

 
Frågan är inte så lätt att besvara. 
Men grundmomentet är behovet 
hos våra dagars jäktade männi-
skor att få sol och luft i Guds grö-
na hage under spännande och ro-
liga tävlingsformer. 
 
Orienteringen är lek. Alla oriente-
rare äro stora och glada barn, som 
aldrig ha så roligt, som när de 
springa omkring och göra odygd. 
 
Tro inte, att orienteraren mister 
något av lekyran eller naturens 
tjusning genom det inlagda täv-
lingsmomentet. Ju vackrare och 
fylligare grönskan är, ju djärvare 
och dristigare terrängformationer-
na häva sig, ju blankare skogs-
stjärnan blänka, ju mer markens 
gröda blommar och doftar, dess 
mer inspireras och gläds den 
verkligare orienteraren, desto gla-
dare och fortare springer han. 
Landsvägslöpning är det styggas-
te och fulaste en orienterare kan 
tänka sig. Det är synd om den 
banläggare, som inte ger sina poj-
kar den ödemark de innerst inne 
längta efter. 
 
Orienteringen är dessutom vår 
tids främsta nervläkare. En dag i 
ödemarken med karta och kom-
pass i handen, gärna vilse, så att 
förståndet inte är något förstånd 
att tala om, med solen, regnet el-
ler dimman smekande din leka-
men, våt av svett och myrar, 
smutsig och trött, där har du den 
verkliga rekreationen, som du 
kanske inte försökt ännu men all-
deles säkert kommer att försöka. 
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Skärtorsdagen 
Jag hade planerat allting i detalj. 
Jag skulle inte stressa med pack-
ningen men hur blev det, stressi-
gare än någonsin. Jag glömde att 
ta med mig smörgåsar till fredag 
frukost och jag tog nyckeln till 
mina föräldrars bil istället för min 
mobiltelefon. Men vad gör det, 
det viktigaste var ju ändå med, 
pannlampa, kompass, sportident, 
trasiga orienteringsskor som 
egentligen borde bytas ut mot nya 
och godiset (som jag själv var 
tvungen att köpa). Äntligen så var 
vi på väg på årets första tävlings-
resa. Vi var 17 styckena Maif:are 
som på den rosatorsdagen klock-
an 16:25 (exakt uträknat för att 
hinna i tid till häxjakten) drog vår 
kos till Skara. 
 
Utan några större problem så kom 
vi fram till sporthallen. Vi place-
rades oss vid en av läktarna. Jag 
startade ganska sent så jag hann 
och titta på och prova orienter-
ingsskor men man kan ju vänta 
ett tag till så det inte går att 
springa mer med dem jag redan 
har. Det blev en tejprulle för 40 
kr istället för skor som kostade 
1150 kr. Som oftast på häxjakten 
så var det bussning till starten/
målet och tillbaka till sporthallen 
efter loppet. Första tävlingen för 
året, och natt. Jag tyckte att det 
var rätt så nervöst. För mig gick 
det bra i början förutom att jag 
läste lite fel på kartan. Det var 
visst en kraftledning och inte en 
väg jag skulle korsa. På grund av 
det var jag tvungen att ändra på 
mitt vägval. Men vad gör det. 
Slog till och med Fredrik K på 
den sträckan (han missade visst, 

jag missade inte en meter till den 
kontrollen). Efter prisutdelningen 
som några Maif:are besökte så 
bar det av till Trollhättan och 
stenvillan för 16 av oss. Den sjut-
tonde var Carina som redan hade 
åkte hem till Motala tillsammans 
med Thomas. I Trollhättan skulle 
vi bo på vandrarhem. På vägen 
dit diskuterade vi vilka som skul-
le bo med varandra, inte så lätt 

men det löste sig väldigt bra ef-
tersom vi fick fler rum än vad vi 
skulle ha haft. Efter inpackning 
av väskor och mat och bäddning 
av sängen så var det bara att gå 
och lägga sig.  
 
Långfredagen 
Om man tycker att långfredagen 
är lång så varför inte sova lite 
längre så blir dagen som en van-
lig fredag eller!?! Eller har den 
också 24 timmar som alla andra 
dagar. Vissa sov längre än andra 
gjorde. Frukosten som man själv 
skulle ha med sig åts upp och vi 
diskuterade vad vi skulle handla 
och vad vi skulle äta för någon 
middag. Ingrid hade köpt rökt 
kalkon så det fick bli middagen 
som skulle serveras klockan sju 
(på kvällen). 

 
Bil Bergstrand (Bergstrand+ Gus-
tav) åkte och handla maten. Bil 
Nisse (Nisse, Tord, Pelle, Jösse) 
åkte till Vänersborg, Bil Fredrik 
(Fredrik, Anna, Lisa) och Bil 
Fransson/Roos åkte och tittade på 
slussarna i Trollhättan bara något 
större än Borenshult. När klockan 
var halv sex började några med 
maten som var Kalkon och pota-

tisgratäng. Efter middagen och 
fika så var det läggdags.  
 
Påskafton 
Som vanligt gick vi upp, lagade 
frukost, åt frukost, gick på toalet-
ten, gjorde matsäck och packade 
in oss i bilarna och for iväg till 
tävlingen som Ryda SK och 
Främmestad arrangerade någon-
stans utanför Trollhättan. 
 
Det märktes att tävlingen var stor 
hela 50 styckena i D21 fast det 
fanns både elit och lång. Så hårt 
motstånd skulle det bli. Jag börja-
de även denna tävling med att gå 
och titta i sportförsäljningen om 
det fanns några bra orienterings-
skor. De hade bara silvaskor. Alla 
16 sprang idag och kom i mål 
nöjda eller inte så nöjda. Bäst (i 
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Maria Bergstrand, Ingrid Roos och Sofia Fransson laddar till Öje-
trampen som avgjordes på påskafton utanför Trollhättan. 
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placering) kom Victor med en 
andra plats följt av Gustav på en 
tredje plats i H14. Anna kom 4: a 
i D21L. Efter tävlingens slut bar 
det av hemåt till stenvillan och 
köttfärssåsen som skulle lagas, 
spaghettin (för en gångs skull) 
som skulle kokas, orienterings-
skor som skulle tvättas och 
kläder som skulle hängas 
upp på tork. Efter matten 
åkte bil Fredrik och hand-
la. Det var bara 200-300 
meter till affären men vi 
gör som alla andra tar bilen 
vart man en ska, fast det 
bara är 200 meter. Vi skul-
le handla till påskbordet 
(ägg, sill, prinskorv, kött-
bullar och ingredienser till 
mimosasallad). Hur mycket kött-
bullar skulle vi köpa 1 kg eller 
350g. Vi tänkte att ett kilo var för 
mycket, men kan ju alltid ha kött-
bullar till matsäck. Men så blev 
inte fallet. Det var bara tre kött-
bullar kvar.  
 
Påskdagen 
Som vanligt gick vi upp, någon 
lagde frukost, alla åt frukosten, 
gjorde matsäck, borstade tänder-
na, gick på toaletten eller ?!?! 
Stopp i avloppet och det kom upp 
vatten i källaren så man var 
tvungen att ha gummistövlar om 
man skulle gå där nere. I en av 
toaletterna bubblade det upp vat-
ten. 
 
Uddevalla skogen väntade på oss. 
Efter en och en halv kilometer 
klättring till TC så var man då 
framme. Provade även idag nya 
orienteringsskor och köpte ett par 
för den billiga summan 1150 kr. 
Kan ju hoppas på att de håller 
några tävlingar. Alla som sprang 
femdagars i Uddevalla etapp 4 
eller 5 vet hur terrängen var fast 
idag var det något grönare. Svårt 

och mycket att läsa på. Då var det 
dags för årets första medeldistans. 
Över lag så var tiderna något för 
långa enligt mig i alla fall. Det 
kändes lite konstigt att springa i 
kort nylontröja och pulsa delvis i 

snö. Det jag helst 
vi slippa det är 
ju det där med 

duschen. Att 
det ska vara 
så jävla 
kallt. Bad-
tofflor är 
en helt 
onödig 
pryl enligt 
mig, men 
de hade 
inte suttit 

helt fel på mina fötter idag. Men 
man är väl en äkta orienterare 
inga bad tofflor på fötterna. Idag 
vann Gustav i H14. Mot Trollhät-
tan. Under tiden som vi hade varit 
och tävlat så var det någon som 
slamsög avloppen i huset. Som en 
liten hälsning fick vi absolut inte 
tvätta leriga orinteringsskor i 
tvättställ eller i duschen, för det 
var på grund av det som det var 
stopp i avloppet. Jag tror inte en 
sekund på det. 
 
Middagen som idag bestod av 
kycklingfilé och ris, sås och grön-
saker. Nisse, Tord, Pelle och Jös-
se åt på någon restaurang i Troll-
hättan, som kvällsmat blev det 
fruktsallad, glass, maränger, cho-
kladsås, kolasås och grädde. Efter 
det var det dags att gå och sova.  
 
Annandag påsk 
Vaknar stel som en pinne ont i 
kroppens alla muskler hur skulle 
det här gå egentligen skönt med 
medeldistans i alla fall fast D21 
hade visst 4 km. Hur många kla-
rar det på 25 minuter? Resans sis-
ta tävling och det var dags att 

packa och städa rummen och 
lämna stenvillan för den här 
gången. Mot Trollhättans hopp-
backe som var trasig men häftigt 
att de hade en i alla fall. Bil Fred-
rik parkerade på anvisad plats 
men när vi tittade runt lite vart vi 
skulle åka ut på vägen kom vi 
fram till att vi var fast där. Jösse 
gick och pratade med några funk-
tionärsgubbar om att vi inte skul-
le komma ut men gubben sa att 
det fixar sig nog. Han visste nog 
att vi var från Motala AIF och att 
vi är kvar till sist bara för att det 
är så trevligt och sitta på TC och 
inte göra någonting. De yngre och 
äldre hade kartskalan 1:7500 me-
dan vi andra hade 1:10000 som 
såg ut som en 1:15000 dels karta. 
Klart jobbigaste banan den här 
helgen tycker jag. Det gick heller 
inte så bra kom till tian före nian 
till exempel. Och i D21 vann de 
på 42 minuter ungefär som en 
vanlig bana. Idag vann Maria i 
D40. Gustav kom 2:a i H14. När 
vi skulle åka hem var det inga 
problem med att komma där 
ifrån. Gubben hade rätt. Och nu 
var det bara hemresan kvar och 
ännu en resa kunde vi lägga till 
handlingarna. 
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 Gustav Åhrén tog placer-
ingarna 2, 3, 1 och 2 under 
påskhelgens fyra tävlingar. 
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Här skulle det egentligen ha 
varit ett långt reportage om 
åhusresan. Men för en 
gångs skull, skulle MAIF åka 
så blev det inställt. Det kom 
något för mycket snö och 
OK Pan Kristianstad beslu-
tade att ställa in tävlingen. 
 
Onsdagen den 2 mars kom 
samtalet om att Åhusresan var 
inställd. Nej det är inte sant, 
jag är ju jätte sugen på att täv-
la. Vad skulle jag sysselsätta 
mig med under en hel helg, 

flera timmar. Men jag hann 
bara att blinka så var det sön-
dag kväll.  
 
På fredagskvällen så var det 
inomhusträning, lördag gå i 
Bråstorpsskogen inför trä-
ningsorienteringen som Patrik, 
Anna och jag hade helgen ef-
ter. Jag tror att det tog fyra 
timmar, när skulle vi ha hunnit 
det, det blir ju ganska mörkt 
på vardagarna. På söndagen 
var det TV:n som ropade på 
mig SÄTT DIG I SOFAN OCH 

TITTA PÅ VASALOPPET. Då 
var det extremt svårt att kom-
ma iväg till en träningsorien-
tering i Karlsby med snöpuls-
ning, men det bör tilläggas att 
jag åkte längdskidor på efter-
middagen. Helgen gick ex-
tremt fort och jag hade massor 
att göra som inte hade blivit 
gjort. Hur hade det varit om vi 
hade åkt till Åhus. 
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Från tävlingsregler och bestämmelser  
7 Tävlandes ansvar 
7.1 Allmänt 
7.1.1 Tävlande ska ha god kännedom om tillämpliga delar av regelverket och noga 
följa dessa. Bristande kännedom fritar inte någon från eventuell påföljd. 
7.1.2 Tävlande ska visa hänsyn mot andra tävlande, funktionärer, ledare, åskådare 
och de boende inom tävlingsområdet. 
7.1.3 Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel. 
7.1.4 Doping enligt RF:s stadgar kapitel 13 är förbjuden. 
TB 30 
7.1.5 Deltagare i tävling är skyldig att medverka i sökandet efter saknad tävlande 
om tävlingsledningen begär detta. 
 
7.2 Före tävling 
7.2.1 Tävlande får inte avsiktligt genom rekognosering skaffa sig kännedom om 
tävlingsområdet. 
7.2.2 Tävlande som har sådan kännedom om ett tävlingsområde att han eller hon 
kan anses ha fördel av detta får inte delta i mästerskapstävling eller rankingmeriterande 
tävling inom området. 
7.2.3 Tävlande är skyldig att ta del av arrangörens PM. 
7.2.4 Tävlande får vid samma tävlingstillfälle inte delta i mer än en tävlingsklass, 
inklusive öppen klass. 
7.2.5 Tävlande får vid stafett delta endast på en sträcka, såvida inte arrangörens 
tävlingsform utgår från annat. 
7.2.6 Tävlande får inte starta i annans namn. 
7.2.7 Tävlande ska själv passa sin starttid. 
7.2.8 Tävlande ska själv se till att ta rätt karta och manuellt kontrollkort, då sådant 
används. 
7.2.9 Start före startsignal, så kallad tjuvstart, är förbjuden. 

Åhusresan = Snökaos = inställt 
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TGOK:s tävling vid Trollfall i 
höstas. En lång seg backe till 
ettan. En snabb blick på kar-
tan säger att jag tjänar några 
meter på att lämna snitseln in-
nan startpunkten. På väg att 
göra det ropar en herrveteran: 
”Hörru du. Du måste passera 
startpunkten”! 
Jag är på vippen att svara 
”Skit i det gubbjävel”! Nu gör 
jag inte det eftersom jag inser 
att han har fullkomligt rätt. 
Jag kniper igen, biter ihop och 
lufsar bort till startskärmen. 
Sedan springer jag och skäms 
resten av loppet. 
Jag har inte mycket att säga till 
mitt försvar, mer än att jag gjor-
de det för att jag var lat - inte för 
att vinna tid. Må orienteringsgu-
den och mer regelbunden trä-
ning ge mig styrka så att detta 
inte upprepas. Detta är, så vitt 
jag kan minnas, enda gången jag 
försökt fuska.  

 
Däremot har jag uppträtt 
osportsligt på andra sätt. Råhängt 
till exempel. Det tillfälle jag 
minns bäst är skol-DM 1971 el-
ler -72. Duktige Janne Engblom 
från LAIK kom ifatt mig där jag 
gick och irrade vid första kon-
trollen. Sedan fick han dras med 
mig ända in i mål. Väl hemma 
var det omöjligt att rita in hur jag 
sprungit, men trea kom jag! 

Nuförtiden hänger jag inte, 
det är alldeles för roligt att sköta 
orienteringen själv. Undantaget 
är kavlar, där har jag inga som 
helst betänkligheter att ligga och 
trampa folk på hälsenorna. I den 
mån jag orkar, vill säga. 
 

Fusk och hänglöpning är två 
varianter av osportsligt uppträ-
dande. Bortförklaringar är en 
tredje och den som är absolut 
vanligast bland orienterare. Mitt 
riktiga bottennapp ägde rum vid 
en tävling nån gång under ton-
åren. Rörby hade sprungit för 
fort och för fel, som han oftast 
gjorde på den tiden. Den här 
gången ännu mer fel än vanligt. 
Jag kände att jag var tvungen att 
ha nåt riktigt saftigt att skylla på 
och började hugga kompassen 
mot en berghäll. Det enda som 
hände var att några små plastfli-
sor lossade. Det dög inte, så jag 
satte in dosan i en bergsskreva 
och bände. Jag fick ta i ordentligt 
innan jag lyckades bryta sönder 
kompassen. Efteråt tyckte alla 
synd om mig, precis som jag vil-
le.  
Genom åren har jag sett andra 
orienterare komma i mål med 
trasig kompass. Inte en enda 
gång har jag trott att det berott på 
en olyckshändelse. Jag om någon 
vet hur hård en kompass är. 
 
De allra flesta går dock inte till 
såna överdrifter som att medve-
tet förstöra material. Men det 
finns andra effektiva sätt att för-
minska sina medtävlares glädje 
över ett bra lopp. 
Någon haltar i mål och berättar 
att han vrickat foten redan på 
väg till första. Ändå slår man ho-
nom bara med nån sekund trots 
att man gått nästan rent och är i 
toppform.  
En annan hävdar att resåren i 
byxorna är så dålig att han fått 
springa och hålla upp dem hela 
tiden. En tredje att nån flyttat en 
kontroll hundra meter, att det tog 

tid innan han hittade den och yt-
terligare tid att mecka upp den 
på rätt ställe. En fjärde…… 
Nej, vi stannar där. Annars kan 
listan bli hur lång som helst. 
 
Tack vare EMIT har i varje fall 
en bortförklaringsmöjlighet för-
svunnit – de överdrivna tidsför-
lusterna. I min ungdom fanns i 
MAIF en kille som var mästare 
på detta. När han gått dåligt kun-
de det låta så här: ”Jag la nog tio 
minuter på tvåan, en kvart vid 
sjuan och kanske 20 minuter på 
näst sista”. Sammanlagt kom han 
ofta ner på negativ tid. Det vill 
säga, räknade man bort de minu-
ter han påstod sig ha missat från 
hans faktiska tid skulle han gått i 
mål på minus fem minuter! 
 
Jag ska aldrig mer försöka fus-
ka och strunta i att passera start-
punkten. Inte heller ska jag slå 
sönder någon kompass (det blir 
för dyrt). Jag ska inte skylla på 
något om och när ni slår mig. I 
fall det nu blir så mycket oriente-
rande i år. Knäna krånglar, synen 
börjar bli dålig, jag hinner aldrig 
träna, jag är plastfodrals- 
allergiker, tävlingsdressen är för 
tight…………. 
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Klassisk, lång, sprint, kort, ultralång, medel vilken röra vad är vad? 
Inte nog med att det klassiska namnet budkavle är ändrat till stafett så är det mesta sig olikt bland distan-
sernas namn och längd här kommer en hjälp på traven för att minska all förväxling. 
 

Gamla namnet Nya namnet Vad innebär förändringen? 

kortdistans medeldistans Segrar tiden i D/H 18E och 20E ska vara 25 minuter, i 
D/H 21E ska segrar tiden vara 30 minuter. Övriga klas-
ser ingen förändring. 

Klassisk distans långdistans Banlängderna är något längre i elitklasserna. Övriga 
klasser ingen förändring 

långdistans ultralångdistans Ingen förändring 

sprintdistans sprintdistans Segrar tiden ska vara mellan 12 och 15 minuter i alla 
klasser 

budkavle stafett Ingen förändring men namnet blir mer internationellt 

Karta 
Många säger att kartan är orienterarens viktigaste 
hjälpmedel. Vi låter det vara osagt men sant är att 
kartan är en enskild individs subjektiva syn på verk-
ligheten förminskad till förbannelse. Detta innebär 
att verkligheten och kartan inte så sällan verkar ha 
olika åsikter om vad som är vad. En dålig karta är 
den bästa bortförklaringen sedan sporten startade i 
början på 1900-talet. En karta kommer i olika ska-
lor. Från början var den i skala 
1:100 000 men vi närmar oss 1:1 med stormsteg 

Stiftklämma 
Det överlägset bästa stämlingssystemet. Framför-
allt är det älskat av ungdomar på kalla vårtävlingar 
då fingrarna är som djupfrysta fiskpinnar. Stiftkläm-
man fungerar så att man skall med piggarna på 
klämman pricka rätt ruta på stämpelkortet. Det är 
lite som att spela Bingolotto helt enkelt. Hängande 
stiftklämmor kan ge nostalgiker något fuktigt i ögon-
vrån.  

Stolryggsäck 
Bortsett från vinterpimplande fis-
kare är orienterare den största 
konsumenten av stolryggsäckar. 
Ett typiskt kännetecken på en ru-
tinerad orienterare är att man på 
stolryggsäcken kan finna påsyd-
da tygmärken från såväl 70 som 
80-talet. Stolryggsäckan har på 
senare år fått konkurrens av 
ihopfällbara ministolar som är så 
små att dom ryms i stolryggsäck-
an. Perfekt för då behöver man 
inte köpa någon ny ryggsäck 

Källa: www.alternativet.nu 
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Portugal ”O” Meeting 2005  5-8/2 
H 70                               13 st. 
1.   Ture Gunnarsson      GMOK            3.00.10 
      Karl Åkerman          MAIF OL                     
 E1  10, E2  dns, E3 2, E4  6 
 
D 70                               3 st 
1.   Guldborg Sovik        Gneist              3.22.47 
      Mona Åkerman        MAIF OL                     
 E1  2, E2  dns, E3  2, E4  2 
 
Sad Aegist, Portugal   12-13/2 
Dag   1 
D 65                               5 st. 
1.   Anne-Lise Ronaess  Porsgrunn OL 1.05.26 
4.   Mona Åkerman        MAIF OL        1.28.37 
 
H 70                               6 st. 
1.   Henry Gustafsson    SOL Tranås        49.35 
2.   Karl Åkerman          MAIF OL           51.19 
 
Kortdistans 
PO  3                              91 st. 
1.   Mario Soares            Ori-Estarreja      13.30 
21. Karl Åkerman          MAIF OL           25.28 
 
Dag   2 
D 65                               5 st. 
1.   Anne-Lisa Ronaess  Porsgrunn OL    35.35 
4.   Mona Åkerman        MAIF OL           55.18 
 
H 70                               6 st. 
1.   Rene Wermelinger   Swiss Tour         34.32 
3.   Karl Åkerman          MAIF OL           36.52 
 
Gatloppet  Etapp  5,   OK Motala   13/2 
Långa banan                   5 st. 
1.   Fredrik  Jönsson    MAIF OL          59.49 
2.   Per  Johansson         MAIF OL        1.06.35 
5.   Anders  Hedin          MAIF OL        1.43.25 
 
Mellanbanan                  3 st. 
1.   Victor Bergstrand  MAIF OL       1.05.59 
2.   Tord  Fransson         MAIF OL        1.09.34 
3.   Krister Berger          MAIF OL        1.15.43 
 
Korta  banan                   5 st. 

1.   Sara  Lundin             OK Motala         30.43 
2.   Stig Bengtsson         MAIF OL           34.11 
3.   Frida Bergstrand      MAIF OL           43.58 
4.   Caroline Granberg   MAIF OL           44.22 
 
Maxim Winter Rogaine, Nässjö OK  19/2 
Korta klassen 2 tim        4 lag 
1.   45+                                             300 poäng 
(Staffan Runtegen, Boxholm OK, Thomas 
 Svensson MAIF OL, Karl Mollén OK 
 Denseln). 
 
Nattcupen, OK Orion  23/2 
Mellanbanan                  5 st. 
1.   Mats Andersson       OK Orion        1.01.10 
2.   Emil Berger              MAIF OL        1.09.40 
 
Tränings-OL,  TGOK  6/3 
Bana   7.130 m               5 st. 
1.   Mats R Johansson  MAIF OL          66.55 
2.   Fredrik Jönsson        MAIF OL           67.55 
3.   Fredrik Korall          MAIF OL           80.12 
4.   Per Johansson           MAIF OL           80.59 
 
Bana    5.200 m              5 st. 
1.   Gustav  Åhrén        MAIF OL          64.03 
2.   Oskar Höglund         MAIF OL           65.14 
3.   Tord  Fransson         MAIF OL           65.32 
5.   Ulrica  Fransson       MAIF OL           81.48 
 
Bana   4.350 m               7 st. 
1.   Maria Bergstrand  MAIF OL          71.08 
2.   Åsa  Axén                MAIF OL           71.09 
5.   Victor Bergstrand     MAIF OL           77.17 
6.   Sofia Fransson         MAIF OL           83.12 
 
Bana    3.600 m              4 st. 
1.   Ramon Berger        MAIF OL          64.50 
2.   Stig Bengtsson         MAIF OL           65.56 
3.   Ingrid Roos              MAIF OL           74.48 
 
Bana   2.500 m               1 st. 
1.   Frida Bergstrand   MAIF OL          59.04 
 
Nattcupen, OK Orion   9/3 
Långa  banan                  7 st. 
1.   Niklas Bratt              OK Orion        1.28.15 



��������	�
���

�� 

7.   Emil  Svensson        MAIF OL        2.03.56 
 
Kattigattnatt, Laholms IF   11/3 
H 18    5.300 m              31 st. 
1.   Martin  Jullum         Halden SK         20.38 
14. Erik Melén               MAIF OL           35.22 
Hallandspremiären, OK Lindena  12/3 
H  21      4.770 m           57 st. 
1.   Henrik Jansson         OK Tisaren        30.49 
45. Erik Melén               MAIF OL           43.52 
 
Tränings-OL, Motala AIF OL  13/3 
Långa banan   8.150 m   6 st. 
1.   Peter Bergstrand    MAIF OL          78.21 
2.   Fredrik Jönsson        MAIF OL           78.37 
3.   Mats R Johansson    MAIF OL           79.54 
4.   Fredrik Korall          MAIF OL           81.15 
5.   Thomas Svensson    MAIF OL           84.38 
6.   Emil Berger             MAIF OL           86.23 
 
Mellanbanan  5.510 m   5 st. 
1.   P-M Gustavsson       TGOK                60.17 
2.   Christer Fransson     MAIF OL           63.49 
3.   Tord Fransson          MAIF OL           68.40 
4.   Nils-Erik Palm         MAIF OL           84.21 
5.   Anders Hedin           MAIF OL           93.06 
 
Korta banan  3.800 m    7 st. 
1.   Maria Bergstrand  MAIF OL          49.01 
2.   Carina B-Svensson  MAIF OL           49.34 
3.   Ingrid Roos              MAIF OL           58.33 
4.   Ramon Berger          MAIF OL           59.46 
5.   Stina Korall              MAIF OL           89.30 
 
Lätta banan  1.900 m     1 st. 
1.   Peter Carlsson        MAIF OL          24.36 
 
Veteran-OL, Linköpings AIK  24/3 
Mellanbanan   2.900 m  19 st. 
1.   Stig Bengtsson        MAIF OL          35.36 
6.   Ramon Berger          MAIF OL           38.03 
9.   Bengt Johansson      MAIF OL           40.14 
12. Hans Johansson       MAIF OL           43.22 
16. Kerstin Bengtsson    MAIF OL           45.58 
 
Korta banan  2.430 m    19 st. 
1.   Ingvar Lundgren      Mjölby OK         40.08 
6.   Stig Andersson         MAIF OL           50.15 
7.   Gunnar Karlsson      MAIF OL           52.46 
 
FK Boken, Skärtorsdagsnatt,  24/3 

H 70      3.000 m            8 st. 
1.   Karl-Erik Persson     OK Kompassen  31.30 
4.   Karl Åkerman          MAIF OL           41.20 
 
Häxjakten, IK Gandvik    24/3 
H 55    5.170 m              23 st. 
1.   C-H Andersson        OK Orinto          47.01 
21. Nils-Erik Palm         MAIF OL        1.18.06 
 
H 45   6.030 m               25 st. 
1.   Anders Sjögren        Kullingshof        50.15 
10. Thomas Svensson    MAIF OL        1.09.14 
13. Christer Fransson     MAIF OL        1.11.07 
 
H 35   7.360 m               14 st. 
1.   Anders Yngström     Göteb-Maj.      1.04.19 
9.   Peter Bergstrand       MAIF OL        1.20.05 
 
H 21 Lång  10.040 m     6 st. 
1.   Niklas Alvaeus         Jönköping        1.29.32 
4.   Fredrik Korall          MAIF OL        1.40.01 
 
H 14   3.540 m               14 st. 
1.   Rickard Ohlsson       Haninge SOK     25.49 
2.   Gustav  Åhrén          MAIF OL           29.53 
3.   Victor Bergstrand     MAIF OL           30.59 
 
D 45   3.660 m               15 st. 
1.   Silke Klick               IK Stern              46.33 
6.   Carina B-Svensson   MAIF OL        1.00.07 
 
D 40    3.970 m              13 st. 
1.   Maria Widmark        IF Hagen            41.37 
12. Ingrid Roos              MAIF OL        1.14.31 
 
D 21   5.070 m               10 st. 
1.   Anna Korall            MAIF OL          54.14 
9.   Lisa Korall               MAIF OL        1.24.03 
 
D 16   3.650 m               17 st. 
1.   Sanna Svensson       Främmestad        46.32 
11. Sofia Fransson         MAIF OL        1.09.08 
 
U 1   2.200 m                 4 st. 
1.   Emely Pettersson     Vänersborg         25.52 
2.   Frida Bergstrand      MAIF OL           26.39 
 
Sydsvenska 7-manna, OK Skogsfalken  25/3 
Propaganda  kort            21 st. 
1.   Motala AIF OL                              1.24.11 
 (Johan Hasselström, Erik Melén, Emil 
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  Berger). 
 
Boafallet, Silva jun. Cup  OK Vilse 87 26/3 
H 70   3.990 m               7 st. 
1.   Peo Bengtsson          OK Pan-Krist.    40.29 
2.   Karl Åkerman          MAIF OL           45.18 
 
H 45   6.160 m               36 st. 
1.   Lars Söderlund         Tormestorp         40.24 
13. Thomas Svensson    MAIF OL           48.50 
 
H 18 Lång   9.650 m      64 st. 
1.   Mattias Karlsson      OK Alehof      1.09.34 
24. Erik Melén               MAIF OL        1.23.38 
 
D 70    2.420 m              4 st. 
1.   Kerstin Granstedt     OK Pan-Krist.    32.32 
4.   Mona Åkerman        MAIF OL        1.07.06 
 
D 45    4.120 m              32 st. 
1.   Eva Folkesson-Lööf   OK Pan-Krist.  34.33 
8.   Carina B-Svensson  MAIF OL           41.27 
 
U 3    2.900 m                6 st. 
1.   Johan Melén           MAIF OL          38.58 
 
Öppen 4    3.250 m        27 st. 
1.   Hans Lingfors          IF Hallby            33.03 
16. Lars Melén               MAIF  OL          56.29 
 
Öjetrampen, Främmestads IK  26/3 
H 55    5.270 m              46 st. 
1.   Rune Larsson           OK Skogshj.       37.50 
30. Nils-Erik Palm         MAIF OL           54.55 
37. Tord Fransson          MAIF OL        1.00.25 
 
H 45   5.960 m               56 st. 
1.   Lennart Larsson       Hestra IF            36.48 
19. Christer Fransson     MAIF OL           49.42 
 
H 35   7.430 m               33 st. 
1.   Hans Lundgren        IKHP                  49.47 
4.   Per Johansson          MAIF OL           53.02 
10. Fredrik Jönsson        MAIF OL           54.58 
28. Peter Bergstrand      MAIF OL        1.07.59 
 
H 21 Lång  10.250 m     46 st. 
1.   Felix Breitschädel    Västerås          1.08.25 
35. Fredrik Korall          MAIF OL        1.27.43 
 
H 14   4.330 m               45 st. 

1.   Rickard Ohlsson      Haninge SOK     33.35 
2.   Victor Bergstrand    MAIF OL           34.25 
3.   Gustav Åhrén           MAIF OL           37.56 
D 40   4.190 m               36 st. 
1.   Marita Karlsson       OK Skogsstj.      37.45 
5.   Maria Bergstrand     MAIF OL           41.18 
25. Ingrid Roos              MAIF OL        1.02.13 
 
D 21 Lång   6.730 m      19 st. 
1.   Jenny Martinsson     OK Tranan         57.54 
4.   Anna Korall             MAIF OL        1.04.45 
 
D 21   5.080                   48 st. 
1.   Linda Sjögren          IKHP                  45.47 
37. Lisa Korall               MAIF OL        1.16.12 
 
D 18   4.340 m               15 st. 
1.   Monica Olsson         Uddevalla OK    43.34 
10. Ulrica Fransson        MAIF OL        1.00.12 
 
D 16   3.900 m               40 st. 
1.   Hanna Axelsson       OK Skogshj.      35.09 
8.   Sofia Fransson         MAIF OL           42.16 
 
U 1   1.730 m                 15 st. 
1.   Elin Claesson           OK Orinto          14.08 
3.   Frida Bergstrand      MAIF OL           16.30 
 
OK Stigmännen   nationella   27/3 
H 70    2.360 m              7 st. 
1.   Peo Bengtsson         OK Pan-Krist.    25.12 
4.   Karl Åkerman          MAIF OL           31.08 
 
H 45    3.860 m              31 st. 
1.   Ove Lernå                Kalmar OK        28.00 
13. Thomas Svensson    MAIF OL           33.00 
 
H 21-2    4.730 m           64 st. 
1.   Gustav Näsman        Ronneby OK      27.19 
52. Johan Hasselström   MAIF OL           39.59 
 
H 18-2   3.990 m            30 st. 
1.   Emil Kalered            Skogspojkarna   28.55 
6.   Erik Melén               MAIF OL           31.39 
 
D 45    2.760 m              24 st. 
1.   Ann-Christin Nero   Ronneby OK      23.23 
9.   Carina B-Svensson  MAIF OL           29.32 
 
Öppen 4  3.370 m          27 st. 
1.   Robert Forsstedt       Söders SOL        32.56 
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22. Lars Melén              MAIF OL       1.07.51 
 
Bohuslunken, Uddevalla OK   27/3 
H 21 Elit   4.820 m        57 st. 
1.   Martin Larsson        IFK Göteb.        30.35 
47. Per Johansson          MAIF OL          42.42 
 
D 18 Elit   3.150 m        9 st. 
1.   Sofia Haajanen        SK Pohjantähti  29.04 
9.   Ulrica Fransson       MAIF OL          54.41 
 
H 55   3.320 m               14 st. 
1.   Lasse Hogedal         Vänersborg        36.07 
12. Nils-Erik Palm        MAIF OL          56.39 
14. Tord Fransson         MAIF OL       1.31.16 
 
H 45   3.530 m               23 st. 
1.   Jan Granstedt           Idefjorden          30.00 
20. Christer Fransson    MAIF OL       1.05.24 
 
H 35   4.130 m               10 st. 
1.   Mats Christiansson  Kungälv OK      33.50 
8.   Peter Bergstrand      MAIF OL          48.36 
 
H 14   3.060 m               18 st. 
1.   Gustav Åhrén        MAIF OL         29.19 
 
D 40    2.990 m              10 st. 
1.   Ingrid Alexandersson    Stora Tuna   30.03 
10. Ingrid Roos              MAIF OL       1.00.01 
 
D 21   3.320 m               11 st. 
1.   Kirsti Kringhaug     Ringerike OL    39.11 
2.   Anna Korall             MAIF OL          39.34 
10. Lisa Korall              MAIF OL       1.02.22 
 
D 16    3.170 m              25 st. 
1.   Anna Forsberg         Kolmården         29.24 
14. Sofia Fransson         MAIF OL          52.33 
 
D 12   2.300 m               11 st. 
1.   Moa Enmark            Gävle OK          29.40 
5.   Frida Bergstrand      MAIF OL          48.44 
 
Brosö OK nationella,  28/3 
H 70   4.070 m               8 st. 
1.   Peo Bengtsson         OK Pan-Krist.   44.56 
4.   Karl Åkerman          MAIF OL          52.43 
 
H 18 Elit   7.500 m        60 st. 
1.   Pelle Engstrand       Rehns BK          53.27 

14. Erik Melén               MAIF OL        1.02.44 
U 3   2.950 m                 2 st. 
1.   Johan  Melén          MAIF OL          47.00 
 
Vikingträffen, Trollhättan SOK   28/3 
H 21 Elit  5.550 m          60 st. 
1.   Kim Fagerudd          Turun Suunnist.  34.14 
53. Per Johansson           MAIF OL           53.27 
 
D 18 Elit   3.320 m         20 st. 
1.   Johanna Lidström     OK Landehof     35.37 
19. Ulrica Fransson        MAIF OL           54.01 
 
H 55   3.040 m               32 st. 
1.   Lasse Hogedal          Vänersborg         28.49 
19. Nils-Erik Palm         MAIF OL           43.39 
24. Tord Fransson          MAIF OL           47.42 
 
H 45   3.880 m               43 st. 
1.   Lennart Larsson       Hestra IF            30.51 
34. Christer Fransson     MAIF OL           47.41 
 
H 35   4.080 m               23 st. 
1.   Thomas Bührer        Swiss O-team     32.16 
10. Fredrik Jönsson        MAIF OL           39.01 
19. Peter bergstrand       MAIF OL           51.17 
 
H 21   5.090 m               69 st. 
1.   Jaakko Järvistö         Turun Suunnist.  36.21 
59. Fredrik Korall          MAIF OL           55.22 
 
H 14   3.000 m               27 st. 
1.   Jakob Enmark          Gävle OK           33.17 
2.   Gustav  Åhrén          MAIF OL           33.30 
16. Victor Bergstrand     MAIF OL           48.51 
 
D 40   3.040 m               25 st. 
1.   Maria Bergstrand  MAIF OL          33.30 
15. Ingrid Roos              MAIF OL           56.00 
 
D 21   4.10 m                 41 st. 
1.   Åsa Holmstrand       IFK Göteborg     42.05 
7.   Anna Korall             MAIF OL           48.24 
38. Lisa  Korall              MAIF OL           80.26 
 
D 16   2.940 m               42 st. 
1.   Hanna Axelsson       OK Skogshj.       28.27 
10. Sofia Fransson         MAIF OL           39.51 
 
D 12   2.390 m               24 st. 
1.   Evelina Johansson    Vänersborg         25.35 
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14. Frida Bergstrand      MAIF OL          41.39 
 
Banläggnings-KM  2005 
1.   Leif  Hasselström                               2539 
2.   Gustav Åhrén        (18-klassen)       2478 
3.   Erik Melén              (18-klassen)        2360 
4.   Nils-Erik Palm                                    2232 
5.   Carina Berger-Svensson                      2217 
6.   Peter Bergstrand                                  2076 
7.   Oskar Höglund        (18-klassen)        1882 
8.   Maria Bergstrand                                1866 
9.   Lisa Korall                                          1803 
10. Victor Bergstrand    (18-klassen)        1669 
 
Svartnatta, Vingåkers OK  1/4 
Herrar                            55 st 
1.   KFUM Örebro  OK  lag  7              1.52.39 
38. Motala AIF OL                               2.36.45 
 (Per Johansson 42, Fredrik Korall 37). 
 
Öppen klass                   40 st. 
1.   Hagaby GoIF  lag  4                         1.00.54 
5.   Motala  AIF OL  lag  1                    1.11.28 
 (Fredrik Jönsson 2, Christer  Fransson 12). 
35. Motala AIF OL  lag  3                     1.47.47 
 (Ulrica Fransson 28, Lisa Korall 36). 
36. Motala AIF OL  lag  2                     1.48.12 
 (Anna Korall   30, Ingrid Roos 37). 
 
Tirbro-trippeln  natt, Tibro AIK  1/4 
H 70   3.940 m               11 st. 
1.   Kjell Persson           Mariestad FK    41.26 
3.   Karl Åkerman          MAIF OL          45.55 
 
H 45    5.880 m              17 st. 
1.   Arto Blomdahl        IKHP                 40.57 
4.   Thomas Svensson    MAIF OL          43.53 
 
H 18   6.230 m               19 st. 
1.   Mattias Nilsson       OK Alehof         34.44 
10. Erik  Melén             MAIF OL          43.07 
 
Öppen 7   3.940 m         10 st. 
1.   Jan-Ove Wiking      Istrum SK          31.55 
2.   Carina B-Svensson  MAIF OL          38.43 
 
Tibro-trippen  medel, Tibro AIF  2/4 
H 80   2.310 m               3 st. 
1.   Yvon Holmbäck      Hjobygden         33.04 
3.   Gunna  Karlsson      MAIF OL          40.21 
H 70   2.960 m               18 st. 

1.   Rune Lindgren         IKHP                  29.10 
2.   Karl Åkerman          MAIF OL           29.11 
11. Ramon Berger          MAIF OL           33.37 
 
H 21   5.670 m               82 st. 
1.   David Andersson     IKHP                  32.47 
71. Martin HammarlundMAIF OL           60.53 
 
H 17   4.550 m               37 st. 
1.   David Lingfors IF Hallby                   29.50 
7.   Erik Melén               MAIF OL           34.53 
 
Öppen 4   2.840 m          24 st. 
1.   Niclas Eriksson        Falköping AIK   33.19 
10. Lars Melén               MAIF OL           41.38 
 
Tibrotrippeln, långd.  Tirbo AIK  ¾ 
H 80   3.230 m               2 st. 
1.   Nils Andersson         Tenhult SOK      49.13 
2.   Gunnar Karlsson      MAIF OL           66.26 
 
H 70   3.820 m               23 st. 
1.   Kjell Persson            Mariestad FK     38.09 
9.    Karl Åkerman                MAIF OL                  46.30 
 
H 65   4.010 m               32 st. 
1.   Ingemar Holmberg   IF Hagen            35.27 
28. Stig Bengtsson         MAIF OL           61.13 
 
H 45   6.530 m               43 st. 
1.   Sören Jonsson          Nydalen SK        42.41 
14. Leif Efraimsson       MAIF OL           56.14 
30. Christer Fransson     MAIF OL           64.45 
 
H 40   6.610 m               42 st. 
1.   Bengt Andersson      IKHP                  44.46 
12. Mats R Johansson    MAIF OL           50.37 
 
H 35   8.550 m               22 st. 
1.   Ingvar Åkesson        IKHP                  53.17 
11. Fredrik Jönsson        MAIF OL           75.12 
13. Per Johansson           MAIF OL           80.12 
19. Peter Bergstrand       MAIF OL           95.06 
 
H 14   4.000 m               36 st. 
1.   Albin Ridefelt          OK Linné           26.57 
9.   Victor Bergstrand     MAIF OL           38.27 
 
 
D 60   3.270 m               17 st. 
1.   Ingrid Hermansson   IK Ymer             34.44 
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11. Kerstin Bengtsson   MAIF OL          48.06 
 
D 55   3.270 m               23 st. 
1.   Ann-Marie Holmström  IK Gandvik  30.49 
18. Stina Korall             MAIF OL          57.54 
 
D 40   4.530 m               31 st. 
1.   Inger Berg               Linköping OK   35.19 
8.   Maria Bergstrand    MAIF OL          43.21 
25. Ingrid Roos              MAIF OL          63.27 
 
D 21   5.190 m               23 st. 
1.   Linda Nordin           Sundbyberg IK  40.27 
13. Anna Korall             MAIF OL          51.24 
22. Lisa Korall              MAIF OL          62.32 
 
D 18   5.190 m               32 st. 
1.   Elsa Jansson            Främmestad IK  38.30 
21. Ulrica Fransson       MAIF OL          57.20 
 
D 16   4.530 m               41 st. 
1.   Hanna Axelsson      OK Skogshj.      38.32 
5.   Åsa Axén                 MAIF OL          43.23 
18. Sofia Fransson         MAIF OL          51.10 
 
D 12   2.820 m               31 st. 
1.   Evelina Johansson   Vänersborg SK  22.26 
28. Frida Bergstrand      MAIF OL          39.24 
 
Öppen 4   3.460 m         35 st. 
1.   Patrik Persson          Nässjö OK         27.19 
10. Bengt Johansson      MAIF OL          43.23 
 
Krets- och KM natt, TGOK   6/4 
H 14   3.120 m               5 st. 
1.   Gustav Åhrén        MAIF OL         28.05 
2.   Victor Bergstrand    MAIF OL          29.26 
3.   Oskar Höglund        MAIF OL          32.26 
 
H 21   7.130 m               7 st. 
1.   Per Johansson        MAIF OL         58.47 
6.   Fredrik Korall          MAIF OL          71.08 
 
H 35   7.130 m               3 st. 
1.   Ulf Eklund               OK Motala        82.37 
2.   Peter Bergstrand      MAIF OL          82.37 
 
H 45   5.970 m               3 st. 
1.   Thomas Svensson  MAIF OL         71.09 
2.   Christer Fransson    MAIF OL          78.20 
 

H 65   3.320 m               3 st. 
1.   Ramon Berger        MAIF OL          54.18 
2.   Stig Bengtsson         MAIF OL           59.11 
 
D 21   4.710 m               2 st. 
1.   Anna Korall            MAIF OL          58.21 
2.   Lisa Korall               MAIF OL           98.50 
 
D 40   3.320 m               1 st. 
1.   Ingrid Roos             MAIF OL          78.40 
 
Veteran-OL, Mjölby OK  7/4 
Bana A   4.000 m           14 st. 
1.   Karl Åkerman        MAIF OL          46.53 
 
Bana  B   3.000 m          21 st. 
1.   K-G Öhrman            TGOK                37.43 
6.   Ramon Berger          MAIF OL           42.48 
12. Bengt Johansson      MAIF OL           51.31 
13. Stig Bengtsson         MAIF OL           51.51 
15. Kerstin Bengtsson    MAIF OL           53.10 
20. Hans Johansson        MAIF OL        1.02.18 
21. Åke Efraimsson       MAIF OL        1.03.09 
 
Bana  C   2.000 m          12 st. 
1.   Nils Ånerud              LAIK                  38.00 
4.   Elsie Johansson        MAIF OL           44.54 
7.   Stig Andersson         MAIF OL           47.38 
 
Vårsprinten, Jun Cup, Linköping OK 9/4 
D 12   2.380 m               33 st. 
1.   Julia Almén              LOK                   19.51 
31. Frida Bergstrand      MAIF OL           52.45 
 
D 16   3.550 m               41 st. 
1.   Anna Forsberg         OK Kolmården   23.03 
19. Åsa Axén                 MAIF OL           34.52 
25. Sofia Fransson         MAIF OL           36.58 
 
D 18   3.170 m               41 st. 
1.   Therese Sahlin         Midälva OK       27.57 
19. Ulrica Fransson        MAIF OL           33.22 
 
D 21   3.600 m               21 st. 
1.   Frida Hall                 Dalaporten OL   30.19 
5.   Anna Korall             MAIF OL           33.46 
17. Lisa Korall               MAIF OL           45.04 
D 40   3.160 m               16 st. 
1.   Anna-Birgitta Karlsson  Tylöskog      25.37 
5.   Anna Åhrén              MAIF OL           32.02 
10. Ingrid  Roos             MAIF OL           43.29 
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D 60   2.260 m               8 st. 
1.   Inga Johansson         Nyköping OK    30.25 
4.   Kerstin Bengtsson    MAIF OL           35.39 
 
H 14   3.160 m               36 st. 
1.   Christer Garpenlund   KFUM Örebro 24.45 
5.   Gustav Åhrén           MAIF OL           27.24 
9.   Victor Bergstrand    MAIF OL           30.02 
17. Oskar Höglund         MAIF OL           36.56 
 
H 18   3.660 m               85 st. 
1.   Emil Andersson       Ärla IF                23.34 
42. Erik Melén               MAIF OL           28.52 
 
H 21 Elit   6.220 m        58 st. 
1.   David Andersson     IKHP                  37.53 
45. Per Johansson          MAIF OL           50.36 
 
H 35   3.940 m               23 st. 
1.   Lars Svensson          Målilla OK         28.37 
3.   Fredrik Jönsson        MAIF OL           29.44 
15. Peter Bergstrand      MAIF OL           41.57 
19. Patrik Korall            MAIF OL           54.27 
20. Krister Berger          MAIF OL           56.13 
 
H 40   3.660 m               29 st. 
1.   Per Svensson            Finspång SOK    23.38 
7.   Mats R Johansson    MAIF OL           25.53 
 
H 45   3.430 m               44 st. 
1.   Hans Strid                Ulricehamn OK  23.35 
15. Christer Fransson     MAIF OL           28.52 
22. Thomas Svensson    MAIF OL           31.23 
 
H 55   3.170 m               34 st. 
1.   Lars-Åke Wall         OK Tisaren        24.01 
26. Tord Fransson          MAIF OL           40.07 
 
H 65   2.540 m               25 st. 
1.   Bo Persson               OK Roxen          23.57 
13. Stig Bengtsson         MAIF OL           31.45 
 
H 70   2.320 m               14 st. 
1.   Nils-Erik Åberg       TGOK                24.11 
3.   Karl Åkerman          MAIF OL           26.41 
7.   Ramon Berger          MAIF OL           31.05 
8.   Bengt Johansson      MAIF OL           33.20 
 
H 75   2.260 m               12 st. 
1.   Olle Liif                   SOL Tranås        34.06 

6.   Stig Andersson         MAIF OL           41.43 
 
H 80   2.260                   8 st. 
1.   Allan Bengtsson       OK Eken            32.36 
5.   Gunnar Karlsson      MAIF OL           50.37 
 
Inskolning   2.030 m      31 st. 
Rebecka Fäldt                MAIF OL     Godkänd 
 
U 2   2.260    m              10 st. 
1.   Harald Larsson         Hagaby GoIF     22.42 
5.   Victor Höglund        MAIF OL           38.17 
8.   Karl Åhrén               MAIF OL           40.29 
 
U 3   2.380 m                 11 st. 
1.   Johan Melén           MAIF OL          29.37 
6.   Johan Kjellander      MAIF OL           38.03 
7.   Marcus Simmerud    MAIF OL           46.19 
9.   Jonathan Fäldt          MAIF OL           52.04 
 
Öppen 5   3.500 m          16 st. 
1.   Anders Rörby         MAIF OL          35.49 
 
Öppen 7   3.130 m          37 st. 
1.   Göran Valfridsson    Boxh-Mj OL      22.53 
20. Sara Johansson         MAIF OL           44.41 
 
Finspångsorientering med Silva Junior Cup 
Finspångs SOK    10/4 
H 80   2.540 m               8 st. 
1.   Åke Svensson           Mjölby OK         35.12 
8.   Gunnar Karlsson      MAIF OL           73.58 
 
H 70   4.030 m               20 st. 
1.   Sune Johansson        LOK                   47.55 
10. Bengt Johansson      MAIF OL           63.42 
13. Ramon Berger          MAIF OL           66.55 
 
H 65   4.030 m               35 st. 
1.   Sune Lindell             OK Hällen          41.17 
24. Stig Bengtsson         MAIF OL           66.02 
 
H 55   5.030 m               43 st. 
1.   Weine Fredriksson   KFUM Örebro   41.22 
26. Tord Fransson          MAIF OL           55.05 
H 45   6.030 m               50 st. 
1.   Lars Persson             Hagaby GoIF     42.39 
24. Christer Fransson     MAIF OL           58.01 
26. Leif Efraimsson       MAIF OL           59.33 
27. Thomas Svensson    MAIF OL           59.42 
34. Anders Wärn            MAIF OL           64.39 
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H 40   6.450 m               23 st. 
1.   Michael Wehlin       Södert-Nykv      42.06 
8.   Mats R Johansson    MAIF OL           49.54 
13. Anders Bruhn           MAIF OL           55.25 
 
H 35   7.240 m               19 st. 
1.   Fredrik Smedberg    OK Skogsfalken 49.00 
4.   Per Johansson          MAIF OL           55.52 
11. Peter Bergstrand      MAIF OL           62.57 
14. Fredrik Jönsson        MAIF OL           66.42 
18. Krister Berger          MAIF OL         103.24 
 
H 18 Lång   7.830 m      77 st. 
1.   Emil Johansson        OK Tisaren        53.57 
18. Erik Melén               MAIF OL           60.15 
 
H 14   3.930 m               32 st. 
1.   Martin Sand             OK Tisaren        26.17 
6.   Victor Bergstrand    MAIF OL           28.46 
7.   Oskar Höglund         MAIF OL           31.12 
 
D 60   3.460 m               11 st. 
1.   Gunilla Bergman     KFUM Örebro   36.59 
7.   Kerstin Bengtsson    MAIF OL           59.58 
 
D 45   3.940 m               34 st. 
1.   Karin Backteman     LOK                   39.38 
10. Carina B-Svensson  MAIF OL           50.40 
 
D 40   3.940 m               17 st. 
1.   Mia Lindberg           Boxh-Mj OL      34.22 
6.   Anna Åhrén             MAIF OL           41.49 
8.   Maria Bergstrand     MAIF OL           44.11 
13. Ingrid Roos              MAIF OL           59.38 
 
D 21 Lång   7.830 m      7 st. 
1.   A-K Sundqvist         Tullinge SK       69.01 
2.   Anna Korall             MAIF OL           80.53 
 
D 21   5.010 m               17 st. 
1.   Christina Smedberg OK Skogsfalken 37.57 
13. Lisa Korall               MAIF OL           71.26 
 
D 18 Lång   5.0101 m    34 st. 
1.   Sara Profors             Köp-Kolsva        42.54 
18. Ulrica Fransson        MAIF OL           55.09 
 
D 16   3.940 m               43 st. 
1.   Anna Forsberg         OK Kolmården  34.12 
6.   Åsa Axén                 MAIF OL           40.42 

 
D 12   2.820 m               23 st. 
1.   Julia Almén              LOK                   22.11 
15. Frida Bergstrand      MAIF OL           43.37 
 
U 3   2.910 m                 10 st. 
1.   Jacob Attås               OK Tisaren         26.41 
2.   Johan Kjellander      MAIF OL           36.15 
 
Öppen 2   2.910 m          18 st. 
1.   Emelie Johansson     Hagaby GoIF     32.00 
12. Elsie Johansson        MAIF OL           60.29 
 
Öppen 4   3.400 m          25 st. 
1.   Torbjörn Almgren    LOK                   33.57 
7.   Hans Johansson        MAIF OL           48.41 
8.   Lars Melén               MAIF OL           49.28 
 
Slingnatta,  IK Vista   13/4 
H 45   5.780 m               12 st. 
1.   Harry Hietanen         Gävle OK           42.01 
10. Christer Fransson     MAIF OL           64.17 
 
H 21   8.140 m               15 st. 
1.   Joakim Karlsson       IKHP                  49.53 
13. Fredrik Korall          MAIF OL           66.52 
 
D 40   4.770 m               2 st. 
1.   Sari Håkansson        OK Gränsen       45.03 
2.   Ingrid Roos              MAIF OL           86.12 
 
D 21   5.000 m               2 st. 
1.   Anna Korall            MAIF OL          50.47 
2.   Lisa Korall               MAIF OL           76.07 
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