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Tävlingssäsongen har börjat och framgångar har kommit direkt. Det var glädjande 
att som många löpte bra i Skåne på premiären. Vårlägret som gick av stapeln på 
Gotland verkar också ha varit en succé. Jag är övertygad om att man blir en bättre 
orienterare av att prova på olika typer av terräng och kartor. Dessutom var det en 
nyttig erfarenhet för de som förhoppningsvis skall springa U-SM där. 
Styrelsen har beslutat att vi skall införskaffa ett nytt klubbtält eftersom de vi har 
börjar bli slitna. Det finns även idéer om att skaffa en ny klubbvimpel och vi får väl 
se när det dyker upp något nytt. 
I övrigt är det glädjande att 62 personer har anmält sitt intresse att hjälpa till på O-
ringen femdagars. Jag tror att vi kommer att ha det jättekul under de veckor vi 
skall jobba med detta arrangemang.   
Annandag påsk var vi ett femtontal medlemmar som var ute och pålade i det norra 
området av Skogsjön. Nu har vi satt pålar vid ca 75 punkter och nu återstår ca 
125 punkter i det södra området när väl skogsmaskinerna har tagit bort den skog 
som ligger ner. 
 
Apropå det så läste jag något som man ändå i all entusiasm får betänka. När 
Jämtland arrangerat fem-dagars 1989 så dog i stort sätt all orientering i det distrik-
tet. Man hade lagt ner ett jättejobb på att erbjuda fina tävlingar och var slut och 
mätta efteråt. Jag tror inte det skall hända här i Östergötland men man måste 
ändå alltid vara vaksam. 
Träna och tävla nu mycket och väl,  
tycker 
Eder ordförande Thomas  

Ordföranden har ordet 

ÖOF:s årsmöte. 
 
Den 8/3 var det årsmöte både för Östergötlands orienteringsförbund men även för Föreningen 
O-ringen 2007. 
Inget av de två årsmötena tilldrog sig något större väsen utan de var väl regisserade. 
Det enda som det blev lite debatt om var ÖOF:s styrelseförslag om införskaffning av ny stämp-
lingsutrustning. 
Men har vi inte en bra utrustning nu i EMIT? Jo, det har vi men den börjar sjunga på sista ver-
sen. Efter en del diskuterande med ordförandena i Östgötaklubbarna har ÖOF:s styrelse gjort 
en liten utredning och kommit fram till att Östergötland borde införskaffa utrustning för SportI-
dent. Nu blev det som sagt en del diskussion och därför blev frågan återremitterad till styrelsen 
för vidare utredning och årsmötet gav ordförandeträffen i augusti bemyndigande att fatta beslut 
då huruvida vi skall behålla och investera i EMIT eller om det skall investeras i SportIdent. 
 
Thomas 
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Äventyr på andra sidan Nordsjön  
ä`ventyr subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en  
ORDLED: ävent-yr-et 
1 ovanlig, spännande och farlig händelse som 
upplevs av viss (grupp av) person(er) särsk. om 
(längre) färder i avlägsna områden, med inslag 
av upptäckter, strapatser, strider etc.:  
--- 
Så står det i Nationalencyklopedin.  
Jag hade ju (som vanligt) frågat runt lite, om 
inga andra skulle vilja testa lite londonorienter-
ing med mig. Men alla i min klubb är ju ibland 
så tråkiga, att det där med att åka till välkänd 
terräng i Skåne lockar mer än att åka tåg från 
Victoria Station till tävlingsområdet och sedan få 
orientera i fantastiskt fin skog, där man aldrig 
varit förr. Till och med att stanna hemma, utan 
tävling, föredras av många. Märkligt. 
Kanske är jag ändå lite glad att ingen följde 
med just den här gången (eftersom inte alla 
MAIF:are är så äventyrslystna....), för det blev 
lite mer äventyr än jag tänkt mig - ja, inte spän-
nande eller farligt, och inga andra strider än den 
med skogens hinder, men ändå. 
Får man berätta? 
Jag for till London alltså. Om torsdagskvällen 
och fredagen har jag inget att berätta för all-
mänheten. På lördagen var det träning, egen 
orienteringsträning alltså. Jag tog bussen till 
Hampstead Heath, ett av Londons stora, gans-
ka centrala, strövområden. Där har London OK 
(ja, dom heter så, men LOC, som ju vore det 
naturliga, var redan upptaget - brittiska klubbar 
använder nästan bara initialerna till klubbnam-
nen - så i London heter det Orienteering Klubb; 
en tribut till Sverige, som orienteringens riktiga 
födelseland) en av sina kartor, och den finns att 
ladda hem på nätet, så jag skrev ut den hemma 
och hade den med mig, med påtryckta kontrol-
ler och allt. Jag tog ingen längre tur, men ett par 
kilometer på den kuperade heden och i skogen 
och besökte ett par skärmförsedda pålar. Det är 
kanske ett bra sätt: att lägga ut Fålehagen på 
nätet, så att den som ville kunde skriva ut den - 
och så kan man få kontakt med oss på det sät-
tet... Jag får fundera kring det där. Vi behöver 

hitta nya sätt att få äldre nybörjare - det har ju 
varit mitt mantra i många år, men hur gör vi??? 
Annat än våra vanliga kurser? 
Efter en del kladdig vandring var det med geggi-
ga skor man tog vätskepaus (en pint Strong-
bow) på The Duke's Head, längst uppe på High-
gate Hill, där man märker att London är en 
mycket kuperad stad.  
Så kom söndagen. Jag hade köpt tågbiljett da-
gen innan, så att jag inte skulle bli stående i nån 
kö eller så. Först lite frukost på rummet, för ho-
tellfrukosten hade inte satt igång än - men det 
går att orientera utan korv, bacon, vita bönor, 
rostat bröd, sylt, flingor och mjölk. Jag satte i 
mig vad jag behövde, tog bussen 7.15 (stannar 
precis utanför hotellet) till stationen, tog en kopp 
kaffe med mig på tåget och iväg for vi klockan 
8.06 - vi, det var en del vanligt folk, och rätt 
många som tog cyklarna med sig på tåget och 
som skulle ut och motionscykla på landet, i 
backarna. Samt undertecknad orienterare. 
Svensken, som åt en croissant och drack kaffe 
på tåget, på väg mot Dorking. 
Dorking var slutstation, därifrån skulle jag gå 
några hundra meter till nästa station, Dorking 
Deepdene, varifrån nästa tåg gick (två spår kor-
sar varann, men man kan inte komma överens 
om en gemensam station...), och första statio-
nen vi åkte förbi var Dorking West. Fast visst 
hade Motala både Motala och Motala Verkstad 
och Holm och... - på den tiden när det gick tåg 
på riktigt hos oss också. Ja, jag skulle bara till 
nästa station, Gomshall. Jag trodde det skulle 
uttalas Goms-hall, men det var tydligtvis med 
sje-ljud. Jag kom rätt i alla fall. Fast sen kom jag 
inte rätt... 
Innan jag anmälde mig (och betalade över nä-
tet, och på bråkdelen av en sekund stod jag 
uppsatt i min klass på hemsidan), e-postfrågade 
jag om man verkligen kunde åka tåg till tävling-
en, varvid jag fick svar att det skulle vara 1,5 km 
att gå. När jag sen anmält mig och sett den slut-
giltiga inbjudan, förstod jag att det antagligen 
var längre. Jag tog kontakt igen, och fick reda 
på att det nog var 4 km. Man hade fått byta TC 
och lite sånt. Fick sen starttid, i sista blocket. 

Äventyr på andra sidan Nordsjön  
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11.30-12.00. 
Fyra kilometer är väl inget för en som sabbat 
knäna genom att promenera på Londons hårda 
gator, värmt upp på Hampstead Heath och i öv-
rigt är allmänt otränad. Jag knallade iväg med 
ryggsäcken och min lilla bilvindruteskärm, för 
det kunde ju passera någon som förstod att jag 
skulle till orienteringen - och kanske ge en lift. 
Jag skäms inte för att jag är orienterare... 
När jag hemma förberedde mig för vandringen 
hade jag gjort en kartskiss över hur jag skulle 
vandra - gjord efter Englands motsvarighet till 
vår 50.000-del. Den stämde nog - jag har börjat 
förstå, att jag gick rätt väg från början, men sen 
stod det fel namn på en skylt (i alla fall hade jag 
förväntat mig nåt annat), så där jag tänkt 
svänga, gick jag rakt fram. Och jag gick och jag 
gick. Och vandrade. Engelska vägar är ganska 
smala. Engelska bilar kör ofta rätt fort på dessa 
smala vägar. Vägarna är krokiga och har murar 
istället för diken. Trottoarer finns inte alltid. När 
jag inte gick, stod jag upptryckt mot björnbärs-
snåren vid vägmuren, för att släppa fram en bil. 
"Ska du till orienteringen?" En röst bakom mig, 
fast han talar naturligtvis engelska. Jag vänder 
mig om. En cyklist. Han skulle dit också, fast 
hans internet hade sagt att han kunde ta buss 
från Dorking till Gomshall, men det fanns ingen 
buss, så han fick cykla (han hade tydligtvis åkt 
samma tåg som jag från London till Dorking). 
Nu var han ikapp mig. Han såg på skärmen att 
jag var misstänkt orienteringslik. Javisst, fast 
jag tror att jag är lite vilse, sa jag. Jo, han trodde 
nog att han skulle hitta, men han var lite vilsen 
också, för han hade ju fått cykla från fel ställe. 
Han hoppade av cykeln och vandrade med mig. 
Vandrade och gick. Vi talade om ditt och datt. 
Han var gammal (H60)inrikesdepartementsman 
med erfarenheter från Bryssel och Strasbourg, 
men vi svepte över livets olika delar, ty vi fick tid 
på oss. Och samtidigt började det regna. Kallt 
förmiddagsregn, med lite för mycket blåst. Is-
kallt. Men i gott sällskap klarar man det mesta. 
Vi rundade tävlingsområdet i en vid båge söder-
ut, genade lite och såg några löpande orientera-
re och han trodde att han visste vart vi skulle, 
för han hade varit där en gång tidigare, när 
Världscupen gick på den kartan - det visste jag 
också att den gjort, så det var ju bara att lita på 
honom. Fast vi gick uppåt. Och jag sa att TC 
skulle ju vara vid reservoarerna i dalen. Nä, sa 

han. Jag tror att det är reservoaren på berget. 
Ja, han hade rätt. I inbjudan står det reservoa-
ren - det enda blå jag kunnat se på kartan i när-
heten var nåt annat. Sjö, göl, tjärn??? Det här 
var en täckt reservoar - och den fanns inte på 
kartan. Och hade den funnits med, hade den 
inte varit blå. Nu efteråt kan jag konstatera, att 
jag nog gick minst 8 km på okända vägar, och 
jag var på väg att vända just som mannen med 
cykeln kom ifatt mig. Jag skulle aldrig ha hittat 
dit ensam. Men när klockan var 20 i 12 var vi på 
TC, jag klädde om rekordsnabbt och drog iväg 
mot start, 1 km norrut. Sista start var 12.00. Jag 
startade 11.55.  
Det regnade kallt. Allt var genomsurt. Allt utom 
kartan. Den var tryckt på plastpapper och nu 
kunde man verkligen utvärdera... Den här var 
från Tyskland och LOK hade haft den några år 
på sina tävlingar: nu fick man se att den dög! 
Och banan dög - i en skog av glesa tallar och 
bokar och en del andra träd, och dungar av rho-
dodendron, som man fick navigera efter, och ett 
och annat snår av järnek, som man helst und-
vek. Jag missade inte mycket och snabbare än 
så här kan jag inte springa nu mera, tyvärr. Men 
jag vann en delsträcka, såg jag när jag kom 
hem. Underbar skog, lagom kuperat, fast iskallt 
regn. De flesta kontrollerna: "fåran, kröken". 
Detta var detta. Målet låg vid starten, så sen var 
det bara att ta sig kilometern till TC igen. 
Allt i ryggsäcken var halvblött, men snabb av-
torkning, omklädning från helblött till halvblött 
och en korv, en burgare och en mugg brittiskt-
svagt kaffe gör att livsandarna håller i sig. Allt är 
totalt lergeggigt, dock. Hela TC (som inte var 
många kvadratyards) och det mesta av mig var 
lerigt. Blöta jeans är tunga. 
Nu var det tid att försöka komma hem till Lon-
don. Jag liftade, fick skjuts ända ner till statio-
nen (med ett par från västkusten som åkt två 
och en halv timme för att komma till den här 
härliga tävlingen) - och jag konstaterade, att om 
detta var rätt väg till TC, hade jag aldrig hittat dit 
ändå. Kanske med hjälp av liftning, men annars 
aldrig. Och 4 km var i underkant. Det var så 
många avtagsvägar, som enligt kartan jag kolla-
de på skulle vara små; nu var alla vägarna lika 
stora. Hur hittade alla orienterarna? Det var i 
alla fall 500 där. Jag såg visserligen bara några 
stycken, för de flesta hade nog åkt hem när vi 
kom. Mysterium. 
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På stationen - eller hållplatsen, snarare; det var 
bara en perrong med ett litet bås med tak över: 
tåget till Dorking hade gått för fem minuter sen 
och nästa tåg, åt andra hållet, gick om en timme 
och femtio minuter. Mitt i ödemarken. I kallt häll-
regn. Vad gör man? Man sitter och väntar. Fry-
ser. Gör åkarbrasor. Stretchar. Fryser. Jag vet 
inte hur tiden for fram, men även sådan väntan 
har ett slut. Tåget kom, och det kom till Guild-
ford, där jag bytte till tåget mot London Water-
loo. Konduktören kommer, jag plockar upp min 
biljett: då ser jag att det står med små, små 
bokstäver: Not via Guildford. Jag fick inte åka åt 
det hållet.... Jag säger som det var: jag har inte 
sett det här förrän nu! Och en god människa 
klädd i konduktörskläder säger bara: Ja, jag 

tänker då inte se det. Han kliver vidare utan ett 
ord. Härligt! 
Hotellet hägrar. Går via Tesco: köper god mat 
att äta och dricka i sängen, invirad i sängkläder-
na och njutande (för en gångs skull) av det var-
ma hotellrummet. 
Måndag: vilade en del, men lite nedjoggningsp-
romenader på stan. Hem på tisdag. Nästa gång 
jag åker kanske blir i stället för Bornholm, vem 
vet? Då går det en tävling väster om London. 
En timmes tågresa. Och omöjligt att gå fel från 
stationen... 
Eder njutningslystne och lite äventyrlige repre-
sentant i London,  
A. 

Som bekant fyller MAIF hundra år under innevarande år. Vi bildades ju den 29/8 
1907. 
Det kommer att märkas en del i takt med att de sju MAIF klubbarna kommer att 
genomföra diverse arrangemang under året. Kulmen i firandet kommer att vara i 
månadsskiftet augusti och september då en stor manifestation med deltagande av 
alla idrotter i MAIF skall ske på Idrottsparken. Senare på eftermiddagen skall se-
dan förtjänsttecken och medaljer delas ut till förtjänta MAIF:are och sedan avslu-
tas dagen med Jubileumsfest i Folkets Park. Under året skall dessutom en min-
nesbok att färdigställas. Vi i O-laget skall också genomföra diverse arrangemang 
under året och då inte bara O-ringens femdagars i Mjölby, utan också DM-
stafetten väster om Tjällmo i september. 
 
 
Thomas 

MAIF 100 år 
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Dag 1. Dagen började som planerat, tidig mor-
gon, tillsammans med Gunnel från LAIK åkte vi 
med LuftHansa från Landvetter, dom skulle enl 
färddata ta oss till Lissabon. Vi kom till Lissa-
bon, sent omsider, men inte med LH utan med 
diverse inhyrda plan och bolag. Jag kan tycka 
att LH inte är särskilt rädda om sitt goda namn 
och rykte – vad LH tycker vet väl bara dom själ-
va. Över Lissabon hängde tunga regnskurar 
och termometern visade 11 plusgrader. 
Våra reskamrater Agneta och Sven från Nora 
väntade i ankomsthallen tillsammans med 
många andra gamla bekanta. Hej, hej och 
kram, kram. Med Sven vid ratten på vår Focus 
och Agneta vid kartan tuggade vi oss nordost ut 
mot San Pedro du Sul, ca 30 mil. Agneta spika-
de hotellet och trots den sena timman fick vi 
middag med mat i massor som seden är. Luft-
värmepumpen susade tryggt i vårt rum och vi 
sussade in vid midnatt. 
 
Dag 2. Eftermiddagstävling denna första dag, vi 
bedrev lite turistande i staden på fm och in-
handlade nödvändig proviant i stormarknaden. 
På stadshusväggen satt de lokala resultaten 
från folkomröstningen uppsatta – den handlade 
om att införa en människovänligare abortlag-
stiftning- 37% valdeltagande, en svag majoritet 
av dom var för. Ungefär som i hela landet. Så 
blev det tävlingsdags och det bar iväg upp i ber-
gen på branta och allt sämre vägar, först på 
1100-metersnivån gjordes halt och urlastning. 
Vädret blev allt eländigare med blåst, regn- och 
hagelskurar. Terrängen – redovisad på en 
7500-del - bestod av ett trädlöst stenbundet 
klipplandskap, rent farligt i det vidriga vädret. 
Sjukvården fick fullt i sitt tält och ambulansen 
fick besvär med de huvudlöst vägparkerade bi-
larna när benbrotten skulle forslas ned till vård. 
Vi frös illa vid målgång och än värre under vä-
gen ned till bilen där, trots full värme, köldfros-
san inte ville ge med sej. Och som vanligt, tji 
varmvatten i duschen hemmavid. Inte förrän 
långt senare efter middag och fika kunde vi 
glädja oss åt att orienteringen i alla fall gått hyf-

sat, i alla fall kändes det så, några tider hade 
inte stått att få uppe i bergen. Gunnel hade and-
ra bekymmer, hennes värmepump funkade inte, 
lite kyligt på rummet om man säger så. 
 
Dag 3. Långdistans denna andra dag, 4 km 
med en stigning på 200m, mor insåg att det var 
ingenting för henne, hon bestämde sej för att 
förbli åskådare under resten av tävlingarna  
Vädret var fint, soligt om än lite blåsigt, vi kunde 
se ett antal nybyggda vindmöllor, dom hade 
molnen dolt dagen före. Lite nyfiken på gårda-
gens resultat granskade jag listan och flyttade 
blicken allt längre och längre ned och si längst 
ner, Akerman K tid 11tim 48min och några se-
kunder. Funktionärerna i sekretariatet höll med 
om att det nog var något fel när jag trots god-
känd stämpling var dryga 10 timmar efter den 
som var näst sist. Men mer hade dom inte tid 
med just då, dom hade fullt jobb med att få 
igång datan efter gårdagens oväder. Bara att 
bita ihop och ta itu med dagens övning, den 
gick inte så bra trots det fina vädret, illa trött 
nådde jag dock mål även denna dag. Måhända 
är jag en minusvariant när det gäller att tävla på 
hög höjd. Men hotellet bjöd på varmt vatten, all-
tid något. 
Efter några timmars vila var det så dags för 
natt-OL i staden med tänkt start 19.00. Enligt 
programmet då men det ville sej inte riktigt, 
startstämplingen krånglade. Efter en kvarts iv-
rigt gestikulerande bestämde sej funktionärerna 
för att släppa iväg oss utan starttid. Sluttiden 
fick bestämmas som tiden mellan första kontrol-
len och målet. Man kunde då ta det lite lugnt i 
början, läsa in banan, välja väg och sån´t. Inga 
större misstag således denna kväll vad gäller 
orienterandet, dock visade det sig senare att 
inte heller målstämplingen fungerade som av-
sett varför arrangörerna tvingades förklara täv-
lingen ogiltig. Så kan det gå i Portugal, alla kan 
ju inte vara lika bra som Krister Berger. Men 
middagen var god, där bjöds både fisk och kött. 
Gunnel hade fortfarande ingen värme i sitt rum. 
 
Dag 4. Nytt tävlingsområde på tredje dagen, 

Dagbok från Portugalresan i februari 2007 
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lika högt men med små områden vit skog av-
brutna av ilsket gröna stråk mitt i – mest kalt 
dock. Och 5000-del, hur mycket detaljer som 
helst, 15 kontroller och 125 m stigning på bara 
dryga 2 kms löpning. Till detta fick läggas klen 
sikt, vi sprang i moln mest hela tiden, en ny 
upplevelse. Och så fastnade jag i ett grönområ-
de där man skulle springa runt, ingen ny upple-
velse alls. Och fortfarande är jag mer än 10 tim-
mar efter den som är näst sist. Vi tror att mors 
och mitt bricknummer har bytts någonstans för 
även hennes tid första dagen verkar vara väl 
lång. Uppmuntrande tillrop hörs från klasskam-
raterna inför morgondagens jaktstart. 
Området där vi bor rymmer fö många hotell ut-
över vårt, i början undrade vi varför. Men nu vet 
vi, ur bergssidan strömmar sen urminnes tider 
70-gradigt svavelhaltigt vatten som anses ha 
hälsobringande egenskaper förutsatt att man 
badar i det. En imponerande kuranstalt har vuxit 
upp och mångahanda mer eller mindre nyttiga 
behandlingar erbjuds de många hotellens gäs-
ter. Vi nöjde oss med att notera mångfalden och 
dra in doften av ruttna ägg. 
På kvällen var det åter natt – OL i staden men 
grundat på gårdagens erfarenhet och på att det 
regnade avstod vi deltagande. Gunnel hade nu 
fått värme i sitt rum. 
 
Dag 5. Jaktstart sista dagen, nytt område, helt 
utan skog, lika högt och 5000-del, så var förut-
sättningarna. 
Arrangörerna hade placerat mej sist i jaktstarts-
fältet, nu bara en knapp timme efter. Hur dom 
räknat kan man inte veta, kanske var dom bara 
snälla. Banan bjöd på 17 kontroller och 175 m 
stigning på ca 2,5 km. Startfältet var inte stort, 
mer än hälften hade brutit före dagens etapp. 
Alla klasser startade samtidigt men främst pga 
det kraftigt reducerade antalet tävlande i alla 
klasser uteblev det kaos vi befarat, trängsel i de 
6 fållorna och lite missade sekunder här och 
var, men inte värre än så. 
Orienteringen flöt på hyggligt och nå´n placering 
kan läsas i slutprotokollet. Klassen vanns helt 
riktigt av P O Bengtsson och i herrarnas elit-
klass vann fransmannen Thierry med över 20 
minuter. Vår Agneta som även hon var först i 
mål fick dock vänta förgäves på sitt pris – hon 
befanns ha hoppat över en kontroll, så kan det 
också gå i Portugal. 

Om man ska sammanfatta kan man se att ar-
rangörerna inte fullt ut behärskade situationen. 
Orsakerna var flera, det usla vädret, terrängva-
let, antalet deltagare, 1500 anmälda, med råge 
den största OL – tävlingen någonsin i landet, 
överambition - 6 tävlingar på 4 dagar blev för 
mycket. Valet av terräng tror vi påverkats av de 
omfattande skogsbränderna med åtföljande risk 
att karterade områden inte kan användas. Ef-
fekter av Gudrun och Per kan tas om hand inom 
rimlig tid, det bränder ställer till tar årtionden att 
återställa. Och givet förutsättningarna fanns ing-
en anledning att klaga på kartor och banlägg-
ning. 
Fram på em lämnade vi San Pedro de Sul och 
styrde färden mot Acebo i Spanien. en liten ort 
på det glest befolkade västra spanska höglan-
det. Helt juste familjedrivet hotell med varma 
rum och god mat tog emot oss. 
 
Dag 6. Efter frukost möttes vi av en lokal guide, 
han visade sej vara från Texas och gift med en 
spanjorska som han träffat vid universitetet i Bil-
bao. Både han och hustrun jobbade på en tu-
ristanläggning i närheten, att visa besökande 
omkring var ett extraknäck. Sommartid är områ-
det flitigt besökt, säsongen börjar vid påsk och 
varar tom september. Vi började dagen i San 
Martin med en vandring uppför en gammal ro-
mersk härväg som gick genom skog som mest 
bestod av lind, kalkrik jord och söderläge gav 
förutsättning till den frodiga växtligheten, mesta-
dels är det annars karga trakter i bergen. Vägen 
var en gång i världen belagd med kullersten, nu 
pågick restaurering av vägbanan, EU-projekt 
förstås, dom flesta av stenläggarna var kvinnli-
ga, ont om jobb för tjejer i trakten sa guiden. Vi 
strövade runt i staden och fick historien om ara-
ber, judar och krigen med Portugal berättad för 
oss. Staden var väl bevarad, undgick genom sitt 
undanskymda läge de värsta hemsökelserna. 
Vid lunchen fyllde vi en lokal krog där guiden fö 
firat sitt bröllop. Måltiden tog sin rundliga tid, ly-
sande mat och fritt dricka, det senare skördade 
sina offer. Så kan det gå i det soliga Spanien. 
Efter lite turistande i bergen – per buss/bil – 
återvände vi till Acebo och besökte knyppleri-
utställningen med förevisning och avslutade 
med vinprovning hos en lokal tillverkare, inte 
alla var med så långt. Alla kom inte ner till mid-
dagen heller. 
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Dag 7. Den här dagen började även den med 
en vandring, nu i ett naturskyddsområde där 
man på senare tid byggt en rejäl damm för att 
säkra stadens vattenförsörjning. Inte utan split, 
strider före byggstarten hade förts långt upp i 
domstolsväsendet. Men nu stod dammen där 
och stadsborna hade säkrat sitt vattenbehov 
även sommartid. Vandringsleden gick längs 
sjön och längst in hittade vi ruinerna av en kraft-
station som enligt guiden byggts vid förrförra 
sekelskiftet och varit i bruk fram till tidigt 40-tal. 
De tyngsta bitarna av turbin och generator 
fanns kvar liksom den tub som försett anlägg-
ningen med vatten. Fallhöjden måste ha varit 
minst hundra meter. Fiske var tillåtet i dammen 
men inte i det strömmande vattnet längre upp i 
dalen. 
Dagens huvudnummer var besöket i Robeldillo 
de Gata, en bergsby där kärnan bestod av hus 
som byggts på 1200-talet och där det fortfaran-
de bodde folk. Husen har tre våningar, i botten-
våningen hystes djuren, på mellanplanet förva-
rades foder till dom jämte andra förnödenheter 
och längst upp bodde man och gör så fortfaran-
de. Djurhållningen har dock se´n länge upphört. 
Sommartid besöks byn av tusentals människor 
varje dag sa han från Texas. 
 
Dag 8. Dags att återvända till Portugal, kartlä-
sare Agneta hade valt en resrutt kantad av se-
värdheter men vädret var extremt ogästvänligt 
med regn och tät dimma så bortsett från att mor 
fick sitt förmiddagskaffe i ett litet kyffe hände 
inget förrän vi körde in i Castelo Blanco, först 
upp till kastellet och sedan in i värmen på stor-
marknaden Modelo. Längre fram på em kom vi 
fram till Nisa, målet för dagens resa och cent-
rum för tävlingarna lö-sö. Vi delade rum med 
våra reskamrater, 4 personer i ett rum redan li-
tet för två men sånt är ju inga problem för män-
niskor fostrade på hårt underlag i stojiga skolsa-
lar. Men i Residentia San Louis var elsystemet 
som vanligt inte dimensionerat för så många 
gäster så tidigt på året, avbrotten var legio. Men 
vädret blev allt bättre, ljumma vindar värmde 
frusna sinnen. Baccalau till middag dock, Gud-
run Broman påstod att det fanns minst 30 olika 
grundrecept för tillaga fisken, smaklig blir den 
däremot inte hur man än gör, helt ense var vi 
om detta. Smällar man får ta. 
 

Dag 9. Härlig vårdag och OL i öppen terräng 
med många kluriga stenformationer och betes-
mark däremellan, här och där taggbuskar och 
björnbär. På slutet dock mest väglöpning utan 
svårigheter i en dryg km, lite trist. 
Lite trist utfall å, både mor och far fick springa 
fram och tillbaka då vi hoppat över en kontroll. 
Partiell Alzheimer kallar vi sån´t. 
Agneta och Sven använde em till sightseeing, 
mor och jag sov skönhetssömn. 
Kvällen bjöd på stads-OL, här fick jag till ett helt 
felfritt lopp, det bästa på hela resan. 
Skulle visa sej vara dubbelt värdefullt men det 
visste vi inte då. 
 
Dag 10. Regn på natten och en hotfull himmel 
vid frukosttid men det klarnade upp och tävling-
arna kunde avslutas i fint väder. Nytt tävlings-
område men samma terrängtyp med TC i ett 
spa under byggnad. Blir säkert fint med varma 
källor i omgivningarna och EU-pengar i ryggen. 
Vi gjorde färre misstag denna dag men hade 
inga förhoppningar om någon mera framskjuten 
sammanlagd placering. Men så började folk 
gratulera far till segern, vi begrep just ingenting, 
men vid studium av resultaten stod det klart att 
även stads-OL kvällen innan räknades in och 
där hade ingen av dom bästa ens startat! Så 
hastigt och lustigt och tämligen oförtjänt fick far 
stå överst på pallen och även mor fick en pall-
plats, i hennes fall helt välförtjänt. Så kan det 
också gå i Portugal. Efter den omskakande 
händelsen åkte vi turistvägar till Lissabon för 
övernattning därstädes inför morgondagens 
hemresa. Vi firade avslutningen med en delikat 
kvällsmiddag. 
 
Dag 11. Tidig morgon, så tidig att vi inte fick 
den frukost på hotellet vi betalat för och farväl 
till Agneta och Sven, härliga reskamrater dom 
två, tack för sällskapet! Så tog oss samma me-
diokra flyg tillbaka till Landvetter. Från +14 och 
sol till +2 och blötsnö. Inflygningen blev rent 
obehaglig då molnhöjden var nära 0 och vi såg 
inte marken mer än några sekunder innan pla-
net tog mark. En liten äreräddning för LH, vi 
kunde ha hamnat i Jönköping. Nu skottade vi 
istället fram bilen och återvände till Ryd där 
snön låg djup och oskottad – så kan det vara i 
Sverige. 
 
Upplevt av Mona å Kalle 
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För andra året i rad var vi ett gäng som bestäm-
de oss för att sparka igång säsongen tidigt ge-
nom att delta i OK Pan-Kristianstads tre tävling-
ar första helgen i mars. Vi var ju med även i fjol, 
då i starkt snötyngda marker. Men denna vinter 
har ju som bekant varit betydligt snöfattigare, så 
det var med förhoppning om mer eller mindre 
barmark man anmälde sitt deltagande. Veckan 
innan följde täta rapporter på Pans hemsida, 
snömängden minskade kraftigt var dag som 
gick. Skönt, då slipper man definitivt att pulsa 
halvt ihjäl sig som i fjol. 
Vid lunchtid på fredagen samlades vi för avfärd, 
och via sedvanlig fikarast på Hörle rastplats 
kom vi i god ordning fram till Åhus där vi skulle 
inkvartera oss. Det visade sig att vårt härbärge 
låg bara en km från nattävlingens TC, så vi kun-
de droppa av till start allteftersom våra starttider 
närmade sig. 
Nattävlingen var upplagd så att det var gemen-
sam start, och sedan var det spridningsmetod 
genom några slingor med gemensam varv-
ningskontroll. 
Starten gick och min och ett par klasser till kas-
tade oss ut i den flacka, lättlöpta terrängen. Ett 
tunt snölager låg fortfarande kvar, men det gjor-
de inte så mycket, snarare tvärt om, då vi stack-
are som ligger lite längre bak i fältet då fick en 
del spår att följa. Att kuperingen var svag kunde 
jag raskt konstatera när jag närmade mig var-
ningskontrollen som skulle ligga i änden av en 
höjd. Det var bara det att hela höjdpartiet bara 
var ett par meter högt, så det var nästan så 
man passerade det utan att reagera. Nåväl, det 
redde upp sig, och sedan flöt det på fint. En 
kontroll fick jag gå runt och ta bakvägen, men 
annars inga större missar. I mål kom jag långt 
ifrån sist på tävlingen, till skillnad från i fjol, det 
kändes rätt bra. 
När Oskar till slut kom tillbaka hade han hela 
famnen full med priser, det visade sig att vi fått 
inte mindre än fyra segrare, Pelle i H40, Ulrica i 
D20, Åsa i D18L och Johan Melén i Öppen 2. 
Dessutom kom Jösse tvåa i H35 och Oskar trea 
i H16. En succéstart på helgen med andra ord. 
På lördagen var det dags för stafetten Skåne-
mixen. Den avgjordes vid Furuboda kursgård 

en dryg halvmil söder om Åhus, och här erbjöds 
vi i princip helt snöfria marker. Dock fanns det 
gott om sanddyner skulle det visa sig, så bitvis 
var det bra tungt att springa. 
Fyra lag hade vi anmält, ett i öppna herrklassen 
och tre i propagandaklassen. 
Ut på herrarnas förstasträcka beger sig Jösse. 
Dock har han ingen bra dag och blir ifrån-
sprungen en del. Erik har hand om andra och 
hyfsar till placeringen genom att plocka åtta 
platser innan Pelle avslutar med att plocka yt-
terligare fyra och för in laget på en slutlig tolfte 
plats bland 29 startande lag. 
Propagandaklassen är den största med nästan 
40 lag på startlinjen. Bland dessa står Oscar, 
Victor och Åsa. Oskar har gett sig den på att 
vara först till startpunkten och lyckas med bred 
marginal efter en ordentlig tjurrusning. I mål är 
han dock inte först, men väl trea, en halv minut 
efter täten. Fyra minuter senare kommer Victor 
och strax därpå Åsa, så alla våra lag är bra 
med. I tur och ordning går sedan Frida, Johan 
M och Markus ut. Frida och Johan kommer ihop 
ute på banan och hjälps åt in mot mål där Jo-
han spurtar ifrån och ger Ulrica några meters 
försprång före undertecknad. Efter ytterligare ett 
par minuter växlar Markus till Johan K. 
Ulrica och jag har olika första så vi skiljs åt di-
rekt. Lite senare ser jag en skymt av Johan när 
vi kämpar oss över ett större sandområde, men 
mot slutet kan jag glida ifrån de båda och gå i 
mål som bästa MAIF-lag på en tiondeplats. Ulri-
ca för in sitt lag som 14:e och Johan sitt som 
18:e. Klart godkända insatser av alla lagen. 
Efter tävlingen lyckades vi hitta ett matställe 
med mat för alla smaker, sen var det rekreation 
i villan med kortspel och TV-tittande och glass-
ätande. 
Söndagens avslutande långdistanstävling hade 
samma TC som stafetten och gick i samma ter-
rängområde. Pelle gjorde återigen ett bra lopp 
och svarade för dagens enda seger. Åsa gjorde 
också ett bra lopp men fick se sig snuvad på 
segern med en halvminut och slutade tvåa. Jös-
se och Ulrica hamnade båda på en tredje plats. 
Nöjda efter tre dagars intensivt tävlande var det 
bara att styra kosan hemåt igen. 
Krister Berger 

OL-premiär i Skåne 
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Varning storm, storm, storm och ett frågeteck-
en om vi verkligen skulle komma över till den 
danska lilla ön utslängd i Östersjön.  
Efter ett antal år av uppehåll var det så dags 
att åka till Bornholm igen. Jag har alltid sagt 
att jag vill åka med bussen någon gång. Bus-
sen brukar avgå från Nora och kommer till Mo-
tala några timmar senare. Sedan fortsätter 
den ner genom hela Småland och når Ystad 
där den åker ombord på båten.  
 
Min resa började med att Patrik och Fredrik 
kom och hämtade mig strax före klockan elva 
någon fredag i oktober. Och så bar det av till 
Verkstadstorget där vi skulle bli upp hämtade 
av bussen. Efter inköp av godis och tidning så 
kom då bussen. I Motala klev även folk från 
Finspångs SOK och Kerstin och Stigge. Bus-
sen var då knappt fylld till hälften. Efter ett an-
tal stopp bland annat i Jönköping så blev det 
ett ett lååååååååångt matstopp i Ljungby. Det 
något långa stoppet berodde på att vår tänkta 
färja från Ystad var inställd som skulle avgå 
omkring 19 och vi fick ta färjan som skulle 
avgå 21:30. Så vi hade gått om tid. Efter att vi 
sett Ystads hamn och färjeterminalen så var 
det dags att åka ombord på båten. Fredrik och 
jag hade då intagit åksjuketabletter andra i 
bussen hade intagit desto mer sprit. Bussen 
åkte på båten och när vi skulle ta oss från bil-
däck upp till salongerna så såg vi Thomas och 
Carinas bil, väldigt konstigt eftersom de skulle 
åka redan klockan 12 på dagen. Efter några 
timmar var vi då framme i Rönne och det blås-
te inte alls så mycket som jag hade trott. Vi 
blev skjutsade till hotellet Ryttargården som 
ligger strax utanför Rönne där vi skulle bo. Ef-
ter lite information och en nattmacka så var 
det bara och gå och lägga sig.  
 
På lördagen är första start klockan 12 så vi be-
hövde inte gå upp så jättetidigt. Efter frukost, 
packning och hämtning av matsäckspacket så 

bar det då av till tävlingen. Efter många små-
vägar och backande så var vi framme vid TC. 
Och det var nu jag skulle göra min debut i 
D21B lagom kort bana. Dagens mål var också 
att bli familjebäst på spurten. Den tävlingen 
vann Patrik och jag vill tillägga att Fredrik hade 
missat att vi hade den tävlingen annars hade 
han vunnit trodde han. Eftersom Bornholm till-
hör Danmark så gäller danska regler och det 
betyder att det inte finns någon dusch. Efter 
omklädning och matsäcksätning så bar det av 
till hotellet och duscha. 
 
Kvällen avslutades med middag på hotellet.  
 
Söndagens första start var klockan nio men 
eftersom vi hade fått en timme så var det ändå 
inte så supertidigt. Vädret var regnet och blå-
sigt och vi skulle då bygga upp vårat vind-
skydd. Det blev väldigt populärt bland annat 
så fanns förutom MAIF också löpare från Lin-
köpings OK, Gävle OK, Boxholm-Mjölby OL, 
Finspångs SOK, OK Orion och några från Nor-
ge. Spurttävlingen fortsatte även idag och nu 
visste alla om tävlingen och det var Fredrik 
som vann och han vann även sammanlagt 
över Patrik och mig. Efter att vi hade kommit i 
mål åkte Patrik och jag tillbaka till hotellet med 
den första bussen. När vi hade duschat så 
gick vi och åt lunchbuffé. Sedan var det bara 
att packa in väskorna i bussen och åka mot 
hamnen och båten som skulle ta oss till Sveri-
ge. På hemvägen hade blåsten lugnat ner lite 
och vi fick åka med snabbfärjan. Det gick bra 
och vi kom över levande och jag mådde inte 
illa en sekund fast Fredrik köpte en stor glass 
till mig. Så var det bara hemresan kvar efter 
ett stopp i Ljungby där vi åt så var vi hemma i 
Motala vid midnatt. Jag vill rekommendera att 
åka med Sunnegrens buss till Bornholm, lätt, 
enkelt, bekvämt och även prisvärt och en 
aning pensionärsvarning  

Lisa Korall 

Bornholm 2006 
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av Maria Bergstrand 
 

Några MAIF-are har ju i Q-K berättat om sina 
största bommar. Dessa har oftast varit väldigt 
storslagna och underhållande beskrivna. Jag 
har nästan varit lite avundsjuk på att inte jag 
kunnat bidra med någon egen upplevelse i pari-
tet med att runda en sjö av misstag, komma 
utanför kartan, springa kontrakurs flera km osv. 
Vem är intresserad av att läsa om mina små pa-
rallellfel eller lite snurr inne i ringen? MEN, en 
dag kom jag på att även jag gjort ett par riktigt 
dåliga lopp. Så dåliga att jag trängt undan min-
nena och inte förstått varför jag blir obehaglig till 
mods varje gång jag reser upp till Dalarna, och 
ett par mil söder om Borlänge ser skylten mot 
Idkerberget.  
Året var 1980 och jag var 17 år. Det hade gått 
ganska bra för mig tidigare under året, så man 
hade i sin enfald börjat drömma om att ta en 
plats i juniorlandslaget. Om man bara gjorde det 
där perfekta loppet, och sprang lite fortare, så 
kanske man hade chansen att få häng på de 

bästa… I alla fall fick jag vara med på NOM-
uttagningen det året (Nordiska Mästerskapen). 
Vi bodde på hotell i Borlänge. Tänk bara en sån 
sak, aldrig hade jag väl tidigare bott på hotell 
när jag skulle tävla i orientering. Det var det när-
maste stjärnstatus jag kom. När starten gått för-
sta dagen och jag fick kartan i handen insåg jag 
nog att jag hamnat i något annat än en vanlig 
östgötatävling (se kartprov 1). En halvstor miss 
på 1:a kontrollen, en hjälpkurvesänka i en slutt-
ning med 34 höjdkurvor. Liten miss på tvåan, 
trean gick OK, kom till femman före fyran. Där 
klockades mellantid (detta var före elektroni-
kens tid så här satt personer med tidtagarur) 
och jag var 8 minuter efter Annichen Kringstad. 
Efter sexan, som var den största missen, var 
differensen dubbelt så stor, och efter en skaplig 
avslutning var jag 18 minuter efter i mål. Pin-
samt dåligt tyckte jag då. Men jag hade ju en 
chans till, nästa dag ett nytt lopp. Nu skulle jag 
ta revansch! Katastrofen kom på väg till 3:e (se 
kartprov 2), en långsträcka på skrå där jag sak-
ta men säkert halkade allt längre ned i sluttning-
en, för att till slut läsa in mig på en väg 600 m 
snett i sidled och med klättring på 80 meters 
höjdskillnad upp till kontrollen (senare fick jag 
beröm av en annan östgöte för att jag inte bröt 
då, målet låg dessutom en kort bit därifrån). Att 
jag spikade några kontroller i mitten av banan 
var väl bara tur. Ytterligare en stor miss kom på 
slutet och tiden slutade denna dag på +27 mi-
nuter efter segraren, som var Annichen igen. 
Jag minns hur jag skämdes efteråt. Någon (?) 
hade ju betalat utflykten med resa, hotell och 
allt. Som Tobbe skrev i Q-K det året: ”Maria 
åkte med östgötaeliten till NOM-testerna, men 
för henne gick det så illa att jag nog inte borde 
ha nämnt utflykten överhuvudtaget”. 
Det jag lärde mig då var förstås att bara för att 
det gått bra i en viss terrängtyp behöver det inte 
gå bra överallt. Jag behärskade helt enkelt inte 
tekniken i denna storkuperade terräng. Såhär 
27 år senare när jag tittar på banorna kan jag 
tycka att det var OK att jag ändå tog mig runt på 
11-12 min./km. Allting är relativt… Några veckor 
efter de där misslyckade loppen fick jag i alla 
fall min revansch på Natt-SM, då jag bara fick 

”Min största bom” med mera 
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stryk av Annichen med 11 sekunder. I en helt annan terrängtyp förstås; flack Gästriketerräng 
som tydligen passade mig bättre. 
 
När jag ändå är igång tänkte jag skriva några rader om det som Anders H och jag pratade om i 
bastun, nämligen detta att rita in sina vägval efter tävlingar. En del gör det jämt, vissa aldrig, 
åter andra ibland. Det som är intressant för framtiden är ju hur våra ungdomar gör. Det ryktades 
om att någon ritade in dels vilken väg man tänkt ta, dels vilken väg det till slut blev. Detta har jag 
aldrig gjort men jag tycker det låter intressant. Dels visar det att man hade en plan innan, och 
om inte planen följdes kan det ju bero på olika saker. Man kan medvetet ändra strategi på vä-
gen för att det inte såg ut som man tänkt sig, eller man kan förstås springa fel eller snett. I vilket 
fall är det ett ypperligt tillfälle till analys av loppet då man kan dra lärdomar att ta med till nästa 
tävling. Sen är det helt enkelt så att de flesta av oss efter några år glömmer hur man sprungit 
mellan kontrollerna. Det kan vara kul ibland att ta fram gamla kartor och minnas. Som nu när jag 
skriver detta på vårlägret på Gotland, där jag för 28 år sedan sprang USM på samma ställe som 
första träningspasset på lägret. Jag kunde inte motstå frestelsen att springa och kolla in ett par 
av de kontroller jag haft, och det hade ju inte varit lika roligt att kolla in banan om jag inte ritat in 
och därmed kommit ihåg mina vägval. Med dagens teknik har man ju dessutom tillgång till en 
guldgruva av möjligheter att analysera missar, vägval, sträcktider osv.  
Om nu någon mot förmodan orkat läsa denna artikel till slut, så var syftet 2 råd till våra lovande 
ungdomar: 1) Träna och tävla i olika terrängtyper när chansen ges, inom och utom Sverige, och 
välj den OL-teknik som passar bäst på varje ställe. 2) Avsätt några minuter när du kommit hem 
från tävlingen för att rita in vägvalen och fundera på varför det blev som det blev om det inte 
blev som du hade tänkt! Lika viktigt är det att tänka till vad det var som gjorde att man spikade 
en kontroll. Var det bara slumpen eller hade jag betett mig på ett vettig sätt? Vad jag menar är 

att man ska för-
stärka det positi-
va, repetera för 
sig själv det som 
gick bra, när 
man hade flyt. 
Om man ältar 
sina misstag kan 
det bli som Han-
ny Alliston skrev 
i Skogsport; att 
man tränar på att 
missa. 

Maria 
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OK Motala bjöd in oss till en natträning i Rismarken utanför Vadstena. Åtta MAIF: are åkte 
dit och trotsade det ymniga snöfallet. Väl där var det bara att springa ut på banan. Jag 
sprang mellanbanan som var 4,7 km och hade 14 kontroller. Till första flöt det på bra det 
var i princip bara stig, men det var sen det risiga började. Det räcker med att ta fem steg 
in i skogen från en stig så står man mitt inne i en stor taggbuske som är utslängd mitt ute 
på vischan. Till tredje kontrollen sprang Patrik Korall och Jerry Martinsson (OKM) om mig 
dels på grund av att jag kom till en bäck som var stor som en älv det gjorde att jag fick 
springa utmed den där älven för att försöka hitta ett så smalt ställa så att jag kunde hoppa 
över till andra sidan När jag äntligen hade gjort det så var Patrik och Jerry lååååååååångt 
före mig (nästan i mål). Jag fick inte ens en ärlig chans till att hänga dem. Sedan upptäck-
te jag att vit på kartan är som ljus grönt, ljusgrönt är som grönt och grönt är som en vägg 
med antingen gran eller sly/taggbuskar, men ändå insåg jag att man INTE GENAR I SKO-
GEN i Rismarken utan springer runt på dem breda fina stigarna alldeles för sent ute på 
banan. 
 
Eftersom området är så pass litet så gick banan i kors. Kanske inte så viktigt i det hela 
men efter att jag hade känt mig som en istapp hundra gånger om så insåg jag att jag kun-
de fuska. Banan gick ju i kors och det var stiftklämmer ingen skulle inse att jag tog elvan 
före tian. Ingen skulle se mig eftersom det bara var jag, den mörka skogen snöflingorna 
och mitt samvete, som växte och växte och krossade min tanke om att fuska. Så det var 
bara att springa till kontrollerna i rätt ordning. Det var annars ett tag sedan jag sprang 
med stiftklämmer det var riktigt mysigt, det tar ju nämligen lite längre tid att stämpla, först 
måste man ju passa in startkortet så det hamnar på rätt ställe sedan trycka till och så 
måste man kontrollera så att hålen blev bra och vilken figur det blev, en fyrkant eller ett T 
eller någonting annat. Det tar ju lite längre tid men det betyder ju att man kan pusta ut lite 
innan man tar sats till nästa kontroll. 
 
Efter 14 avverkade kontroller (i en stor taggbuske) varav nio jag bommade så var jag i 
mål. Då är det säkert någon som tänker ”varför åker hon till Rismarken när det är mörkt 
och snöar som mest? Rismarken är ju inte känd för att vara fin det vet jag. Jag väljer inte 
alltid tävlingar efter terräng, så ibland kan man ju hamna i terräng som man egentligen 
inte tycker om. Och just så blev det nu. Man kan inte bara lägga sig ner och tjuta eller gå 
hem det måste genomlidas, men jag kan lova att det dröjer nog ett tag innan jag springer 
natt i Rismarken. Det gav i alla fall någonting 84 minuter i träningsdagboken riktig bra ef-
tersom passen över en timme lyser med sin frånvaro, lite oroväckande eftersom vårsä-
songen kommer snart och jag vet att de tävlingar jag springer under en timme är lätt räk-
nade. 
 
Lisa Korall 

Natträning i risiga Rismarken vinter 2007 
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17-18 mars var det dags för de två första J-cup 
tävlingarna. Efter en veckas sjukdom som upp-
laddning kom fredagen och pappa och jag åkte 
ner till Karlskrona.  
Orienterare som vi är så hittade vi till Trossö 
vandrarhem utan problem. Det var centralt be-
läget i Karlskrona, en stad där många tillbringar 
fredagskvällarna körandes fram och tillbaka i 
vrålande bilar, just utanför vårat vandrarhem.  
 
Efter lite sömn väcktes vi av morgonpigga 
vandrarhemsgäster som duschade och tjoade. 
Lite Pallander (Johan Kjellander) mentalitet där 
”varför vara tyst när man kan låta bli?”  
Sedan var det avfärd till tävlingen. Orienterare 
som jag kallar mig hade jag lite problem med 
kartläsningen, så vi missade vår lilla infart till 
TC och lyckades i stället hamna på en påfart till 
E22, så det blev en stunds bilfärd mot Ronne-
by. 
 
Väl framme på TC så regnade det en liten 
skvätt men sen tittade solen fram. Då tog både 
Per och Gudrun tillfället i akt att besöka en ori-
enteringstävling i vårsolen. 
Efter mycket möda lyckades vi sätta upp Den-
selns vindskydd och sen var det bara att ta sig 
till förstarten, sedan till den riktiga starten, och 
sedan iväg.  
Det gick inget vidare.  
När jag äntligen hade lyckats pallra mig runt 
mina 2.3km och kom in på upploppet, lyckades 
jag med bedriften att springa in i fel målfålla. 
Jag har ingen aning om hur jag kom dit, men 
där var jag.  
 
Sedan hade jag lite problem med att hitta vind-
skyddet. Det berodde på att det hade blåst 
sönder och inte längre stod upp. Även markan 
blåste iväg, och förvånade matgäster hade 
plötsligt inte längre tak över huvudet.  
 

 
Duschen var inomhus och det är ju behagligt, 
även om varmvattnet var slut.  
 
Eftermiddagen/kvällen satt jag mest och slap-
pa´, och tog en liten promenad med pappa.  
Dag två var det avresa klockan åtta, det var 
bråttom till starten för Lotta.      
 
Vi gick 2km i det regniga vädret för att anlända 
till ett geggigt TC.  
Lotta sprang till start och där satt jag sedan en-
sam i regnet och leran. Efter en timme var det 
även dags för mig att ge mig av.  
Denna dag var det bara Gudrun som vågade 
sig ut i det regniga värdet men det räckte gott 
och väl, jag höll ändå på att blåsa av den sma-
la vägen som gick över några åkrar till starten. 
 
Början av tävlingen gick lite halv bra. På väg 
ner till varvningskontrollen:  
”inte mycket kvar, skärp till dig nu Åsa”, tänkte 
jag. Ibland funderar jag på hur kvinnlig jag 
egentligen är. Jag har vissa svårigheter med 
att göra två saker samtidigt. I det här fallet 
tänkte jag och glömde bort att titta var jag 
sprang. Det resulterade i närkontakt med en 
taggtråd.  
Eftersom det var vid varvningen fanns där 
självklart fotografer och en man från sepro.se 
var snabb fram och fotade mig när jag försökte 
ta mig loss. 
I sluttningen vid näst sista har jag förträngt var 
jag höll på med, men det var inget man tjänar 
tid på i alla fall. 
 
Inte heller denna dag fanns det varmvatten i 
duschen. Skillnaden var att den idag var ute. 
 
Det var en trevlig resa och definitivt inte min 
sista J-cup. Om jag kommer ihåg att anmäla 
mig vill säga.  

Silva Junior-cup 
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Under 90-talet var vi i Danmark och Jylland 
och orienterade vid ett flertal tillfällen på som-
maren. Då hette tävlingen Jysk-3 dagars och 
var ett mycket trivsamt arrangemang. Under 
senare tid, egentligen hela 2000-talet, så har 
inte tävlingen funnits och jag har lite funderat 
varför. Jag har tyckt det varit synd att det inte 
funnits några tävlingar på Jylland vid lämplig 
tidpunkt då det brukar vara bra orientering och 
att danskarna är duktiga på att arrangera.  
I vintras frågade Marianne Nyman, som 
springer för LOK, Carina om vi inte kunde göra 
något tillsammans eftersom sommaren kom-
mer att ägnas åt O-ringen. Sagt och gjort vi le-
tade efter någon flerdagars-tävling och hittade 
då Påskelöpet som skulle genomföras i den 
nordöstra delen av Jylland, söder om Ålborg. 
Där finns ett stort skogsområde som heter 
Rold Skov och är det största skogsområdet i 
Danmark. Tävlingen började på Skärtorsdagen 
eftersom den dagen är helgdag i Danmark. 
Detta upplyste vår stugvärd oss om, när han 
bjöd på en välkomstöl. Vi bodde i Östra Hus-
by, som i stort sätt ligger vid Mariagerfjordens 
utlopp. Därifrån hade vi ca 5 mil till alla tre 
etapperna. Den första etappen gick i ett myck-
et intressant område för oss som springer de 
flesta tävlingarna i Östergötland. Halva kartan 
bestod nämligen av hed och eftersom hed ri-
tas som gult blev det ganska många nyanser 
av gult vilket i sin tur gör det svårt åtminstone 
för mig. 
Det blir dessutom svårt med avståndsbedöm-
ningen när det är så öppet. Hederna bestod av 
ljung vilket gjorde att det var rejält jobbigt att 
löpa där. På slutet av banorna kom vi in i mera 
traditionell dansk terräng där orienteringen 
mer liknar stadsorientering där det gäller att 
hålla reda på alla stigar och stigskäl. 
Första dagen blev ingen större succé för MAIF 
inslaget utan vi gjorde en del missar men det 
var ju första dagen. 
En liten intressant parantes var att Familjen 
Berg från LOK var också där. Anders är förhål-
landevis nyopererad i ett knä och nöjde sig 
med H40 klassen. Nu var det väl lite kort efter-

som Anders är i en uppbyggnadsfas just nu. 
Nu blev det ett varv i miniknatet med en yngre 
medlem i Finspång, sedan ett lättare tränings-
pass på 45 minuter. Sedan felbedömande han 
starttiden och kom 20 minuter för tidigt och det 
gjorde att det blev ytterligare 15 minuter för att 
hålla värmen. Nu vann Anders ändå H40 klas-
sen även om det var bara med 30 sekunder, 
vilket störde honom lite! 
 
Andra dagen gick vid Rebilds bakker. Dessa 
backar ligger i nordvästra delen av Rold Skov. 
I området finns ett otal olika orienteringskartor. 
1994 sprang vi Jysk 3-dagars och då genom-
fördes den sista etappen dagen just här. Re-
bilds bakker är en rest av inlandsisen så det 
ser ut lite som södra Ödeby även om det inte 
är gropar utan sänkor som är mycket djupa 
och branta att springa uppför och nedför. 
Första tredjedelen av våra banor gick i detta 
område med sänkor och hed och ljung var den 
dominerande markvegetationen. Banornas 
resterande hälft gick i ett område med rätt så 
mycket bokskog som alltid är en trivsam upp-
levelse speciellt så här tidigt på året. 
Resultatmässigt gick det bättre för både Cari-
na och mig och det kändes som vi kommit in i 
den typ av orientering som Danmark erbjuder. 
 
Tredje dagen var det jaktstart. Dagens område 
hette Rold Nordskov och var inte lika kuperat 
som dagen innan. Det fanns några delar av 
kartan i norra delen som var kuperad men det 
drabbade endast de längsta banorna. I övrigt 
var det terräng som de som varit på Bornholm 
känner igen. Det blev snabblöpt och orienter-
ingstekniken ställdes inte på så stora prov. Vi 
förbättrades oss i sammandraget och kände 
oss ganska nöjda. Det betydde att vi kunde 
fara hem till stugan och med gott samvete ta 
oss några öl och äta en god middag. 
 
Nästa år kommer Påsklöpet att arrangeras av 
Esbjerg OK och följaktligen kommer tävlingar-
na att genomföras i trakten, på ön Fanö. Då 
blir det kustterräng med sanddyner och små-

Påsklöpet 2007 
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kuperad terräng. Påsken ligger tidigt nästa år så 
det kan ju vara en bra uppladdning inför vårens 
tävlingar. 
Som alltid när man tävlar i Danmark så var arran-
gemanget på topp med trevliga banor och god för-
plägnad från markan. Röda korvar är goda som ni 
vet. De sparar heller inte på mödan utan det finns 
tält, markor, skyltar, flaggor m.m. i riklig mängd. 
Måhända kan man ha lite synpunkter på kartorna 
för en gång skull då det fanns en del tveksamheter 
hur saker och ting var redovisade. 
Jag, Carina, Marianne och Rolf från Linköping 
hade en trevlig helg i Danmark och vem vet vi kan-
ske åker tillbaka igen. 
Thomas S 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Mariager Fjord OK var arrangör 
 

TILL MINNE AV ROLF ÖRESJÖ 
 

 
Motala AIF Orienteringslags äldsta trotjänare har gått ur tiden. Rolf Öresjö insomnade den 1 
april 2007. 
 
Rolf har varit medlem i Motala AIF sedan början av 1930-talet med sin hemvist i orienteringssek-
tionen – sedan 1995 MAIF OL. Han var med och tävlade en hel del i orientering och även i friid-
rott fram till 1950-talet. Han lade ned en hel del arbete i orienteringssektionens styrelse och var i 
ett par omgångar sekreterare. Genom sitt lugna och timida sätt var han en uppskattad person. 
Under en period flyttade han till Olofström i Blekinge, men återkom till Motala, där han sedan bott 
som pensionär. Han har med glädje följt MAIF-orienterarnas framfart under de senare åren och 
uppskattat, att få vår tidning Qvistknäckaren. 
 
1943 invaldes han i Skogskarlarnas Klubb, där han även tillhörde rådet som skrivare under perio-
den 1950 – 1955. 
 
Han övertog även en syssla, som KA Pahlsjö hade innan han gick bort, nämligen att vid huvudfö-
reningens årsmöte, liksom Gamla Maifares årsmöte avsluta det med att se till att det utbringades 
ett fyrfaldigt Leve för Motala AIF. 
 
Motala AIF OL deltager i sorgen. 
Ramon Berger 
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Så här är det ofta när jag ska springa natt, att 
jag går och har ångest över att jag har anmält 
mig. Så även denna dag den 30 mars så hade 
jag lite ångest över att jag hade skrivit upp mitt 
intresse till denna härliga stafett. Min resa såg i 
princip ut som följer först stadsbuss nr 12 från 
Barkvägen till centralen i Örebro sedan ett tåg 
till Hallsberg där nästa byte skede till ett nytt 
tåg. På det nya tåget skulle jag sitta hela tjugo 
minuter på. Efter att tåget ha rusat fram genom 
Närke- och Sörmlandsslätterna så va det av-
stigning i metropolen Vingåker. 
 
I Vingåker hände det väl inte så jättemycket 
men man kunde ju sitta i stationshuset och läsa. 
Efter tio minuter så kom det in en kille som man 
kunde vila ögonen på om man så önska. Min 
teori var att han var orienterare eftersom han 
bar joggingskor, Craftjacka, hade en väska och 
en ryggsäck, tog en turistkarta på Vingåker och 
så gick han och handla smörgås och kaffe eller 
te (jag såg inte riktigt) om han inte hade varit 
orienterare hade han enligt min teori köpt en 
korv och läsk. Efter en halvtimme så försvann 
han ut och jag var tvungen att återgå till min 
bok. Efter ungefär tio minuter till så kom min 
taxi och hämta mig en vit Volvo som hade pas-
sagerarna Frasse, Anna 
och Anders och kördes 
av Patrik. Efter liten 
rundtur i Vingåker så bar 
det av till den välkända 
Svartnattagrusgropen. 
Väl där så mötes vi upp 
av Gustav, Oskar, Jös-
se, Martin och Pelle. Ef-
ter utdelning av korvbil-
jett, nummerlappar, 
Sportidenbricka och dis-
kussion om hur lagen 
skulle vara (eftersom 
Krille KB hade vadpro-
blem så fick Anders hop-
pa in i stället för honom) 
så gick Anna och jag till 
damernas fina och var-
ma omklädningsrum för 

att prata taktik och byta om. 
 
Klockan närmade sig start och alla första-
sträckslöpare skulle ge sig av. Som det alltid är 
på Svartnatta så är startsignalen att arrangörer-
na skjuter upp raketer och då ska naturligtvis 
löparna springa väg, men så blev det inte. Lö-
parna sprang sedan iväg efter att någon hade 
skrikit SPRING!!!!!!!! Sedan var det bara att ta 
på sig sina orienteringsskor och börja att värma 
upp. Oskar kom in bland dem första och växla-
de sedan ut till Gustav. Efter några minuter kom 
ett stoooort sken in över TC och det var Martin 
som kom inspringande och han växlade ut till 
Frasse. Sedan blev det lite stiltje och ganska 
tomt på lag. Och så va det här med Patriks lam-
pa. Den fungerade inte innan start så han fick 
springa med Anders lampa, och om Patrik skul-
le komma in innan Anna skulle växling ske med 
både karta och lampa var tanken. Men Anna 
kom in först, växlade över till mig med karta och 
gav sin lampa och sitt batteri till Anders som 
kunde i lugn och ro ta på sig den, sen kom Pat-
rik inspringande i mål och växlade sedan över 
till Anders. Eftersom jag nu var ute i skogen så 
vet jag inte vad som hände på TC men Jösse 
borde ha kommit i mål. Och han gjorde det utan 

Svartnatta 
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godkänt resultat, jag har två teorier varför. Te-
ori 1: att han helt enkelt hängde fel gaffel och 
orkade inte springa tillbaka till rätt kontroll. Te-
ori 2: missade sänkan ni vet sänkan vid den 
lilla stenen där borta. Han växlade i alla fall ut 
till Pelle. Gustav kom i mål som tvåa ca 12 se-
kunder från segern. Frasse förde MAIF lag 1 i 
mål på en åttonde plats. 
 
Ute i skogen fanns jag. Min tanke när jag fick 
min karta var att jag helt enkelt skulle hänga 
gubben från Kolmården men när vi hade 
sprungit förbi startpunkten så sprack min plan 
på grund av att jag tyckte han drog sig för 
mycket åt höger. Sedan sprang jag banan 
själv men gubben från Kolmården var omkring 
mig ganska mycket. Mot slutet av banan skulle 
man pressa igenom ett grönområde och där 
tappade vi kontakten med varandra. Jag trod-
de hela tiden att han var före mig men det vi-
sade sig när jag sprang i mål att han inte var 
det.  

 
Traditionen på Svartnatta är att varje deltagare 
får en korv med bröd och jag skulle försök byta 
ut den mot en chokladbit men det gick inte så 
jättebra. Först skulle jag få två bananer men 
sedan erbjöd dem mig en smörgås och det lät 
bättre, men ingen choklad det fick jag köpa 
själv. 
 
Och så var det den där orienteraren i stations-
huset. Han var orienterare tror jag. Jag såg en 
som var fruktansvärt likt i alla fall och han 
sprang för OK Skogmårdarna Malung, så min 
teori var rätt. 
 
Tävlingen avslutades med prisutdelning där 
Gustav och Oskar fick var sin träburk/skål. Se-
dan var det bara att ta sig genom norra Öster-
götland på kostigar till Motala. 
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Och så var det äntligen dags för årets vårlä-
ger, i år på Gotland. Det kändes ju lite spän-
nande och min orienteringskarriär skulle bli 
fulländad med att få springa på Gotland. Jag 
har tre minnen från en tidigare resa till Gotland 
som var 1989. Det var att jag sprang miniknat 
(som inte alla har gjort, inga namn) med mass-
start nymodigheter som inte slog igenom på 
fastlandet, att jag inte förstod språket och att 
jag inte fick köpa den största glassen med 
både grädde och sylt på som mina syskon fick 
köpa. Men jag skulle ju skriva om årets resa till 
ön utan älgar men en hel del taggbuskar.  
 
Som så alltid började resan vid IP där inpack-
ning och fördelning av personer skedde, se-
dan bar det av mot Oskarshamn. En fika in-
togs någonstans i djupa Småland som det bru-
kar vara men inte vid Hörle. Efter fikapausen 
fick jag sätta mig vid ratten och köra den sega 
svarta Saaben. Efter att vi hade legat i 20km/h 
långsammare än vad hastighetsskyltarna an-
gett var vi framme (Pelle körde först, ni läste 
rätt att vi körde lååååååångsamt, om jag tyckte 
det så var det så också). Efter en ny ompack-
ning och en timmes väntan så gled vi in i bå-
ten, där vi skulle slå ihjäl ca fyra timmar. Först 
med ett kort möte med stugfördelning, mat-
gruppsinformation och annan information som 
kändes behövlig sedan åt nog dem flesta, pra-
tade, satt i barnhörnan och tittade på film och 
sov så var vi då framme i Visby och på Got-
land. Efter avkörningen så bar det av till Got-
lands-Bro Ok:s klubbstuga som låg ca 2-3 mil 
från Visby. Väl där mötes vi av en Gotlands-
broare som visade oss runt och lämnade kar-
tor. Sedan var det bara att gå och lägga sig.  
 
Eftersom det var jag som hade gjort matgrup-
perna så hade jag satt KB som frukostchef 
denna morgon. Efter KB: s gröt så var det 
dags och koncentrera sig på det man var där 
för att göra TRÄNA. Pass 1 innehöll slingor 
med terrängen enbuskar, taggbuskar och 
höjdskillnad max 2 meter. Efter avslutat pass 
åkte Fredrik, Markus (OBS Markus med K ska 
det vara fick jag lära mig), Oskar och jag och 
handla på Willys i Visby. Efter vi hade kommit  

 
kanske sju kilometer så ringer Pelle och vill ha 
sina bilnycklar som Oskar har på sig, så det 
var bara att vända men först skulle fotografen 
Fredrik ta ett fint kort på Bäl Bygdegård (om 
det säger er nåt, jag var inte med så jag vet 
inte). På Willys gick allt bra och efter det åkte 
vi tillbaka till klubbstugan där vi bodde och där 
stod maten redan på bordet, köttfärssås och 
pasta. 
 
Eftermiddagen tillbringades av vissa i sängen 
andra åkte till Visby och tittade runt. Jag själv 
kommer egentligen inte ihåg vad jag gjorde 
då. Sov antar jag. Efter ett mellanmål så var 
det dags för pass 2 natt-ol. Natt-orientering är 
egentligen inte min höjdargrej så därför blev 
detta pass en flopp. Jag ansåg att jag inte 
skulle orka träna sex pass på fyra dagar så 
nattpasset blev nedprioriterat, jag gick mest 
och titta på dem Gotländska branterna och nu 
var det branter så förskräckligt höga 20-30 
meter jag såg inte så bra det var ju mörkt. Ef-
ter kvällsmaten så var det bara att gå och läg-
ga sig. 
 
Efter frukosten och inritning av banor så bar 
det av till Irreviken som ligger norr om där vi 
bodde. Kartan gränsade till havet och träning-
en ingick i USM-paketet. Terrängen bestod av 
enbuskar, taggbuskar och kuperingen bestod 
av en backe som man redan hade avverkat på 
uppvärmningen. Jag hade ritat in en bana som 
var 4.2 km som Fredrik hade gjort. Vid första 
kontrollen kom jag ihop med Patrik sedan 
sprang vi ihop eller Patrik orienterade och jag 
sprang efter. Det var annars ett ganska bra 
genomfört pass förutom att jag tyckte att vi 
hade väldigt lång tid. Okej det var väl lite risigt 
och snårigt men det fanns ju inga backar och 
så sakta tyckte jag inte vi sprang. Efter kon-
trollmätning visade det sig att banan var en ki-
lometer längre och det var ju bra att jag hade 
orkat springa hela 5.2 km. Efter träningen så 
var det dags att inta lägerlunch som bestod av 
det vanliga. 
 
Andra passet skulle även det springas vid Irre-
viken på samma karta som förmiddagen fast 

Vårlägerbloggen 
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nya kontroller och en ny startpunkt. Att leva 
med träningsvärk är en sak men att konstant 
ha skoskav eller andra besvär med fötterna är 
någonting helt annat så jag bestämde mig för 
att springa med löparskor och ta det ganska 
lugnt. När jag kom i mål så var Fredrik redan 
där och vi skulle åka så snart som möjligt ef-
tersom vi skulle hämta Maria Bergstrand som 
hade fått fel på cykeln (hon cyklade istället för 
att springa). Vi hade inte riktigt koll på vart hon 
var men det gick ganska snabbt och hitta hen-
ne, efter det så åkte vi till ICA Nära någon-
stans på Gotland och handlade upp nästan 
hela affären. Vi skulle ha handlat Keso men 
den var redan slut, vi hade redan varit där och 
handlat på förmiddagen, kan nog vara en bi-
dragande orsak varför den var slut. Till middag 
blev det något kött som jag inte lägger någon 
vikt i och potatis och sås. Till efterrätt blev det 
naturligtvis glass, maränger, grädde och kola/
choklad sås. Några personer hade svårt att sli-
ta sig från dem två helikoptrarna som vi såg 
från matsals- och vardagsrummet. Det var ju 
mörkt så man såg egentligen bara två röda 
prickar på himlen som rörde sig. Några avslu-
tade kvällen med att dra in till Visby för att 
handla och titta på hockey.  
 
Morgonstund har guld i mun tycker nog inte 
alla. Frukosten serverades i alla fall från klock-
an kvart i åtta och då skulle alla vara där men 
det var sällan det var så. Innan vi åkte till trä-
ningen var vi tvungna att städa matsalen och 
köket eftersom det var uthyrt på eftermidda-
gen. Lördagens enda träningspass var förlagt 
till Fårö. Det var korridor orientering och det 
gällde att hålla sig innanför de bortklippta de-
larna, för att inte komma bort sig helt. Efter trä-
ningen åkte alla bilar utom en till ett raukområ-
de där vi intog våran lunch. Efter lunchen så 
var Peter Bergstrand lek och klätterledare på 
raukarna.  
 
Egentligen händer det inte så jättemycket på 
ett vårläger man tränar äter och sover och där 
mellan kan man ju städa duschen i två timmar 
med varmvatten och någon annans tvål. Som 
tur fanns det bastu så det gick ganska bra att 
duscha i kallvatten men ni kan ju tänka på det 
nästa gång ni ska städa så behöver det inte ta 
så låååååång tid och så kan ni ju använda 
eran egen tvål. Duschrummet var kanske 3-

4m2. Jag vet att det var Oskar och Johan Kjel-
lander och någon mer som skulle vara hjälp-
samma, men alltid uppskattas det inte.  
 
Kvällen avslutades med middag i Visby. Där 
några gick till en pizzeria och dem andra till en 
kinarestaurang. Innan vi gick och la oss fikade 
vi eller hade andra sociala aktiviteter. 
 
Söndagens och lägrets sista träningspass var 
även det på Fårö. Terrängen på Fårö är helt 
annorlunda mot vad vi hade möt på dem övri-
ga träningspassen, tallskog, sanddyner och 
mer kupering. Efter ett halv eller hel stressigt 
träningspass så var vi tillbaka vid huset där vi 
bodde och så var det bara att äta, städa och 
packa in i bilarna som återstod av tiden på 
Gotland.  
 
Havet låg stilla och lugnt och vi kom fram till 
Oskarshamn vid klockan åtta på kvällen. Av-
körningen från båten gick väl inte lika smidigt 
som på ditresan. Bergstrands bil startade inte, 
den fick skjutas i land men sen gick det bra. 
Och så var det bara raka vägen hem till Motala 
som vi nådde vid 23-tiden. Där var resan slut 
för flerparten av oss alla. Efter en snabb upp-
packning och omorganisation bland mina sa-
ker så kom jag väl i säng framåt halv två inget 
mer med det men jag skulle gå upp senast 
klockan fem för att åka till Örbro på morgonen. 
Efter att jag hade glömt att ställa om min 
klocka så vaknade jag för sent och så hittade 
jag inte mitt bankkort. Klockan tre på eftermid-
dagen var även jag hemma i min lägenhet trött 
sliten men ändå ganska glad för tystheten och 
ensamheten som rådde.  
Lisa Korall 
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Det var fredag frukost och som vanligt så 
var man tvungen att lyssna på frågetävling-
en 'Äga Adam' på Mix-Megapol, samt den 
efterföljande låten, nå't om Gul&Blå, fram-
fört av det nya stjärnskottet Frida från Es-
löv!  
Hon måste väl gilla Sverige, tänkte jag??  
Tyvärr så bröt de mitt i låten pga en extra 
nyhetssändning.  
Det var nämligen vargavarning. Det medde-
lades att vargarna från Kolmårdens Djur-
park smitit ut samt att de varit synliga vid 
Sörmlandsgränsen, närmare bestämt söder 
om Buskhyttan.  
Buskhyttan låter bekant, tänkte jag.  
Visst f-n, dä ä ju dit vi ska och orientera om 
söndag!!!  
Så det var med viss tvekan man hoppade 
in i Jösses bil på söndagsmorgonen, för att 
sedan hämta upp vår 3:e lagmedlem, näm-
ligen Leffe E., som också ingick i detta 
enda MAIF-lag (H120) denna söndag.  
För ovanlighetens skull tänkte vi testa Jös-
se på den ansvarsfulla förstasträckan.  
Det klarade han ju på ett utmärkt vis, för 
han ledde en klunga på 4 man, som troligt-
vis vargarna haft vittring på. Hann inte ens 
få fram kameran innan de var inne på upp-
loppet (39 min).  
Dock var Mats Heldt i Södertälje ofin nog 
att spurta om våran Jösse, som växlade 
över till Leffe som fin 2:a.  
Leffe såg bestämd ut när han gav sig iväg 
ut och fick en bra inledning på de 3 första 
kontrollerna.  
På långsträckan till 4:e tänkte han att här 
gäller att köra "snålt", så att istället för att 

köra vänster och väg runt, så väljer han att 
följa strecket rakt på.  
Tyvärr ville inte strecket följa Leffe... Så där 
rann det iväg ett antal dyrbara minuter.  
Men sedan plockar han fram gamla Vasa-
loppstakter och genomför resten av sträck-
an på ett utmärkt vis, tappar väl en del plat-
ser men många lag var strax före.  
Sedan var det min tur (Mats R) att ta över 
på den sista sträckan.  
Som sagt, så var jag allt lite orolig för var-
gavarningarna samt mitt krånglande knä, 
de förstnämnda såg jag inte röken av och 
vad gäller knät så fixade jag "balans" näs-
tan omgående genom att "sopa i" det andra 
knät i en vass stendj.....el.  
Jaha, nu är väl definitivt den här säsongen 
åt hel.....te, tänkte jag där man låg och 
smakade på mossan.  
Men det fanns ingen i närheten som tyckte 
synd om mig. Så det var bara att bryta ihop 
och dra vidare, fortsättningen gick faktiskt 
riktigt bra för det var nå'n som hade snitzlat 
resten av banan (tack Jösse och Leffe).  
Så vi hamnade till slut på en 4:e plats (den 
placeringen känner vi igen), endast 4 se-
kunder från Kolmården som slutade 3:a. 
Vann gjorde Södertälje/Nykvarn (17 min 
före) och på andra plats kom Järfälla (3 min 
före).  
Slutligen var det en ganska nöjd trio som 
kunde "götta" sig i den sköna vårsolen vid 
prisutdelningen....(förlåt) fikat efteråt.  
/Rolle 

MÅSENSTAFETTEN 
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Kretsmästerskap och KM natt,  
OK Motala 26/10 
H 35   7.3 km              6 st. 
1.  Johan Pettersson  OK Motala      51.53 
2.  Fredrik Jönsson    MAIF OL      1.01.03 
3.  Per Johansson      MAIF OL      1.04.37 
5.  Fredrik Korall        MAIF OL      1.08.17 
 
H 40   5.5 km              3 st. 
1.  Örjan Pettersson   TGOK             51.55 
2.  Patrik Korall          MAIF OL      1.17.33 
 
H 45   5.5 km              2 st. 
1.  Thomas Svensson MAIF OL     55.27 
2.  Christer Fransson MAIF OL      1.05.55 
 
H 50   4.5 km              3 st. 
1.  Arne Irevall            TGOK             42.09 
2.  Anders Wärn         MAIF OL         52.30 
 
H 55   4.0 km              6 st. 
1.  Christer Johansson OK Motala    48.05 
5.  Tord Fransson      MAIF OL      1.04.53 
6.  Anders Hedin        MAIF OL      1.18.15 
 
H 65    3.6 km             2 st. 
1.  Nils-Erik Åberg      TGOK             53.43 
2.  Stig Bengtsson      MAIF OL      1.06.28 
 
H 70   3.6 km              1 st. 
1.  Karl Åkerman      MAIF OL     1.16.43 
 
H 16   4.5 km              5 st. 
1.  Johan Allard          TGOK             38.09 
2.  Victor Bergstrand  MAIF OL         39.58 
3.  Oskar Höglund      MAIF OL         41.06 
4.  Gustav Åhrén        MAIF OL         41.58 
 
D 21   4.5 km              2 st 
1.  Åsa Axén             MAIF OL     1.00.31 
2.  Anna Korall           MAIF OL         55.08 
 
D 40   4.0 km              2 st. 
1.  Maria Bergstrand MAIF OL     1.00.31 
2.  Ingrid Roos           MAIF OL      1.19.08 
 

Smålandskavlen, OK Älme  28-29/10 
H 21                            137 st. 
1.  Haldens Skidklubb 1                 5.17.31 
117. Motala AIF OL                        7.48.34 
 (Fredrik Jönsson 133, Erik Melén 120,  
  Martin Hammarlund 128, Peter Bergstrand 
126, Per Johansson 73). 
 
H 16                            73 st. 
1.  Spring Cup OK 1                       2.08.20 
20. Motala AIF OL                           2.25.39 
 (Gustav Åhrén 10, Victor Bergstrand 11,  
  Johan Melén 65, Oskar Höglund 25). 
 
D 16                            51 st. 
1.  Järla IF OK 1                             2.13.18 
     Motala AIF OL/Finsångs SOK Ej fullföjt 
  (Åsa Axén 9, Carin Rosander 22, Karin 
  Svensson 25, --- 
 
Öppen                        63 st. 
1.  Angelniemen Ankkuri 1             1.25.24 
23. Motala AIF OL                           1.58.22 
 (Fredrik Jönsson 3, Johan Kjellander 30 
  Tord Fransson 50). 
 
Bornholm Höst Open, IK Rönne  28-29/10 
D 21 B                        11 st. 
1.  Maria Svensson Trollhättan SOK1.29.52 
7.  Lisa Korall             MAIF OL      2.02.19 
   E 1  7,  E 2  7. 
 
D 45                            16 st. 
1.  Birgitta Olsson      OK Skogsfalken1.36.35 
5.  Carina B-Svensson MAIF OL    1.51.24 
  E 1  6,  E 2  3. 
 
D 60                            27 st. 
1.  Inge Jörgensen     OK Roskilde 1.33.13 
     Kerstin  Bengtsson MAIF OL     Ej fullf. 
   E 1  10,  E 2  Sjuk 
 
D 70                            9 st. 
1.  Gun  Hansson       AIF               1.38.07 
5.  Mona Åkerman     MAIF OL      2.42.29 
  E 1  5,  E 2  8. 

Resultatbörsen 
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H 21 A                        11 st. 
1.  Troels Christiansen Sölleröd OK 2.03.16 
6.  Fredrik Korall        MAIF OL      2.22.32 
 
H 35 B                        38 st. 
1.  Peter Olausson     OK Orion     1.02.43 
9.  Patrik Korall          MAIF OL      1.26.04 
 
H  45                          11 st. 
1.  Thomas Svensson               MAIF OL
     1.28.23 
   E 1  1,  E 2  1. 
 
H 65                           46 st. 
1.  Lennart Johansson Hässleholm 1.11.31 
37. Stig Bengtsson      MAIF OL      2.00.14 
  E 1  37,  E 2  40. 
 
H 70                           17 st. 
1.  Karl-Erik Persson  OK Kompassen 1.19.26 
10. Karl  Åkerman       MAIF OL      1.34.18 
   E 1  3,  E 2  13. 
 
Novembersprinten, Mjölby OK  5/11 
Stora klassen             38 lag 
1.  OK Hällen                                  209.04 
10. Motala AIF OL lag 1                   249.08 
(Fredrik Jönsson 18, Gustav Åhrén 28, Åsa 
Axén 16, Petra Korall, Oskar Höglund 12,
Johan Melén 29, Erik Melén 13, Lisa Korall 56, 
Peter Bergstrand 15, Fredrik Korall 16, Victor 
Bergstrand 7, Per Johansson 10). 
26. Motala AIF OL lag 2                   294.01 
(Anders Bruhn 36, Leif Efraimsson 38, Ulrica 
Fransson 28, Anna Korall 43, Johan Kjellander 
26, Anders Wärn 28, Patrik Korall 39, Mats R 
Johansson 11, Krister Berger 50, Leif Lundberg 
40, Anders Hedin 55, Martin Hammarlund 27). 
 
Lilla kavlen                 30 lag 
1.  OK Tisaren                                   92.41 
8.  Motala AIF OL                            101.33 
(Tord Fransson 13, Jessica Hallros 7, Frida 
Bergstrand 26, Sofia Fransson 21, Nils-Erik 
Palm 25, Maria Bergstrand 4). 
 
Veterankaveln            10 lag 
1.  Motala AIF OL lag 1                 103.05 
(Stig Bengtsson, Bengt Johansson, Karl 
Åkerman). 

     Motala AIF OL lag  2                     Brutit 
(Åke Efraimsson 7, Stig Andersson, Hans Jo-
hansson) 
 
 
Portugal O-meeting 2007, Portugal 17-10/2 
H 70                           37 st. 
1.  Peo Bengtsson     OK Pan Krist.2.24.53 
15. Karl Åkerman       MAIF OL      3.30.14 
(E 1  23, E 2  22, E 3  14, E 4  9) 
 
Pan-natten, OK Pan,Kristianstad   2/3 
H 55                           21 st. 
1.  L-G Bengtsson      Stigmännen    32.48 
8.  Tord Fransson      MAIF OL         39.13 
 
H 40                           11 st. 
1.  Per Johansson    MAIF OL         35.07 
8.  Krister Berger        MAIF OL         55.23 
 
H 35                           9 st. 
1.  Magnus Carlsson  Eksjö SOK      46.09 
2.  Fredrik Jönsson    MAIF OL         46.11 
 
H 20 Lång                   10 st. 
1.  Mattias Jonsson    Nybro OK        52.02 
5.  Erik Melén             MAIF OL         61.49 
 
H 16                           21 st. 
1.  Andreas Bergman Spring-Cup OK26.19 
3.  Oskar Höglund      MAIF OL         27.26 
6.  Victor Bergstrand  MAIF OL         32.45 
 
D 20                           2 st. 
1.  Ulrica Fransson   MAIF OL         35.54 
 
D 18 Lång                   8 st. 
1.  Åsa  Axén            MAIF OL         34.19 
 
Öppen 2                     49 st. 
1.  Johan Melén        MAIF OL         24.32 
2.  Marcus Simmerud MAIF OL         24.37 
4.  Johan Kjellander   MAIF OL         25.12 
 
Skåne-Mixen, OK Pan Kristianstad  3/3 
Öppen Herrar             29 st. 
1.  Farum-Tilsvilde OK lag 1           144.34 
12. Motala AIF OL                            175.04 
(Fredrik Jönsson 7, Erik Melén 8, Per Johans-
son 5) 
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Propagandaklassen   39 st. 
1.  FK Boken lag 1                            83.36 
10. Motala AIF OL lag 2                     98.10 
 (Oskar Höglund 4, Frida Bergstrand 24, 
  Krister Berger 24). 
14. Motala AIF OL lag 3                   102.50 
 (Victor Bergstrand 7, Johan Melén 13, 
  Ulrica Fransson 28). 
18. Motala AIF OL lag 1                   104.20 
 (Åsa Axén 13, Marcus Simmerud 14, Johan 
  Kjellander 26). 
 
Pan-våren, OK Pan Kristianstad  4/4 
H 40    6.300 m           17 st. 
1.  Per  Johansson   MAIF OL        38.31 
H 35 Lång   8.500 m   5 st. 
1.  Andreas Rangert   IKHP               50.12 
3.  Fredrik Jönsson    MAIF OL         56.26 
 
H 20 Lång    10.200 m                       12 st. 
1.  Linus Bohman    Hjärnarps GH OL55.57 
7.  Erik  Melén            MAIF OL         66.25 
 
H 18   6.300 m            10 st. 
1.  Casper Wilken      Spring Cup OK43.25 
6.  Johan Melén         MAIF OL         65.03 
7.  Marcus Simmerud MAIF OL         67.27 
8.  Johan Kjellander   MAIF OL         77.58 
 
H 16    5.100 m           39 st. 
1.  Pontus Petersson Lessebo OK    29.33 
11. Victor Bergstrand  MAIF OL         37.00 
 
D 20    4.400 m           4 st. 
1.  Erica EK                Lunds OK       38.31 
3.  Ulrica Fransson     MAIF OL         41.32 
 
D 18 Lång  4.900 m    14 st. 
1.  Britta Norén           Boxh-Mj  OL   36.43 
2.  Åsa  Axén             MAIF OL         37.18 
 
D 14    3.300 m           33 st. 
1.  Sofie Svensson     Vimmerby OK 22.06 
18. Frida Bergstrand   MAIF OL         31.07 
 
Londons OK, England  4/4 
H 55 S                        8 st. 
1.  Barrie Pearson      SO                  40.42 
5.  Anders Hedin        MAIF OL      1.06.16 
 

Kattegattnatt,  Halmstad OK    9/3 
H 20   7.480 m            20 st. 
1.  Patrik Lindeberg  Hjärnarps GH OL43.16 
12. Erik Melén             MAIF OL         49.22 
 
Hallandspremiären,  Laholms IF  10/3 
H 20 Lång   7.140 m   27 st. 
1.  Erik Holmberg       IKHP               38.06 
9.  Erik Melén             MAIF OL         46.46 
 
Silva Junior Cup, Sprint, OK Orion   17/3 
H 20 Elit   2.690 m      64 st. 
1.  Daniel Attås          OK Tisaren     12.02 
58. Erik Melén             MAIF OL         14.52 
 
D 18 Elit    2.300 m     62 st. 
1.  Anna Forsberg      OK Kolmården11.54 
54. Åsa Axén              MAIF OL         15.19 
 
FK Vittus medeldistans    17/3 
H 70    2.450 m           6 st. 
1.  Sivert  Axelsson    Kalmar OK      28.40 
2.  Karl Åkerman        MAIF OL         33.23 
 
D 70     2.070 m          4 st. 
1.  Gullan Almqvist     OK Älme         35.41 
4.  Mona Åkerman     MAIF OL         51.19 
 
Silva Junior Cup  Medeldistans OK Orion 
18/3 
H 20 Elit    4.420 m     66 st. 
1.  Erik Holmberg       IKHP               28.00 
52. Erik Melén             MAIF OL         37.10 
 
D 18 Elit   3.050 m      64 st. 
1.  Jenny Lönnkvist    Tullinge SK     23.39 
53. Åsa  Axén             MAIF OL         36.18 
 
H 70     3.590 m          6 st. 
1.  Sivert Axelsson     Kalmar OK      38.08 
4.  Karl Åkerman        MAIF OL         55.44 
 


