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Inledningsord
F-n också! Örgryte leder med 1-0. Jaja, det blir
väl den gamla vanliga visan, men SM-brons är
ju bra det också.
Vi har fått ihop ännu ett nummer av Ekot,
denna gång med en självklar tyngdpunkt på
höstens höjdare, Halikko. Ett fylligt reportage
med bidrag från (nästan) alla som var med på
resan.
Ungdomssidorna är glädjande nog också
många och fullmatade, med reportage och
resultat.
Glöm nu inte bort att anmäla er till klubbmatchen den 3:e november. Nu när även
Haninge är med i matchen blir det än mer
spänning och prestige.

Efter klubbmatchen är det endast ett fåtal
arrangemang kvar innan säsongen är helt
över. Höstlunken och Tullinges dubbeltävling
till exempel.
Av de egna arrangemangen återstår (efter
klubbmatchen) endast Skinkloppet, som i år
arrangeras av Gunnar Å. Skådeplats blir
Rudan. Missa inte det.
Missa inte heller hemma hos-träningen,
hemma hos någon, och Julracet, med
traditionell glögg och pepparkaka hemma hos
Bosse.
Sådär, Ekot är klart och äntligen kan Bajen
vinna!
Redaktionen

Hösttankar
Orienteringssäsongen och också verksamhetsåret börjar närma sig slutet. Ett lyckat Halikko
är avklarat, nu återstår bara några tävlingar de
närmaste veckorna och Skinkloppet i början av
december. Det är alltså dels dags att se tillbaks
på ett verksamhetsår som på ett par undantag
varit
likt
de
senaste
årens.
Våra
arrangörsåtaganden var ju lite färre än förra
året, men det vi haft har ju gått bra. Ekonomin
ser ut att vara fortsatt stabil, våra stora
intäktskällor är bingolotto och 10-mila.
Tävlings- och träningsaktiviteten har väl varit
ungefär som de senaste åren, dvs hyfsad ibland till och med bra - tävlingsaktivitet men
dålig träningsaktivitet. Det är glädjande att vi
kan hålla uppe aktiviteten på de stora kavlarna
(Tiomila, 25-manna, Jukola och Hallikko), låt

oss försöka fortsätta med det. Om man börjar
se fram mot nästa år så tänkte vi ha en
gemensam planeringsdag den 27 november på
Enskede IP kl 18.30, se till att komma då med
goda ideer och almanacka. En sak är redan
inplanerad år 2002, ett skidläger i Grönklitt i
mitten av januari. Man får väl se om det blir
nåt öppet spår 2002 eller inte, det ska väl inte
vara 30 grader kallt varje år så man åker väl
när det börjar dra ihop sig.
Hälsningar från er ordförande ett tag till
Pelle
PS. Apropå 2002 så glömde jag att årsmötet
också är inplanerat till den 20 februari. DS.

Manusstopp
Manusstopp för nästa Ekot är den 12 december. Skicka det material du vill ska
finnas med till Fredrik H, adress finns på föregående sida, eller lämna materialet
till nån i redaktionen vid lämpligt tillfälle.
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Inbjudningar
Vad:

Klubbmatch

När:

Lördagen den 3 november

Hur:

Lördagen den 3 november är det dags för klubbmatch mellan Skogsluffarnas OK
och IFK Enskede och som ny klubb i år även Haninge SOK.
Klubbmatchen sker som en GÄNGBUDKAVLE MED 3 KORTA STRÄCKOR
Förhoppningen är att detta ska locka både gamla och unga ut till en
säsongsavslutning med både spänning och trevlig samvaro.
Samling:

Alby friluftsgård, Tyresö

Omklädnad:

Dusch och omklädnad inomhus

Karta:

I skala 1:10 000

Banor:

Str

Banlängd

Svårighetsgrad

1

ca 3,5 km

blå

2

ca 2,5 km

gul

3

ca 4,5 km

svart

Lagsammansättning:

Fri

Start:

Gemensam start för sträcka 1 kl 10.00

Banläggare:

Gert Forsberg, IFK Enskede

Anmälan:

Senast lördag 28 oktober till Gert per:
telefon 742 16 26
E-post gert.forsberg@telia.com
Väl mött vid säsongsavslutningen!

Vad:

Skidläger

Var:

I Orsa Grönklitt

När:

Torsd em 10 – Sönd 13 jan – 02

Hur:

Vi har hyrt 2 st 8 – bädds stugor med möjlighet att bädda till 2 st extra i soffan. Vi kommer
att köra med träning i skidspåret förmiddag och eftermiddag fredag och lördag. På söndagen
brukar det bli ett förmiddags pass.
Alla är välkomna!

Anmälan:

Till Rolle Persson snarast
Telefon 500 270 75
E-post roland.persson@mbox317.swipnet.se

Födelsedagar i december
4 december
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Bo Hedlund

60 år

Medlemsliga
Här kommer en uppdatering samt korrigering
av medlemsligan. Inbetalningar tom 2001-1016 är med. Det hade smygit sig in två fel i
listan i förra EKOT. Dessa är markerade med
kursiv stil. Sen så är det två nya och det är
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Stig Forslund
Mattias Balck
Patric de Boussard
Roger Helmersson
Berit Harrysson
Sture Hedegard
Inge Fors
Curt och Gunnel Balck
Astrid och Bertil Sandman
Rolf Rosen
Evert Engström
Ragnar Wiberg
Lars Westerdahl
Nils Karlsson
Thom Brolin
Lars Bengtsson
Bo Hedlund
Hugo Isgren
Elin Isgren
Göran och Gunilla Glanshed
Katarina Rundström, Per Forsberg
Kersti Holmberg
Åke Persson
Per Bengtsson
Familjen Peter Albinsson
Hildur Forsberg
Johan Hedin
Familjen Ulla, Sören, Mats Eriksson
Familjen Hedin
Göte och Lillian Åberg
Fredrik Hedin
Roland och Marianne Persson
Elsa Esselöv
Ulf Persson
Familjen Österman
Stefan Sallstedt
Therese och Tobias Martinsson
Mats Säther
Familjen Jan Albinsson
Jerker Eriksson
Arne Andersson
Madeleine Sandman
Marcus Carlberg, E-M Ljungkvist
Familjen Liljedahl
Jonatan Lindell, Anna Dahlberg
Gunnar Åsell
Ingrid Källman
Mathias Persson
Carin Kihlström
Carina Persson, Micke Hallendal
Tomas Albinsson
Stig Ravelius
Arne Andersson
Lars Schyberger

Fam Hanning och Magnus Elwin, platser 107
och 108.
Pälle

2013
55 Jan Frödin
2009
56 Sofie Ericsson
2006
57 Johan Mellquist
2005
58 Rolf Bohlin
2004
59 Bengt Carlsson
2003
60 Robert Berglund
2002
61 Hans Börthas
2002
62 Harriet Eriksson
2002
63 Uno, Ulla Engman
2002
64 Familjen Pär Hedlund
2002
65 Familjen Leif Berggren
2001
66 Lennart Olsson
2001
67 Birger Söderlund
2001
68 Jesper Karlsson
2001
69 Fredrik Sjökvist
2001
70 Lars Järnkrok
2001
71 Gunilla Roos
2001
72 Nils Carlsson
2001
73 Gunnar Persson
2001
74 Familjen Jan Svärd
2001
75 Familjen Per Lindskog
2001
76 Marianne Nilsson
2001 (fri) 77 Kjell Johannesson
2001
78 Anders och Annika Granström
2001
79 Carin Bergfeldt
2001
80 Jörgen Glanshed
2001
81 Familjen Åke Persson
2001
82 Åke Eriksson
2001
83 Ove Hedlund
2001
84 Familjen Kjell Berglund
2001
85 Hans Esselöv
2001
86 Mattias Nyren
2001
87 Thom Brolin
2001
88 Ulrika Nilsson
2001
89 Agneta Lindblom
2001
90 Sara och Birgitta Thomsen
2001
91 Per Bogren
2001
92 Nina Andersson
2001
93 Kristopher Lindqvist, Josefin Andersson
2001
94 Daniel Engström
2001
95 Bertil Rydgren
2001
96 Gösta Åqvist
2001
97 Familjen Gert Forsberg
2001
98 Familjen Thomas Lindqvist
2001
99 Malin Sandgren
2001
100 Familjen Mats Larsson
2001
101 Clarence Linde
2001
102 Magnus Gestlöf
2001
103 Åke Hall
2001
104 Lars Hjulström
2001
105 Mats Forslund
2001
106 Per Kummetz
2001
107 Familjen Hanning
2001
108 Magnus Elwin

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
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Bingolotto
Vår verksamhet kostar en hel del pengar – fria startavgifter, billiga läger och resor. Ett sätt att få in
pengar till detta är BingoLotto. Vi säljer 85 BingoLotter per vecka, vilket ger ca 1100 kronor varje
vecka.
Det har fortfarande inte blivit någon högvinst på våra lotter så den måste komma snart…
Vår högsta vinst hittills denna säsong är presentkort på 1000 kronor. Två stycken på Statoil, varav
Gunnar Persson vann det ena. Förra veckan vann Sara Thomsen (eller någon i hennes familj) 1000 kr
på Stadium. Grattis!
Jag hoppas alla fortsätter att dra sitt strå till stacken genom att sälja 3 lotter en vecka, 2 ggr per år.
Alternativet är att höja medlemsavgiften med 200 kronor och då måste det ju vara roligare att köpa
lotter som du faktiskt kan vinna på!
Ett särskilt tack till följande medlemmar som köper/säljer varje vecka:
Sara Thomsen
Roland Persson
Ulla Eriksson
Gösta Johansson
Curt Balck
Gunnar Persson

7
5
4
4
2
2

lotter
lotter
lotter
lotter
lotter
lotter

Jerker Eriksson
Ulla Engman
Fam Österman
Fam Svärd
Bosse Hedlund
Hugo Isgren

2
2
1
1
1
1

lotter
lotter
lott
lott
lott
lott

Kanske har du också någon/några du kan sälja till regelbundet?? Tänk efter….Det gäller dessutom att
alltid ha lotter med sig.
Mona
PS BingoLottos julkalender som var en stor succé förra året, kommer även i år. Mona har redan nu
kalendrar för leverans. Kostnad 50 kr. Hör av dig!

Notiser

Nya medlemmar
Ungdomssektionen har fått några nya på torsdagsträningarna. Sofia Westerståhl,
klasskamrat till Sara och Anna och Samuel Larsson, vars pappa Mats sedan några
år springer i Enskedes färger. Men vi har plats för fler så har du någon granne eller
släkting ta med honom eller henne till Enskede skola.

Borttappat
Bosse Hedlunds handskar försvann under 25-manna. Så om någon sett ett par
bruna skinnhandskar kan ni höra av er till Bosse på telefon 648 25 34.

Upphittat
Ett par lättviktsbyxor blev kvarglömda på Halikko, men hav tröst för de finns
hemma hos Bosse. Byxorna återlämnas mot beskrivning. Så ring Bosse på telefon
648 25 34 om du saknar ett par byxor.
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Ungdomssidorna
EN INTENSIV HÖST
?

?

?

Vi började 17-18 augusti med "miniläger"
ute hos familjen Österman i skärgården.
Efter en stressig utfärd med både bilköer
och broöppning hade vi en toppenhelg.
Där fanns båtar av alla slag: kanot,
segelbåt och liten motorbåt. Alla ungdomar
och Ulrika badade flitigt i det 16-gradiga
vattnet. Till sist tog även Pelle mod till sig
och hoppade i under allmänt jubel. Läs
mer i Annas reportage.
Helgen därpå var det dags för DM som
gick ute vid Elvskogen, Röda Korsets
kursgård i Haninge. Otroligt fint tävlingscentrum och toppenväder, dock inga
distriktsmästare. Malins syskon Michaela
och Fredrik Sandgren prövade också på
som träning inför ungdomsserien. Även
Mats Larssons barn Samuel och Fanny och
hennes kompis Johanna var ute på
direktbanor.
Onsdagen den 5 september deltog ett lag i
vår egen tävling "Natti Natti" vid Älvsjö
gamla IP. Trots att våra ungdomar gjorde
bra lopp, slutade vi ändå faktiskt sist (13
plats). I laget sprang Henrik och Anders
Österman, Anna och Anders Svärd samt
Jonna Rickard. En klasskamrat till Sara och
Anna, Sofia Westerståhl, var med ute och
titta om orientering kunde vara något kul.
Malin Sandgren med mamma Carina slet
hårt i markan och sålde mackor och bullar.

?

Lördagen den 15 sept höstens viktigaste
tävling "Ungdomsseriefinalen" har fått ett
eget reportage.

?

Vid tävlingen 23 sept kom Anna Svärd 4:a i
D14-klassen och fick pris. Grattis!

ÖSTERÅKERSKAVLEN
I klubbtältet vid 25manna, när det gått så bra
för alla ungdomar, väcktes tanken på lag i den
stora ungdomstävlingen Österåkerskavlen.
Men på grund av båtupptagning och jobb blev
det till sist bara ett flicklag i D14.
Mittensträckan var lite kortare och lättare så
det passade bra eftersom Malin fortfarande är
D12. Saras mamma Gittis och Mona körde ut

till ett höstvackert Åkersberga. Ulrika var också
med som lagledare. Anna kom in som 7:a strax
efter tätklungan och Malin gick säkert och
tappade bara några platser. Sara hade
bekymmer med en kontroll men fixade ändå
banan jättebra. Vi blev 15:e lag av 17. Men då
ska man komma ihåg att i många lag springer
3 st 14-åringar.
Resultat Österåkerskavlen
1 Hagaby
Str 1 3,5 gul
Str 2 3,0 vit
Str 3 3,5 gul

28.35
21.43
27.33

77.51

15 IFK Enskede
Anna Svärd
Malin Sandgren
Sara Thomsen

29.58
31.02
54.38

115.38

Tre ungdomar sprang Ö1 och Anders Svärd
vann på tiden 16.51, Jesper Karlsson 2:a tid
17.09 och Sofia Westerståhl kom 6:a tid 25.08.
Mycket bra gjort av alla tre. Därefter jäktade
Mona och Ulrika hem med Anders och Jesper
för att fortsätta ut till funktionsärsjobbet vid
Lidingöloppet.
ATT SE FRAM EMOT
?

Klubbmatch lördag 3 nov
Vi räknar med att alla kan vara med. Det
blir liksom förra året en budkavle där
mellansträckan är för ungdomar och äldre.
Tävlingen kommer att gå vid Alby
friluftsgård i Tyresö med Gert Forsberg
som banläggare. Då blir det garanterat
mycket lättare banor än förra året.
Inomhusdusch med bastu. Glöm inte
ombyte och matsäck!

?

Lördag 24 nov
Bad i Sydpoolen, Södertälje. Samling kl
08.30. Ta med matsäck.

GAMLA ENSKEDEKAMRATERNA (GEK)
Skänker varje år pengar till ungdomsverksamheten. Nu har vi 3.000 kronor att spendera
på något extra.
Kom gärna med egna förslag!
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LÄGER PÅ NORRA STAVSUDDA
Så var det dags att efter ett långt och skönt
sommarlov packa väskan för att sätta kurs mot
Familjen Östermans sommarstuga på Norra
Stavsudda.
När jag var mitt i packningen ringde Mona och
sa att vi skulle samlas en kvart tidigare pga.
köer. Inget problem för mig, tiden var mer
värdefull för Pelle som hade mycket att göra.
Till Sollenkroka åkte vi i två bilar, jag, Sara och
Malin med Pelle och Christian och Ulrika med
Mona.
Vid båten möttes vi av en glad Vivi Österman.
Båten hade många bryggor att stanna vid men
väl framme la Lasse våra väskor i deras
motorbåt medan vi började gå mot stugan.
Mitt första intryck var att det var väldigt stort
och fint. Egen badplats med både båtar och
kajaker. Efter att ha sett sig omkring blev det
ett snabbt dopp för oss tjejer medan de andra
såg på.
Sen blev det korvgrillning och kubb med
grannarna Filip och Josefina.
Efter att ha pratat en stund var det läggdags.
Nästa morgon efter frukost tog vi en promenad
till öns affär och köpte glass. Resten av
förmiddan höll vi till vid bryggan och badade,
paddlade, seglade, solade och löste korsord. Vi
hann med väldigt mycket. Sen var det lunch,
det blev köttfärsås och spagetti. Det var gott.

Efter lunch var det dags för kartritning. Alla
fick rita en karta över området och skulle sen
gömma en skatt någonstans. Sen bytte man
kartor med varandra och sprang iväg för att
hitta skatten.
Vissa var snabbare än andra, men skatten var
samma för alla. En påse bilar som man sen
satt och åt i gräset. Nu var det röstning, vilken
karta var bäst ritad? Efter en lång diskussion
blev det oavgjort.
En brännbollsmatch i skogen stod näst på tur.
Lagen var vuxna mot barn. Vi barn fick hålla
hårt på reglerna när de vuxna ideligen
struntade i att runda ”konerna”. Och trots det
så tror jag nog att det var vi som vann.
Brännbollsmatchen var svettig för vissa och nu
var det dags för det sista doppet innan vi
skulle åka. Vivi och Mona löste klart sitt
korsord, men alla andra, även Pelle badade i
det 17 grader kalla vattnet.
Ulrika och Malin badade längst av alla men
tillsist fick även dom lov att gå upp.
Sen var det packning och fika. Och efter det
dags för att åka till båten. Dags för att åka
hem till Stockholm igen.
Anna S

UNGDOMSSERIEN
Lördagen den 15 september var det dags för
årets viktigaste tävling för våra ungdomar –
finalen i Ungdomsserien. Den arrangerades vid
Angarn av Täby OK.
Efter vårens två kretstävlingar hade IFK
Enskede bara fått ihop 220 poäng och låg på
27:e plats, nästsist i tabellen, bara Sundbyberg
efter.
Till finalen försökte vi därför få med så många
som möjligt. Vid O-ringen i somras sprang Lars
Hjulströms dotter Embla, 7 år, direktbana.
Mona var direkt på Lars och fick honom att
lova att Embla skulle vara med.
Malin
Sandgrens två syskon Michaela och Fredrik,
vanligen fotbollsspelare, deltog också. Dom var
till och med ute och övade en gång innan.
Dessutom gjorde Mats Larssons son Samuel
tävlingsdebut. Han har tidigare gått inskolning
och Ö1. Vi fick även med Sofia Westerståhl,
klasskamrat till Sara och Anna. Sofia var med
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och tittade vid ”Natti Natti” och var sedan med
på en enda träning innan, men det gick bra.
På grund av det myckna regnandet under
hösten kunde vi inte parkera på gärdena i
närheten av tävlingscentrum. Pelle och Mona
hade oturen att få parkera i en grusgrop 2 km
bort, medan däremot Lasse Österman som
kom från andra hållet kom nära TC. Men
innan hemfärden hade både Mona och Pelle
hämtat sina bilar. Mona fick skjuts av en i
tävlingsledningen medan Pelle gick gå de 2
kilo-metrarna genom skogen.
Tävling gick vid Angarn i ett ganska svårt
område. Åtminstone hade våra H12-or
bekymmer med banan och var ute länge. Vi
borde nog åka ut och springa om banan vid
något tillfälle. Christian till och med så länge
att arrangörerna började undra om han inte
kommit och glömt stämpla ut. Men strax
därefter kom han glatt spurtande i sällskap

med en Täby-kille. Då var det skönt att ha
nära till bilen…

klubbar och
överlägset.

bli

25:a.

Tullinge

SK

vann

Totalt var det 14 ungdomar som sprang. Det
blev 325 poäng och vi lyckades gå förbi några
Resultat
Ö10, 41 startande
1 Max Brandhorst
9 Fredrik Sandgren
38 Embla Hjulström

OK Österåker
IFK Enskede
IFK Enskede

D12, 57 startande
1 Johanna Lönnkvist
40 Malin Sandgren

Tullinge SK
IFK Enskede

25.47
1.01.46 42

D14, 33 startande
1 Elin Pettersson
15 Anna Svärd

Täby OK
IFK Enskede

33.57
53.05 64

H12, 72 st
1 Olle Boström
28 Anders Svärd
39 Henrik Österman
62 Jesper Karlsson
63 Marcus Carlberg
65 Christian Forsberg

Enebybergs IF
IFK Enskede
IFK Enskede
IFK Enskede
IFK Enskede
IFK Enskede

13.37
17.11 79
27.15 50

21.26
42.34
47.29
1.14.30
1.47.35
2.13.41

50
45
29
20
16

U2, 66 startande
1 Anton Helgman
Enebybergs IF
46 Sofia Westerståhl IFK Enskede

17.46
29.44 60

U3, 26 startande
1 Daniel Körling
14 Sara Thomsen

Söders SOL
IFK Enskede

34.49
55.55 62

U4, 9 startande
1 Erik Gunnelin
4 Jonna Rickard
7 Anders Österman

Tullinge SK
IFK Enskede
IFK Enskede

36.54
1.12.18 51
1.24.18 44

Ö1, 5 startande
1 Michaela Sandgren IFK Enskede

27.50 70

Meddelanden

Hej alla i IFK Enskede!
Efter några års bortvaro från orienteringssporten, tänker jag nu dra på mig
Enebybergs IF:s klubbdräkt. För mig känns det naturligt eftersom jag numera bor
ca 100 m från Enebybergs IF:s klubbhus och lyckats få med mina barn på deras
ungdomsträning. Även som medlem i Enebybergs IF tänker jag absolut inte överge
IFK Enskede, som har betytt mycket för mig och mitt intresse för orientering. Jag
kommer fortsätta vara passiv medlem i IFK Enskede, då får jag ju EKOT, som jag
alltid läser med stort intresse.
Ha det bra! Vi ses väl ute i skogen!
Vänliga hälsningar
Carin Kihlström

Meddelande från kassören 1
Du har väl betalt klubbavgiften???
Om inte, sätt in följande belopp på klubbens postgiro 60 18 57 – 6
Medlemsavgift
Familjeavgift
Tävlingslicens

100:250:150:- (medlem över 21 år)
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Rapport från Natti Natti 01
TÄVLINGSLEDAREN
Eftersom jag redan hade varit tävlingsledare
för Natti natti en gång skulle väl detta
knappast behöva bli något problem? Det
började i våras med att letandet efter lämpligt
område. Detta är ju ett problem som blir större
med åren, eftersom antalet lämpliga skogar är
begränsat. Vi kollade upp en gammal kandidat,
Älvsjöskogen. Vi hade lite dålig koll på området
minst sagt, men en ganska ny karta fanns och
vi insåg att OK Älvsjö-Örbys klubbstuga vid
Älvsjö gamla bollplan antagligen skulle funka
bra.
Det
största
problemet
var
duschmöjligheterna. Vi visste att utrymmet var
begränsat och efter kontakt med den
ansvarige fick vi veta att varmvattenberedaren
bara räcker till ca 150 duschar. Efter lite
övervägningar ansåg vi att det problemet
kunde hanteras. Sedan hände inte så mycket,
förrän det blev väldigt mycket dags att söka
tillstånd, ansöka om hyra av utrustning och
tillsätta funktionärer. Även om jag var väldigt
sent ute med det mesta ordnade allt upp sig
utan större problem.
Ett orosmoment var dock gatu- och
fastighetskontoret, vars biolog inte bara rakt
upp- och ner ville ge oss tillstånd för tävlingen.
Två dagar innan tävlingen gick vi igenom en

bana och undersökte eventuella känsliga
områden. Vid denna tidpunkt var det givetvis
för sent att göra några förändringar i
banläggningen så det hela kändes lite prekärt.
Det var med tvekan som hon godkände att vi
kunde hålla tävlingen i skogen och hon sa
bland annat att "ni får ta ansvaret för
eventuella skador som uppkommer". Det hela
kändes ganska konstigt med tanke på hur liten
vår tävling är.
På tävlingsdagen flöt allt på utmärkt. Vi hade
tillgång till klubbstugan för marka, en barack
för sekretariat och kartplanket sattes upp på
ett fotbollsmål. Eventuellt blev TC lite mörkt
men är det nattorientering så är det. Vi hade
gått ut med förvarning om trånga duschar och
det verkade inte vara någon fara där alls.
Parkeringen var helt oorganiserad och det är
möjligt att en del var tvungna att åka runt i
området ett tag innan de hittade rätt till slut.
Jag har inte fått så många kommentarer från
löpare men det jag sett har varit övervägande
positivt. Vi fick även se en liten, om än väldigt
liten, ökning i antalet lag. Så Natti-natti
fortsätter även nästa år!
Mats E

BANLÄGGAREN
Det är märkligt hur allt kan fungera så bra på
en tävling. Nog för att vi har väldigt stor rutin
sedan 11 år att arrangera NattiNatti, men
ändå. Som banläggare kändes det hela tiden
som om jag hade glömt minst 10 saker hela
tiden och att hälften av det jag lyckats göra
var helt fel. Att vi (läs Mats och jag) sen gjorde
allt nödvändigt en vecka eller månad för sent
tog ju inte direkt bort känslan av att allt
kommer att bli fel på tävlingsdagen.

När tävlingen väl kom igång insåg jag att det
här kommer nog att gå vägen utan några
större problem. Och de kommentarer jag
lyckades höra under kvällen var idel positiva.
Framförallt verkade det vara bra att
tidigarelägga tävlingen. Det var många som
missade att anmäla sig, men till slut blev det
fler lag än förra året i alla fall. Och till nästa år,
med lite mer marknadsföring, kanske vi kan
fortsätta att öka deltagarantalet.
Fredrik H

TILLÄGG
Väsby OK recenserade NattiNatti och gav tävlingen betyget 4 av 5. Recensionen i sin helhet hittar ni
på följande länk:

?????????????????????????????????????????????????
Vi vill även passa på och tacka alla som var med och hjälpte till med tävlingen!
Mats och Fredrik
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Rapport från 25-manna vid Hacksjön 29 september
Lördag 29 september och 25-manna strålande
sol och minusgrader, så jag fick börja dagen
med att skrapa vindrutorna. Men fram på
dagen när solen värmde blev det ett helt
underbart väder, vilket gjorde att både
dunjacka och vantar var onödiga.
Jag skulle vara lagledare för andralaget och
lovade komma ut tidigt för att fylla i
lagblanketter mm. Åkte också hemifrån i tid
men fick trots VIP-biljett parkera långt bort, så
Roland och Marianne hade gjort det mesta när
jag kom 8.45.
Förra året hade vi stora bekymmer med att få
ihop andralaget. Vi lånade 3 löpare (Fredrik,
Lasse Ö och Jasmin) och tre av våra egna
sprang dubbla sträckor Roland Persson, Göran
Glanshed och Ove Hedlund. I år såg det
betydligt ljusare ut. Det saknades endast 3
löpare: 1 på str 6 och sedan str 23 o 24. Men
det skulle säkert lösa sig.
Andralaget hade fått fin förstärkning på str 1
genom att Per ”Perka” Jansson hade
innebandymatch och måste springa tidigt.
Tyvärr missade både jag som lagledare och vår
andrasträckslöpare Mats Eriksson när Perka
kom. Mycket klantigt, men vi stod båda och
spejade ut i skogen, när en borde varit kvar
vid kartplanket. Nåväl Mats kom iväg och gick
också bra, bara några minuter sämre tid än
Perka och 4 pirriga tjejer kunde springa iväg.
Först tillbaka var Katarina Rundström som går
från klarhet till klarhet. Vilken tjej! Tid 36.25.
En halvminut senare kom Berit Hanning.
Takterna sitter i trots att hon inte är med så
ofta numera. Vet ni att Berit vann UP när hon
var D15-16? Berit och Clarence Linde är våra
enda UP-segrare, hittills är kanske bäst att
tillägga. Strax därefter kom storasyster
Marianne Persson. Sedan fick vi vänta en stund
på Sofie Ericsson. Skillnad mellan löparna var
15 minuter.
På den korta lätta ungdomssträckan hade vi
Gunnel Balck, D55, Ulla Eriksson D60, Uno
Engman H65 och en ungdom Anders
Österman. Både Anders och Uno var så snabba
att jag inte såg när de kom in för växling.
Hann till och med bli lite orolig för Anders
innan jag fick klart för mig att han redan
kommit. Tider från 33.04 till 43.48 och 7 min
mellan löparna.
Nu var det dags för 7 km. Där hade vi Mats
Larsson och en arbetskamrat till honom Samuel Henriksson förutom Jonatan Lindell

och Fredrik Sjökvist. De var alldeles för jämna,
tider mellan 55-60 min, så avståndet ökade till
13 min.
Till sträcka 6 3,8 km medel saknades en löpare
men när Elisabeth "Bettan" Svärd kom ut med
dottern Anna (som skulle springa str 4 i
förstalaget) och själv tänkte ta en direktbana,
övertalade vi henne att hoppa in. Hon gjorde
det jättebra. Fick gå ut först och lyckades hålla
undan för gubbarna Gunnar Persson, Lollo
Hanning och Jan Albinsson och kom också in
först, tid 47 min.
Nu var det dags för den viktiga 7:e sträckan
när det gäller att få in alla fyra löparna på en
gång. Här hade UK lyckats få med Johan Hedin
som vi inte sett på väldigt länge och Janne
Frödin som inte varit med sen förra årets 25manna då han sprang sista. Micke Hallendal
fick gå först, sedan Johan Hedin. Sedan var
frågan Jörgen Glanshed eller Janne. Vi tänkte
först satsa på Janne men sedan ändrade sig
UK, vilket vi tappade några minuter på. Men vi
kom ändå hyfsat samlade skillnad 7 min.
Sträcka 23 3,6 km tog sedan Pelle Lindskog,
som värmt upp med sträcka 7 i förstalaget,
hand om.
Han gick snabbt och bra 30.29.
Sedan var det dags för Katarina igen. Hon
hade hunnit vila ut och tog sig an sträcka 24 4
km med stor entusiasm och sprang jättebra bara 37.40. Hade arrangörerna inte ändrat
tidpunkten för omstarten, hade vi hunnit in
innan de stängde växlingsfållan. Men nu tror
jag Fredrik Hedin var lika glad för det eftersom
man återgått till att ha sista sträckan kortare
för omstartande lag.
Fredrik gick bra och var nästan med
omstartens tätklunga. Tid 46.55. Och laget
blev 228. Vilket vi var nöjda med. Vi höll
tidplanen bra, flera gånger låg vi faktiskt till
och med lite före.
Tyvärr
kan
jag
inte
redovisa
växlingsplaceringar. Antecknade aldrig detta
ute på tävlingsplatsen eftersom jag mest höll
till i växlingshagen och försökte serva med
tider. Trodde att detta skulle framgå av
resultatlistan men tyvärr gör det inte det.
Däremot finns alla löpares sträcktider mellan
kontrollerna på nätet för den som har bra syn.
Siffrorna är otroligt små.
Mona Forslund
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Rapport från Lidingöloppet
Tid: LÖRDAGEN 6 oktober – 01
Plats: Vätskekontrollen – Fågelöudde
Rapport från kontrollen: Vi samlades kl 12:30
och fick anmäla oss hos Eva och Sven-Åke
Emanuelsson som var ansvariga för kontrollen.
Alla fick en T-tröja.
Vädret var hyfsat och vi i IFK Enskede kom
som vanligt med ett starkt gäng. Gunnel B,
Curre B, Ulla E, Sören E, Mona F, Ann-Marie H,
Berit H, Lollo H, Marianne P, Uffe P, Sofie E,
Jossan A, Kricke L, Fredrik H, Ulrika F, Bosse
H, Rolle P.
Arbetet började med att skala och dela
bananer, skiva salt gurka, dela bullar, plocka
fram muggar och kex. Vätskan bestod av
sportdryck,
vatten
och
blåbärssoppa.(Lidingöloppets
bästa
enl.

löparna). Löparna kom med eliten först och de
drack bara vatten. Snart var övriga löpare på
plats, och då fick vi ligga i, för att servera alla
löparna det de ville ha. Omkring kl 15:30 tog
det nästan slut på löpare. Vi var några som
kunde börja att städa av området muggar låg
spridda långt bort utmed spåret. Efter att alla
löparna kommit och städningen var klar fick vi
åka hem.
TACK ALLA SOM HJÄLPTE TILL!!
Alla är välkomna att hjälpa till nästa år boka
den dagen.
Rolle P
Ps. Patric och Tomas A var vid Abborrbacken
och hade hand om speakerfunktionen. Ds

Meddelande från kassören 2
Om du har tappat bort inbetalningskortet som delades ut på Värtaterminalen så är
det bara att sätta in 300:- på klubbens postgiro 60 18 57 – 6
Glöm inte att ange avsändare om du betalar via internet!

REA REA REA REA REA
Nu är det rea på klubbkläder!!!
Hos Bosse Hedlund finns följande klubbutrustning till utförsäljning:
? Tights
110:- (215:-)
? Nylonbyxa kort ben 50:- (125:-)
? Benskydd
35:- (76:-)
? Ol-glasögon
50:- (100:-)
? Halskedja
10:- (20:-)
Givetvis finns även det vanliga sortimentet med nylontröjor och nylonbyxor,
lättviktare mm.
Bosse Hedlund finns här:
Krokvägen 48
122 48 Enskede
Telefon 648 25 34
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Rapport från Halikko 2001
Halikko har alltid varit en mycket kär och
trevlig tillställning för oss enskedingar. Inte
bara är det sportsligt roligt utan även en stor
social sammankomst som faktiskt saknar
motsvarighet under året. Vissa saker
återkommer år efter år och det händer alltid
något nytt skoj.
Resan inleddes som vanligt på terminalen, och
numera är överresan en ganska lugn
företeelse. Man shoppar lite och tar kanske en
öl i baren. Mycket lugnt och sansat. Mattias
Balck fyllde 30 år (grattis förresten) och hade
någon slags orienteringsbana på båten. Vi (läs:
Fredrik H) piffade upp det hela med att flytta
en kontroll litegrann. De flesta gick och la sig
nästan skamligt tidigt. Det handlar nog mest
om rutin faktiskt i och med att det inte är
särskilt skoj att behöva vara jättetrött på
lördagskvällen. För att inte tala om själva
tävlingen.
Vi åkte i år ut till TC i olika bussar. Men det var
en väldigt kort bussresa på kanske 30 min. På
TC förstod man varför de finska tävlingarna
alltid får så bra kritik. Det är rejäla
arrangemang och de hade lastat ut en
fruktansvärd massa sand för att det inte skulle
bli lerigt. Som vanligt var vi i år lite kort om
löpare och hade lånat in Rickard Andersson
samt Roger Nitsche. Dessutom gjorde vi lite
omfördelning på sträckorna. Men det var inte
klart med personaltillsättningen på lagen riktigt
än, skulle det visa sig. Förstasträckorna
sprangs av Patric samt Rickard. Patric låg bra
med vid varvningen (Den första varvningen
alltså, de flesta sträckorna hade hela två
varvningar). Undertecknad skulle springa
andrasträckan och börjar värma upp. När jag
är ute och joggar lite skriker och viftar någon
vilt uppifrån backen. Jag såg inte först vem det
var men upptäckte sen Rille. Han hade stukat
sig kraftigt och kunde knappt halta fram. En
snabb rockad omöjliggjordes av några
sjukvårdare som anlände samtidigt. Efter att
ha övertygat dem om att det inte var någon
akut fara haltade vi ner för backen och
funderade på alternativen. Att hela laget skulle
vänta till omstart verkade inte särskilt skoj. Där
nere mötte vi Petta som erbjöd sig springa
runt resten av sträckan. Problemet var löst.
Frågan var dock om Petta skulle orka 1½ varv.
Patric, som redan hade avverkat förstasträckan

ställde upp på att springa andra halvan av
Pettas andrastäcka. Rörigt värre med andra
ord, särskilt vid växlingen. Nästa sak som
hände var visst att Åsa (andrasträckan
andralaget) uppenbarligen missade att läsa ut
sin Regnlybricka. Den situationen fick räddas
av den lilla gula lappen. Vi hankade oss kvar
med andra ord.
1a laget gjorde ungefär vad som förväntats. 3e
och 4e sträckan tappade några placeringar
men i övrigt såg det bra ut. I det andra fick
några ta sig an uppgifter som var ganska
mäktiga, men det mesta gick fint även om
laget slutade näst näst sist bland de som
fullföljde.
Tävlingen var mycket mer kompakt tidsmässigt
(eftersom båten hem gick så tidigt?) och båda
lagen fick löpare i omstarten. Vid andra
publikkontrollen
hade
enskedeoch
lidingöfolket tagit första parkett för att heja på
sina löpare. Bredvid kontrollen låg en lämplig
vattengöl som alla försökte heja ner stackars
oskyldiga löpare i. Lasse H. som låg rätt bra till
med häng och sånt slapp. Det gjorde dock inte
Roger Nitsche plus någon annan olycklig
stackare. När tävlingen var över för vår del
avnjöts situationen för de flesta med en
inhandlad pilsner eller lite soppa från köket,
som till allas vår trevnad sköttes utmärkt av
Curt Balck. Inom kort börjades det ropa ut från
högtalarna att man fick lov att gå till sista
bussen. Erfarna som vi är tog vi det ganska
lugnt och antog Lidingös utmaning att spela
brännboll istället. Men matchen fick ett abrupt
slut när Patric krockade med en Lidingöare i
sin jakt på en lyra. Blodvite och en ganska yr
Patric blev resultatet. Trots detta missöde kom
vi ändå i god tid för att hinna med sista
bussen, där Tomas Albinsson i laga ordning
höll låda. Bussen anlände alldeles lagom till att
båten skulle äntras något som var väldigt
skönt. Sitta på den där terminalen är normalt
sätt en veritabel plåga.
Vad som hände på båten tar vi av etiska skäl
inte upp här. Men jag kan avslöja att Lasse H
var kung och de flesta nog hade mycket roligt.
Mats

Bilder från resan kommer att läggas upp på hemsidan så snart som möjligt.

?????????????????
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DELTAGARINSIKTER
Vad vore Halikkoresan utan en genomgående
rapport från alla deltagare i Ekot? Ingenting!
Fredagskväll i Sven-Ingvarsbaren strax efter
22.00 tiden kommer halva Ekot red. på att
dom varken har penna eller block med sig.
Problem är till för att lösas!

Presentshopen nästa!
Det är kul att så många skrivit, men okul att
tyda en hel del herioglyfer.
Sofie & Josse

Rickard ”Rille” Andersson, 1:a sträckan 2:a laget
Som ol-prostituerad ville jag självklart göra
klubbkamrater situationen genom att slita av
mitt bästa. Ditresan präglades av en
mig mina kläder och fullfölja det jag ej lyckats
med, d v s första sträckan.
målmedveten satsning vilket innebar tidig
sänggång. Detta ter sig synnerligen patetiskt
Jag kände mig synnerligen misslyckad till det
med facit i hand. Redan in mot första
att jag blev hjärtligt hyllad vid smörgåsbordet.
varvningen så brast det. Stukningen var den
Jag gillar Enskede STORT!!!
värsta som drabbat mig på tre år, vilket
resulterade i att jag fick krypa in till
växlingsfållan. Där räddade mina nygamla
Micke ”nyfiken” Hallendal, 4:e sträckan 2:a laget
Efter att ha laddat på 2.4 km i två dagar bytte
brukar tycka att orientering är kul. Något som
jag ”upp” mig till en 3.9km sträcka. I efterhand
var
lätt
att
glömma
efter
stigkorsär jag säker på att jag bytte upp mig. Trots
krafledningsstolpe-25-manna. Kort och gott
JÄTTEKUL!
otränad kropp och fel uppladdning hade jag
jättekul i skogen. Jag kom ihåg varför man
Nina Andersson, 14:e sträckan 1:a laget
Började med en lång väntan då jag gjorde av
med energi genom att springa runt och heja
på alla andra. Det blev ju lite strul med fösta
sträckorna där man själv försökte få alla
engagerade. Sedan sprang jag till sist ut.
Det gick lite segt till en början men blev bättre
och bättre. Hade kunnat springa längre!
Missade inget speciellt så då hade jag inget
annat än konditionen att skylla på när jag
missade omstarten med ca en minut. Tråkigt
Elin Isgren, 3:e sträckan 1:a laget
Om loppet finns inte mycket att säga. 2.4 km
väg, inga möjligheter att missa, alltså var det
enbart min brist på träning som gjorde att det
inte gick så himla fort…
Karin Lindskog, 3:e sträckan 1:a laget
Lite väl kort, var tvungen att springa
jättesnabbt, inte alls vad jag är tränad för.
Missade trean lite också så man är väl inte helt
nöjd. Men det blir nog bra någon gång, ska
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men sant (försökte till och med springa förbi
funktionären).
Efter målgång blev det en snabb dusch för att
försöka komma ifatt alla andra när det gällde
drickat och nu några timmar senare, måste jag
säga att jag lyckades. Blir nog en trevlig
avslutning på kvällen (om inte Patric dricker för
mycket).
Ps. Fick faktiskt ta hand om honom tidigare så
det räckte, nu är det kanske hans tur. Ds

Nu börjar festen!!!

komma igen nu. Slog åtminståne mamma och
Elin, det var huvudsken. Nu blir det kul, det är
redan kul.

Åsa Persson, 2:a sträckan 2:a laget
5.4 km, jättekul att springa! Det gick ganska
bra också, missade kanske fem minuter på
kontrollerna 8 och 9. Nu är det båtresa hem

som gäller. Jag hoppas att det blir lika kul som
att få springa för IFK Enskede.

Mats Eriksson, 2:a sträckan 2:a laget
Mitt lopp; efter den lite kaotiska växlingen gick
det ungefär så sakta som jag planerat. Jag har
ju inte tränat på några månader. Allting
funkade bra, till kontrollen efter varvningen,
där jag började orientera från kontrollen efter.
En aning förvirring senare insåg jag mitt

pinsamma misstag som får skyllas på dålig
koncentration. 6 minuters förlust uppskattar
jag det till, och Petta/Patric hade gått förbi. I
övrigt kändes Halikko lika skönt som vanligt,
särskilt efter duschen.

Ove Hedlund och Linda, 2:a sträckan 1:a laget och supporter
Gick och la mig ovanligt tidigt på resan mot
kul, lite OL, lite hejande och mycket
Åbo. Patric sprang första och sedan var det
gemenskap. Vet inte så mycket om orientering
dags för mig, Uffe och Kricke att ta över. Man
men vad jag kan se har IFK Enskede bäst
hoppades på att vara före någon av dom men
kamratskap av alla klubbar, det blir ett stort
Plus.
trots att det gick ganska bra var jag efter
dessa elitkillar i mål. Heja Enskede och Bajen
(Ett stort plus till dig också Linda, som vågade
som tar guld i år (Kanske).
följa med. Red.)
Linda: Är med som ickeorienterare och
supporter på mitt första Halikko. Lite långt, lite
Uffe Persson, 2:a sträckan 1:a laget
UK, d v s jag och Patric hade i år valt taktiken
att använda fyra av sex H21 i laget redan på
sträckorna 1 och 2. Idén var att vi skulle ligga
bra till i början eftersom många lag använder
damer och gubbar på dem sträckorna. Patric
sprang sträcka 1 och växlade ut till mig, Ove
och Kricke. Vi gick ut som lag 77, men det var
mycket tätt mellan lagen. Det var därför
mycket folk ute i skogen och det vara bara att
lägga sig i omkörningsfilen och springa om så
många man kunde. För mig gick det väldigt
Josefin Andersson, 4:e sträckan 2:a laget
Efter att ha varit mer eller mindre sjuk under
en månads tid kändes formen en aningen
osäker. 3,9 km kändes inte ett dugg lockande
men det gick ganska bra trots allt. Missade
7:an med några minuter och var lite förvirrad
vid sista kontrollen, letade efter kodsiffra 200!
Ulrika Forsberg
Jag var med som publikstöd för klubben och
det var kul fast jag inte sprang.

bra fram till varvningen, men sedan gjorde jag
en liten bom. Efter det försökte jag ta igen det
jag förlorat men det gick inte så bra. Jag kom
till nian före åttan och mötte Ove och Kricke på
vägen tillbaka. Till slut lyckades jag komma
ikapp och förbi Ove.
Taktiken med tre H21or fungerade ändå rätt
bra eftersom vi plockade ca 40 placeringar.

Skönt att det inte blev så lång väntan på
terminalen i år. Men lika skyndsamt att fixa till
sig inför middagen som vanligt. Efter
middagen hade jag fullt sjå att få alla att skriva
några rader i blocket.
En kul kväll.

Båtresan var kul, med alla festande kompisar,
även om inte jag drack…

Jag var barnvakt åt Emmy och både hon och
jag hade mycket kul.
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Sofie Ericsson, 3:e sträckan 2:a laget
Lagom laddad. Trots 2.4 km enkel orientering
så bommade jag både femman och sprang fel
till sista. Det var en mycket distraherande syn
när man nästan kommit fram till femman då
man fick direkt syn rakt in i herrduschen…
Det var dock intressant hur man lyckats pressa
in två stycken ”publikkontroller” på denna
korta bana. Efter dessa var jag helt slut, vilket
Christopher Lindqvist, 2:sträckan 1:a laget
Efter att ha gjort en paus i Halikkoresandet
förra året var jag åter sugen på att få springa
denna legendariska budkavle. Efter en del
ommöbleringar i lagen placerades jag på
sträcka två i förstalaget tillsammans med Uffe
och Ove. Efter att Patte gjort ett hyfsat stabilt
lopp på första var det så dags för de tre
musketörerna att bege sig ut i den finska
urskogen. Kände med än gång att Uffes tempo
var något för högt och bestämde mig för att
ligga i ryggen på Ove. Var riktigt seg i kroppen
den första tredjedelen av banan men vartefter
fler kontroller besöktes svarade kroppen allt
bättre. Första varvningskontrollen passerade
jag och Ove samtidigt medan Uffe varit där
Fredrik Hedin, 5:e sträckan 2:a laget
Finländares definition av tuff terräng skiljer sig
ganska markant från min bild av begreppet;
för mig innebär det femtio metersstigningar i
45-gradig lutning och en massa hyggen och
överdjupa sankmarker och genomtäta grönområden. För en finländare betyder det berg i
dagen, småskuret och detaljrikt, svagt gröna
områden, måttlig kupering. Om det är en
språkförbistring vet jag inte, men tufft innebär
i princip alltså svårt, och det (borde) gynna oss
som på äldre dagar börjat springa lite långsammare.
Pälle Hedlund, 5:e sträckan 1:a laget
Gick nästan spik, missade en liten fjuttbrant
med femton meter och gjorde en minut på
trean. Men ack så kass formen är:
1. Femdagars etapp ett
2. 25-manna
3. Halikko
Sommartider
hej,
hej
sommartider.
Trubaduren sjunger på Silja Europa, vi sitter
på ”after lera” och tar en öl. Finland bjöd på
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gjorde att jag bara följde efter de löpare som
var före mig när jag stämplat näst sista, visade
sig sen att det var sträcka 4 och inte sträcka
tre, jag var helt fel. Lommade strax därefter i
mål och växlade till Josse. Rätt så nöjd trots
allt.
Sen var det FEST!!

någon minut före oss. Den andra slingan bjöd
på lite svårare orientering och i området kring
åttonde – nionde kontrollen var alla tre
enskedeiter samtidigt. Jag lyckades utan större
missöden plocka mina kontroller och in till
varvning nummer två var jag först bland
enskedelöparna. Sista biten mot mål var
transport sträcka och i mål var jag efter 38,23
min på 5,4 km. Sammantaget en stabil insats
av de tre musketörerna som resulterade i en
rejäl skjuts uppåt i resultatlistan från plats 77
till 39. I övrigt såg hemresan ut som brukligt
med Samot nossnibla i högform, snabbdusch,
food market och heavy drinking. Allt detta i
glada vänners lag. I´ll be back – be sure.

Som ankare på femte sträckan så gjorde jag
det jag skulle men inte mycket mer eftersom
Martina fått den ganska otacksamma rollen att
springa samma sträcka (6 km) med ett alltför
kort försprång. Det kändes lite som haren och
sköldpaddan, med den stora skillnaden att jag
inte stannade och gjorde en massa andra
saker, som att sova och äta.
Och Tompamannen gjorde det igen, trots
illvilliga rykten som sa det motsatta… Halikko
är inte Halikko utan Tomas Busshow. Fattaru?

sol och svår orientering med mycket berg i
dagen. Det tunga gardet på stäcka fem Rolle,
Pelle och Pälle plockade åtta placeringar och
skickade ut Nina på sträcka 14. sen var det
dags för Lasse och Roger ”Gölen” Nitsche
innan sista bussen gick från TC.
Tomas höll sedvanlig show med sång, roliga
historier och nakenbilder.
Kippis!

Karin Hedlund, lagledare lag 1
Jag har varit lagledare för första laget och tagit
mitt uppdrag på alvar. Jag är mycket nöjd med
hela lagets insats. UK:s tippade tider stämde

ganska bra med verklighetens tider vilket
gjorde mitt arbete under dagen lätt.

Peter ”Petta” Albinsson, halva första sträckan och halva andra sträckan 2:a laget
Pusselipuss på er.
duschen och totalmissade publikkontrollen.
Hakade på herrseniorer.
Familjen Albinsson tackar för sig och på
återseende. Hädanefter kommer vi att hålla till
Emmy höll fart och i Ulrika och Linus fick lära
sig vad Halikko innebär, d v s öl plus whiskey.
på Småländska höglandet. Vi tackar för dessa
underbara år.
I november testar vi livet på landet men
Halikko detta år vet jag ej om jag direkt deltog
kommer haka på huvudstadsklubben no 1 till
div. finska resor.
i, två stycken halva sträckor. Tog mig runt
efter sämsta förmåga= vill ej sluta på topp.
Ps. Patric har fått överta min spetta tröja,
Malin gjorde nog det samma efter att ha tiggt
hoppas han lever upp till förväntningarna och
FYLLER UT DEN. Ds.
till sig den korta sträckan. Passerade herrBosse Hedlund, 4:e sträckan 1:a laget
I sedvanlig fin terräng så gjorde man
comeback i Halikko. Sprang lite för fort och
missade några minuter i ett plottrigt parti med
en massa grå fläckar. Gled sedan runt i lerigt
spår i makligt tempo. Kul tävling som vanligt,
fin dusch vid en göl med till och med sol.
Lasse Hjulström, 15:e sträckan 1:a laget
Fjorton fräsande Enskedingar for fram som
furier och furirer kring de finska furorna - sen
var det min tur! Med nya dojjor och bästa
glidet i omstartsledet jabbade jag hårt,
blandade med en blunder och insög jublet vid
första publikkontrollen. Kollade sen banans
olika gafflingsvarianter innan jag än en gång,
äntligen, fick njuta av det fantastiska
publikstödet vid lilla gölen - Tack, tack, tack!!
En underbar känsla att få trampa i gyttjan till
denna enastående kör. Men inget eländes
publikfrieri från min sida; här laddades för
spurt. Ja, är det nått jag gillar så är det att
Göran Glanshed, 4:e sträckan 1:a laget
Med en bubblande mage efter semesterresa
innebar morgonens väntan lite strapatser.
Besöken på den "raka 20-håliga latrin fåtöljen"
blev täta innan växlingskartan togs emot från
Lena. När jag stack iväg fick troligen hjärnan
och magen annat att arbeta med så
oroligheterna avstannade. Bosse och Gunnar
försvann någon eller några minuter före.
Den första slingan orsakade en minuts tidspillan p g a vägval till 3:e och en onödig försiktighet till 4:e. Strax efter 6:e, på andra
slingan, mötte jag Bosse som just läst in sig

Fin allsång i sista bussen och kort väntan i Åbo
hemska terminal.
God mat och fin underhållning och dans av en
full finska roade oss på kvällen.

spurta, och spurtade gjorde jag och.... ja, sen
var det inte så mycket mer med det...?
Gamla traditioner är viktiga att hålla på påstår
jag som gjorde min första Halikko-tripp. Därför
läste
jag
noga
på
i
festkommiténs
programblad; deltog med liv och lust i
allsången, åt allt utom potatis i buffén och
sjöng gamla Uriah Heep-favoriter i Karaokebaren - precis som alla andra gjorde. Om jag
gjorde något alla andra inte gjorde så var det
inte något Horace Engdahl inte skulle ha gjort
- så de så!

för att ta sin 6:e. En felaktig utgång från 7:e
kontrollen gjorde att jag fick arbeta i
uppförsbacke 100 meter i onödan. Det innebar
att nu hade Bosse kommit ifatt mig igen.
När jag passerade jölen gladde det mig att få
Enskedes uppmuntrande tillrop vilket gav extra
kraft att ta den sista slingan. När jag lämnade
över kartan till Pelle L så kändes det som att
jag gjort 8 på en 10-gradig skala. Att jag slapp
att gödsla i skogen var positivt, kanske mest
för de som sprang senare.
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Gunilla Glanshed, 14:e sträckan 2:a laget
Det här blir svårt! Redan innan jag skulle iväg
kände jag oro. När jag sedan fick springa ut i
omstarten kändes det jobbigt - men det skall
gå. Redan uppför första backen försvann de
andra och jag valde ett för tidigt spår in mot
1:a. Efter lång tid bestämde jag mig för att jag
var på fel höjdparti och gjorde det jag skulle
gjort direkt. Tillbaka ut på stigen. Efterklok är
man ju alltid. Då gick det rakt på så att alla
fram till 4:e gick bra. Nu blev jag för försiktig
och vågade mig inte ner till hyggeskanten utan
spenderade nya undersökande minuter runt
kontrollen innan jag fann den. Vid

publikkontrollen var det glest, bara Göran och
Martina, men de gav mig uppmuntran att gå
vidare. Missade 7:e men kom så fram till jölen.
På vägen dit hade jag tänkt att: "Nu säger
dom nog att jag slipper ta sista slingan för att
bussarna går snart.".
Det blev precis tvärtom, jag möttes av "Vågen"
och hejarop av hela Enskedegänget så att sista
slingan gick som på räls. Tänk om ändå de
första slingorna gått lika bra.
Slutsats, det var för klottrig karta och för mig
något för svårorienterat.

Rolle Persson, 5:e sträckan 1:a laget
Marianne Persson, 4:e sträckan 2:a laget
Gunnel Balck, 3:e sträckan 2:a laget
Lena Alsheden, 3:e sträckan 1:a laget
Pelle Lindskog, 5:e sträckan 1:a laget
Curre Balck, Markansvarig
Ulla Eriksson, Lagledare 2:a laget
Gunnar Persson, 4:e sträckan 1:a laget
Dagen började med uppackning från bilen,
Curre fixade otåligt varmvatten därav lugnade
man ner sig när magarna började fyllas hos
dom andra. Sedan flöt det hela perfekt.
Därefter gick starten, efter 25 minuter inträdde
stor förvirring, lagledaren förstod ingenting
medan lagmedlemmarna ordnade det hela
genom snabbt initiativ från Peter. Åter till
tävlingen.
Lena ”rusade” ut, förvirrad på väg till förstasedan gick allt bra. I andra laget lunkade
Gunnel ut på samma sträcka som Lena. Enligt
lagledningen gjorde Gunnel ett av sina bättre
lopp för i år, klart under idealtiden
(ointressant).
Därefter (eller eventuellt före) rullade Gunnar
igång och allting stämde perfekt – devis –
spring in i cirkel, spring runt, hitta alla
kontroller - ibland din egen.
Vid sjunde kontrollen kom Gunnar att tänka på
att laget hade tappat en säkerhetsnål – och

utan kartor går det ju inte att åka hem – leta,
leta, leta.
Därefter gick det allt tyngre och allt sämre,
jämmer och elände.
Marianne sprang mot starten tungt förföljd av
svärsonen, måste, måste, måste slå. Skogen
kryllade av Enskedefolk, (Icke Micke men
Jossan, Pelle och nästan Rolle.) Sen gick det
bra, samma tid (nästan) som Micke.
Rolle rullade ut, sen gick allt bra (som vanligt).
Pelle skumpade iväg med viss ansträngning
såg Rolle till och från (mest från) till stor
förtretelse hanns Rolle aldrig ikapp. Därefter
måste meddelas att andra laget höll på att
diskas, men via en heroisk insats av Ulla
(fiskande av gul lapp) löstes allting och Rolle
blev nöjd.
Tack för i år, återresan håller just nu på. Vad
som händer vet vi inte, fortsättning i nästa
nummer.

Meddelande från kassören 3
Halikkoligan
1. Patric de Boussard som betalade 300:- i förskott!!!
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Kilometertidscupen
Finalen ägde rum på IBM-klubbens tävling den
23 september.

Vinnare blir den som har störst sammanlagd
poängsumma efter finalen. I poängsumman
räknas alla poäng från tidigare deltävlingar
plus finalpoäng. För att kunna vinna måste
man ställa upp i finalen.

A-FINAL
De åtta som tagit sig vidare från semifinalen.
Vinnaren får ett par skor. Vinnare blir den som
får lägsta kvoten av (KM-final)/(Ny KM-tid).

Finalpoäng: >20 % sämre = -4 poäng10-20
% sämre = -2 poäng0-10 % sämre = 0
poäng0-10 % bättre = 2 poäng10-20 % bättre
= 4 poäng> 20 % bättre = 6 poäng

Vinnare 2001: Magnus Elwin
B-FINAL

Vinnare 2001: Patric de Boussard

Alla övriga på listan, plats 9-36. Vinnaren får
ett pris till ett mindre värde än ett par skor.

Plac.

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Magnus Elwin
Anna Svärd
Christer Hedin
Gunilla Glanshed
Anders Österman
Ulf Persson
Elisabeth Svärd
Jan Svärd
Patric de Boussard
Roland Persson
Mats Larsson
Hugo Isgren
Henrik Österman
Göran Glanshed
Martina Forsberg
Per Lindskog
Nina Andersson
Marianne Persson
Gunnar Persson
Sara Thomsen
Johanna Novo
Fanny Forssen
Anders Svärd
Jesper Karlsson
Ulla Eriksson
Per Bengtsson
Jonatan Lindell
Ove Hedlund
Peter Albinsson
Gunnar Åsell
Lena Alsheden
Therese Martinsson
Pär Hedlund
Karin Lindskog
Ulrika Forsberg
Pelle Forsberg

Poäng
sen
tidigare
1
4
2
4
2
1
2
3
3
2
0
0
2
1
2
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ulf Persson, domare

KM-tid från Tid
åttondel

Banl

KM-tid

Poäng till Ny KMB-grupp tid

7,47
9,84
10,46
11,13
11,80
7,64

Kvot KMtid/semi
KM-tid
0,825
0,827
0,85
0,86
0,96
0,97

9,05
11,91
12,32
13,01
12,22
7,87
15,75
13,02
9,00
11,54
10,96
16,10
12,32
12,50
12,38
11,15
12,88
16,18
13,06
13,85
20,62
20,60
11,39
13,99
21,37
8,91
9,86
10,44
8,93
12,52
14,92
16,01
7,74
11,16
22,87
8,04

57,48
31,36
58,11
38,58
41,17
59,1

7,74
3,21
5,56
3,5
3,5
7,74

53,21
46,56
52,48
49,19
18,45
59,47
66,1
53
60,5
54,38
40,57
51,21

7,74
5,23
6,2
4,65
1,85
5,56
5,56
5,56
5,56
3,79
3,5
3,21

6,89
8,97
8,52
10,61
10,14
10,75
11,90
9,53
10,94
14,42
11,70
16,00

0,77
0,78
0,78
0,66
0,82
0,86
0,96
0,86
0,85
0,89
0,90
1,15

6
6
6
6
4
4
2
4
4
4
2
-2

Total
poäng

8,26
10,88
11,39
12,07
12,01
7,76

7,95
10,26
9,74
13,35
11,23
11,63
12,14
10,34
11,91
15,30
12,38
14,93

9
8
6
6
6
5
4
4
4
4
2
1

ej st

ej st

ej st
ej st
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Mästartröjan 2001
Herrar
Plac
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Namn
Ulf Persson
Patric de Boussard
Magnus Elwin
Roland Persson
Per Lindskog
Pelle Forsberg
Bo Hedlund
Lars Hjulström
Ove Hedlund
Jan Albinsson
Per Bengtsson
Christopher Lindqvist
Pär Hedlund
Göran Glanshed
Anders Österman
Peter Albinsson
Christer Hedin
Gunnar Åsell
Mats Eriksson
Hugo Isgren
Jonatan Lindell
Gert Forsberg
Anders Svärd
Henrik Österman
Jesper Karlsson
Christian Forsberg
Jörgen Glanshed
Per Jansson
Mats Larsson
Jan Svärd
Fredrik Hedin
Marcus Carlberg
Gunnar Persson
Fredrik Sandgren
Uno Engman
Christer Berglind
Fredrik Sjökvist
Hans Esselöv
Simon Sundqvist
Samuel Larsson

1
100
100
100
100
90
94
97
97
89
90
92
82
97
74
99
87
74
74
89
69
73
69
90
67
70
66
73
88
68
80
77
58
74
79
48
61
55
52
36
35

2
100
96
95
90
89
91
82
84
87
77
90
81
94
72
90
82
72
71
79
67
73
68
65
63
64
57
63
84
62
74
75
58
65
59
34

3
100
93
94
87
87
88
81
82
75
77
90
78
92
71
80
81
69
69
78
66
66
62
63
62
51
47
60
71
59
54
72
52

4
95
92
86
87
87
87
78
80
74
73
85
77
83
70
74
68
69
68
74
64
60
62
60
61
49
47
58
65
43
49
54
31

5
94
90
86
84
86
80
75
77
73
70
84
76
77
69
67
68
68
68
69
63
59
62
52
61
46
45
52

6
93
87
84
83
81
77
72
64
70
69
73
72
74
69
56
66
67
67
61
59
59
58
50
56
45
44
10

36
28

31

4
80
80
71
69
65
67
65

5
79
80
69
65
64
64
63

7
93
82
83
76
79
71
70
63
67
68
66
70
58
69
52
57
66
64
56
59
55
56
50
45
43
38

8
90
77
83
75
79
58
68
58
66
67

7
78
68
65
58
58
59
62

8
74
63
64
51
54
49
31

42
68
44
49
66
58
58
51
55
49
42
29
37

20

23

Totalt
765
717
711
682
678
646
623
605
601
591
580
578
575
562
562
558
551
539
506
505
496
492
479
457
397
381
316
308
299
285
278
219
139
138
105
61
55
52
36
35

Damer
Plac
1
2
3
4
5
6
7
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Namn
Lena Alsheden
Gunilla Glanshed
Anna Svärd
Therese Martinsson
Gunnel Balck
Marianne Persson
Martina Forsberg

1
98
89
82
86
75
74
88

2
93
82
79
81
73
72
76

3
84
80
75
75
69
70
70

6
79
70
68
65
61
63
62

Totalt
665
612
573
550
519
518
517

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nina Andersson
Katarina Rundström
Josefin Andersson
Ulla Eriksson
Karin Lindskog
Malin Sandgren
Sara Thomsen
Malin Albinsson
Elsa Esselöv
Ulrika Nilsson
Jonna Rickard
Carina Persson
Ulrika Forsberg
Anna Dahlberg
Elisabeth Svärd
Karin Engman
Karin Hedlund
Malin Lindskog
Ulla Engman
Michaela Sandgren
Harriet Eriksson
Sofia Westerståhl
Jänny Forssen
Johanna Novo
Sofie Ericsson
Embla Hjulström

98
80
90
74
69
82
64
72
61
44
90
90
46
58
64
45
48
86
35
70
65
60
47
47
52
50

87
71
79
69
62
71
63
69
56
41
51
90
39
43
44
34
45

82
69
77
61
61
51
62
60
54
37
48

79
68
66
55
50
49
56
55
46
37

73
59
58
54
45
42
49
52
45
37

62
47
55
43
42
37
45

31
42
28
24

29
16
22

10

10

31

17

43
45
43
42
37

38
36
38

28

10
10

481
475
470
435
409
369
339
308
290
196
189
180
165
159
158
103
93
86
83
70
65
60
57
57
52
50

Tävlingskalender för sena hösten 2001
Än återstår det några tävlingar innan vi kan göra bokslut över årets tävlingssäsong.

Arrangör
Smålandskavlen
KLUBBMATCH
Höstlunken
Tullinge
Tullinge
Mila by Night
Mila by Night

Tävlingsdag
Lörd/Sönd 27/28 okt
Lördag 3 nov/ALBY
Sönd 4 nov
Lörd 10 nov
Sönd 11 nov
Onsd 14 nov
Onsd 12 dec

Information
Budkavle
Budkavle
Lång
Kort
Klassisk
Natt
Natt

Anmäl senast
3 okt
29 okt
21 okt
4 nov
4 nov
5 nov
3 dec

Tävlingsanmälare
Roland Persson
Mjölnartäppan 63
136 53 HANINGE
Telefon 500 270 75
Fax 500 270 75
E-post roland.persson@mbox317.swipnet.se
ANMÄL ER I GOD TID TILL TÄVLINGARNA!!
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Träningsprogram för november
INFORMATION
Det kan ske förändringar i programmet, kontrollera därför med telefonsvararen för mer aktuell
information.
Länk till OK Södertörns träningsprogram: http://www.svenskidrott.se/a/oksodertorn
Telefonsvarare 39 43 69

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

22

Tor
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre

Ingen träning p.g.a. skollov
10.00

Alby

18.00

Hökarängens skola

18.00

Enskede skola
Tullinge
Tullinge

Klubbmatch (Luffarna+Haninge)
Höstlunken, lång patrull
löpning+gympa
löpning+innebandy
Tävling, kort
Tävling, klassisk

18.00

Hökarängens skola

löpning+gympa
Mila by Night
löpning+innebandy

18.00

Enskede skola

18.00

Hökarängens skola

18.00

Enskede skola

löpning+innebandy

10.30

Träning

Ulriksdals slottspark

18.00

Hökarängens skola

18.00

Enskede skola

löpning+gympa

löpning+gympa
löpning+innebandy

Träningsprogram för december
INFORMATION
Det kan ske förändringar i programmet, kontrollera därför med telefonsvararen för mer aktuell
information.
Länk till OK Södertörns träningsprogram: http://www.svenskidrott.se/a/oksodertorn
Telefonsvarare 39 43 69

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Mån

10.30

Träning

18.00

Hökarängens skola

18.00

Enskede skola

10.30

Träning

18.00

Hökarängens skola

18.00

Enskede skola

Kolla telefonsvararen
löpning+gympa
löpning+innebandy

Kolla telefonsvararen
löpning+gympa
Mila by Night
julracet+innebandy

Skinkloppet
18.00

Hökarängens skola

löpning+gympa

18.00

Enskede skola

skolan öppen?
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