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Älmare
Detta Nyhetsbrev ägnas helt åt att summera O-Ringen i Skåne 2014. Hur gör man det på bästa sätt?
Ja, vi som var där har upplevt mycket och det är svårt att välja ut några saker, men jag skall göra mitt
bästa och sedan vill jag uppmana er att lämna in era berättelser till nästa nummer av Kontroll. Det
skulle vara sååå roligt att läsa om hur ni (barn och vuxna) upplevde O-Ringen. Snälla skriv och
berätta… det behöver inte vara långt.
Våra grannklubbar i Skåne och Blekinge har verkligen gjort ett fantastiskt jobb. Vi deltagare har fått
uppleva fem fantastiska tävlingsdagar i varierande terräng och strålande solsken. Frågan vi nu ställer
oss är hur många Älmhultslöpare som har deltagit i minst en tävling under O-Ringen 2014. Det visade
sig inte vara helt enkelt att finna svaret, men jag har kommit fram till summan 95 stycken och
fördelningen ser ut enligt nedan.
Antal i damklass:
11
Antal i herrklass:
27
Antal i Pre-O:
1
Antal i Inskolningsklass: 3
Antal i U-klass:
3
Antal i Öppen klass:
51
Ett stort grattis till Linda Jansson (Challange W5) och Fredrik Johansson (H35M) som båda tog hem
totalsegern i sina respektive klasser! Vi har väntat många år på att binda kransar, utbringa hurrarop
och jubla framför scenen vid prisutdelningen och i år var det alltså dags igen. Tyvärr så var det bara
Linda som fick sola sig på scenen, men här i Nyhetsbrevet hyllas alla segrare.
Roligt att så många ungdomar och juniorer från Älme har tävlat och trivts i den Skånska terrängen.
Några har varit med tidigare och några deltog för första gången. Bland de yngsta kan Linnéa
Sandström (Inskolningsklass) och Ville Lindskog (U1) nämnas som båda fullföljde samtliga etapper. En
stor applåd till alla ungdomar och juniorer för era framgångar i O-Ringen 2014!
Missa inte filmerna från O-Ringen. Bo Johansson och Thierry Gueorgiou har huvudrollerna i filmen
från etapp 5. Så häftigt!
En sak till… anmälan till O-Ringen 2015 i Borås är öppen.
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