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Älmare
Under tre onsdagar har OK Älme varit värd för idrottsskolan. Tack till vår idrottsskolechef Lars H och
alla ledare! Tillsammans har ni presenterat vår idrott och klubb på ett föredömligt sätt.
Johans vänstersko deltog i två lopp under samma tävling…
Tävlingsreglerna säger att man endast får delta i en klass/ett lopp under ett och samma
tävlingsarrangemang och det finns tydligt formulerat vad som gäller för skuggning före eget lopp,
men det finns väl inget som säger att en och samma sko inte kan delta i två lopp eller? Nej, jag tänkte
väl det. I lördags gjorde Elliot årsdebut och som vi alla känner till så tar det ett par tävlingar innan
rutinen för vad som skall packas ner sitter i ryggmärgen. När Elliot och farfar Christer skulle knyta på
sig skorna utropade Elliot:
- Farfar, jag har två högerskor med mig! En är min och den andra är Johns.
Farfar Christer skakade på huvudet och svarade:
- Det blir rött kort.
Efter en stunds funderande och glada skratt under OK Älmes standar fann vi lösningen. Johan som
startade tidigt borde snart vara i mål och det kunde tänkas att hans skor passade. Johan hann nätt
och jämnt passera mållinjen innan jag snörade av honom skorna. Elliot satte sin fot i Johans
vänstersko och konstaterade snabbt att det fungerade bra, men att låna båda Johans skor var
onödigt så det fick bli en av varje.
Om ni inte redan har studerat lördagens resultat i Vårdubbeln så kan jag berätta att både Johan och
Elliot placerade sig som trea d.v.s. en och samma vänstersko tog hem på tredjeplatser  Värt att
notera är att Elliot med undantag för två misstag var etta och två på övriga sträckor i en öppenklass
med många deltagare. Grattis!
Stafettyra
Spänning, gemenskap och känslor så kan man väl sammanfatta en orienteringsstafett. Nu är frågan
om vi Älmare vill uppleva detta vid fler tillfällen än i 25manna-stafetten. Vad tror ni om Tjoget? För
att ta reda på om det finns intresse av att anmäla lag till Tjoget så finns det nu möjlighet att anmäla
intresse på Eventor under rubriken ”Klubben” och vidare under ”Klubbaktiviteter”. I skrivande stund
har vi anmälningar till såväl Tjoget som 25manna. Det går bra att anmäla intresse direkt till mig också
så kan jag uppdatera på Eventor.
Allt fokus på Loshult
OK Älmes tävling den 1 maj närmar sig och tävlingsförberedelserna är i full gång. På tisdag är det
provlöpning av banor i Loshult och därefter funktionärsträff.
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