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Älmare
Till vårt tävlingsarrangemang den 1 maj med TC i Loshult kom det långt många fler deltagare än vad
vi räknat med. Vädret var fantastiskt och alla funktionärer gjorde ett jättebra arbete. Jag vill skicka
med ett särskilt tack till våra ungdomar och juniorer som glatt ställer upp, tar på sig ansvarsfulla
uppdrag och genomför dessa på bästa sätt. Det finns absolut ingen orsak att känna oro för
framtidens tävlingsarrangemang.
Stipendium från Sparbankstiftelsen Kronan
Vid den välbesökta tisdagsträningen i Kölaboda den 6 maj fick OK Älme besök av Peter Nicklasson och
Ingemar Johnsson som utdelade ett stipendium på 10 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Kronan.
Stipendiet är ett välkommet bidrag till den utbildning i kartritning som föreningen kommer att
genomföra. Tänk vilka tisdagsträningar vi har att se fram emot 2015!
Klubbmästerskap ”KM-Dag” på lördag den 10 maj
På FK Finns tävling den 10 maj kommer klubbmästerskapsmedaljer att fördelas. Efter en titt i
startlistan kan jag konstatera att kampen om H70-medaljen kanske kommer att bli den tuffaste.
Sven, Lars H och Christer har alla tränat och tävlat aktivt hela säsongen. Jag höjer ett varningens
finger för Christer som har en riktigt vass spurt. Lycka till pojkar!
På nämnda tävling avgörs även deltävling nummer 3 i ungdomscupen vid namn Vetlanda Team
Sportia cup. Elin ligger på en femte plats i klassen D14 efter två genomförda tävlingar. Mycket starkt i
hård konkurrens.
Klubbmästerskap ”KM-Sprint” på tisdag den 13 maj
Redan på tisdag avgörs klubbmästerskap i sprint. Våra grannklubbar i Sunnerbozonen är inbjudna och
anmälan kan med fördel göras på Eventor (inkludera ”Närtävlingar” vid sökning i tävlingskalendern).
Det går också bra att anmäla via mail till Leif Nilsson. Läs mer på vår hemsida.
10mila i Eksjö
Årets 10mila-arrangörer böjd på en intressant och välarrangerad tävling. Vissa av oss följde
tävlingarna på plats och andra via web-tv. Även om OK Älme inte hade något eget lag… i år… så
kunde vi följa flera Älmefostrade elitlöpare och deras framfart i skogen. Grattis till Erik Liljeqvist som
tillsammans med sina lagkamrater i Södertälje-Nykvarn lag 1 tog hem bronsplatsen.
Nu är äntligen träningsjackorna på G…
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