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Älmare
Så är vi redan inne i sommarmånaden juni med skolavslutningar, midsommarfirande och massor av
andra aktiviteter, men trots det så är antalet deltagare på tisdagsträningarna fantastiskt många.
Härligt!
Tjoget och 25manna
Intresset bland medlemmarna för att delta i Tjoget är nästan obefintligt… Tyvärr. Endast två stycken
har anmält intresse om att delta och trots att det återstår fyra dagar tills Älmes anmälningstid tickar
ut så kan jag redan nu konstatera att det saknas många orienterare för att blida ett tjog och därför
kommer vi inte heller i år att ställa upp med något Älmelag.
När det gäller 25manna så ser det definitivt ljusare ut, men det behövs fler stafettlöpare och ni är
många som gör storstilade insatser på träning och tävling. Anmäl er till årets höjdpunkt genom att
logga in på Eventor. Klicka på rubriken ”Klubben” i vänsterspalten och sedan på ”Klubbaktiviteter”.
Det går lika bra att anmäla intresse direkt till mig så kan jag uppdatera på Eventor. Just nu har vi
totalt 13 anmälda deltagare varav 10 stycken anmält intresse av att delta i stafetten.
DM Sprint Småland
I år fanns endast Elin och Kjell på plats i Vimmerby när DM i sprint avgjordes. Far och dotter hade
nästan exakt samma kilometertid, men placeringsmässigt var Elin blev bäst med sin sjätteplats i D14
där totalt 27 stycken deltog. Grattis!
Övriga DM-distanser avgörs efter sommaren.
England Runt
Det är inte bara på orienteringstävlingar som Älmarna gör bra ifrån sig. I resultatlistan från årets
löpartävling England Runt finns Jimmy Sällberg med på en finfin 12:e plats över distansen 10
kilometer. Jimmy sprang på tiden 40:33. Otroligt bra, grattis! Jimmy, i år finns inga ursäkter för att
inte springa 25manna 
Till sist…
Sommartävlingarna närmar sig och jag vill gärna skicka med ett litet tävlingstips. ”3 skåningar och en
dansk” är en mycket trevlig flerdagarstävling där man springer tre tävlingar i Helsingborg och en i
Helsingör Tävlingen går den 27-29 juni. Det är många tävlingar, men distanserna är inte så långa.
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