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Älmare
Smålands cup för ungdomar (DH 12, 14, 16) vid namn Vetlanda Team Sportia cup avslutades i helgen.
Platsen var Vetlanda och det var spännande in i det sista. Elin avslutade riktigt starkt med en tredje
plats på natten och en fjärde plats på dagen. Den slutliga placeringen i cupen blev sexa efter att de
fem bästa resultaten räknats samman. För denna placering krävdes inget resultat sämre är fyra! Det
säger en hel del om konkurrensen i klassen. Grattis Elin!
I klubbtävlingen ingår samma tävlingar som i ungdom- och juniorcupen och de fem bästa resultaten
räknas. I denna tävling tillför alla ungdomar och juniorer som fullföljer tävlingarna poäng till sin klubb
enligt följande: 1 poäng i huvudklass DH 10, 12, 14, 16, 18, K-klass, U-klass och Inskolning samt ÖM
DH 13-16. Vinner gör den klubb som erhåller flest poäng efter genomförda tävlingar. I år tog IK
Hakarpspojkarna hem segern och OK Älme slutade på placering 28 bland 47 deltagande klubbar. Hur
högt kan vi nå i klubbtävlingen 2015? Det nu som vi skall sätta upp vårt gemensamma mål fundera på
hur vi når dit.
Naturpasset i Älmhult och Hallaryd
Intresset för Naturpasset i Älmhult och Hallaryd har varit stort i år. Många tack till Gunnar Bladh och
Leif Nilsson som har varit ansvariga. Vi hoppas och tror att dessa aktiviteter lockar fler att prova-på
orientering.
25manna
Den preliminära laguppställningen är publicerad på vår hemsida. Med glädje hälsar vi Linda
välkommen tillbaka i Älmes stafettlag. Vi är också väldigt glada för att våra unga, men rutinerade
orienterare Johan och Enni vill delta i laget. Jo, det var så sant våra stafettvänner Håkan, Anneli och
Andreas tar tre tunga sträckor även i år. Tack! Laget heter nu: OK Älme/FK Finn/Markaryds FK 1.
Torsten kämpar på med fördelningen av hotellrum och Göran klurar på startordningen på sträckorna
med fyra löpare… Det närmar sig avresa 
Ullmax
Om du behöver fylla på med nya underställ inför vintern så titta in på Ullmax hemsida. Där finns
massor av trevliga och färgglada nyheter. Genom att beställa genom OK Älme så tjänar klubben en
slant.
Träning
Träningsorienteringarna har varit välbesökta hela året. Nu är samlingsplatsen klubbstugan varje
tisdag. Alla är välkomna dit för att träna, duscha, basta och fika.
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