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Älmare
Nu är orienteringssäsongen igång på allvar! I helgen har det varit Sverigepremiär i Åhus. Vädret bjöd
på 2 plusgrader och i terrängen var det barmark. Lite oroliga var vi för snö på söndagen, men vid
kusten var det inte en snöflinga. Fantastiskt roligt att så många ungdomar redan har hittat tillbaka till
tävlingsarenorna efter vinteruppehållet. Elin, Enni, Johan, Kevin, Erik och Ville sprang alla en eller
flera tävlingar i den kluriga Åhusterrängen. Det skall bli jätteroligt att följa er och era kompisar
framöver.
Klubbmästerskap i nattorientering 2016
Under helgen har OK Älme korat sina första klubbmästare. Detta prestigefyllda mästerskap avgjordes
i disciplinen nattorientering. Bara de tuffaste orienterarna ger sig ut med karta och kompass i mörker
och kyla och till den gruppen hör definitivt inte jag  Det gör däremot Elin, Enni och Johan som alla
kan titulera sig som klubbmästare 2016. Den tuffaste kampen om mästerskapsmedalj var utan
konkurrens den i H40. De båda överåriga ”gubbarna” Filip och Krille utmanade Jon i klassen H40, men
hade ingen chans mot ”Natträven”. Grattis till alla klubbmästare!
Årsmöte 2016
Ett 40-tal medlemmar slöt upp när vi höll årsmöte i klubbstugan. Föreningens styrelse har nu följande
uppställning:
Ordförande: Olle Sjöfors
Kassör: Göran Liljequist
Ledamöter: Magnus Nilsson, Malin Johansson, Filip Sjöfors, Henrik Jansson
Suppleant: Håkan Persson
Suppleant: John-Arne Sandström
Vice ordförande och sekreterare utses på det första styrelsemötet.
Det mesta är sig likt i styrelsen förutom att undertecknad valde att inte ställa upp för omval till
ordförande. Olle Sjöfors har valts till ny ordförande och jag önskar honom och hela styrelsen all lycka
till. Jag vill samtidigt tacka nuvarande och tidigare styrelseledamöter för fyra fantastiska år. För egen
del kommer jag även i fortsättningen att sälja Ullmax och räkna statistik samt ställa upp med det jag
kan och hinner med.
Vad är på G?
Nästa helg väntar Hallandspremiären som bjuder på nattorientering i Skummeslöv på fredagskvällen
samt medel- och långdistansdistans norr om Halmstad på lördagen respektive söndagen. Vi ses väl
där!?
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