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Älmare
Hoppas att ni alla har haft en riktigt skön Påskhelg. Vädret har varit fint och utbudet av
orienteringstävlingar har varit stort. Från Skärtorsdagen till Annandag Påsk, totalt fem dagar, har vi
Älmare varit representerade i 11 stycken olika orienteringstävlingar! Några har deltagit i en tävling
och andra i två eller fler. Tillsammans har vi genomfört 51 starter. Göingefejden på Påskafton lockade
20 stycken deltagare från OK Älme. Om vi ser till pallplaceringar i tävlingsklass så har våra ungdomar
stått för totalt fem individuella pallplaceringar. Enni en 3:e plats, Johan två 3:e platser och Elin två 1:a
platser. Bland seniorerna stod Einar för en 1:a plats i H35 och Barbro en 3:e plats i D60. Grattis!!! Vi
som inte har hamnat i topp på resultatlistorna denna helg kan glädja oss åt att vi har förbättrat vår
orienteringsteknik och kondition samt ökat förutsättningarna för att göra bättre resultat i kommande
tävlingar. Dessutom har vi har kul samtidigt 
Sydsvenska 7-manna
Intresset för att springa stafett är inte så stort i Älme, men möjligheten att delta med
kombinationslag gör att de som vill ändå har möjlighet att delta. Elin sprang nattsträckan i klassen
D16 i kombinationslaget Anderstorps OK/OK Älme. Elin kom in på en finfin 3:e plats och laget
avancerade sedan till den 2:a platsen efter samtliga tre sträckor. Grattis tjejer!
Vetlanda OL Sport Cup 2015
Första deltävlingen i Vetlanda OL Sport cup för ungdomar och juniorer i Småland genomfördes på
Aneby SOK:s tävling på Annandag Påsk. Terrängen var helt fantastisk och arrangemanget likaså.
Johan startade tidigt och kom i mål med ett leende på läpparna och sin högersko i handen. Skon hade
fastnat i ett geggigt vattendrag två kontroller från mål och med dubbelknut och tejp på skosnörena
så gjorde han bedömningen att det var snabbare att springa med en sko än att ta på sig skon igen.
Johan slutade på 5:e plats i H12 och tog 12 poäng i cupen. Elin hade en strålande dag och tog
ledningen redan vid radiokontrollen för att sedan behålla den hela vägen in i mål. Det blev en 1:a
plats i D16 och 20 poäng i cupen. Nästa cuptävling arrangeras av Ålem OK i trakten av Blomstermåla
den 12:e april.
OK Älmes tävling den 2 maj
Vårt tävlingsarrangemang närmar sig och en information om provlöpning, TC-träff samt en preliminär
förteckning av funktionärsansvariga finns här på hemsidan. En nyhet för årets arrangemang är att vi
parallellt med orienteringstävlingen skall genomföra ett traillopp. Detta innebär att vi behöver lite
fler funktionärer än tidigare år, men min bedömning är att detta inte skall bli några som helst
problem. Hjälp oss att sprida informationen om vår orienteringstävling och vårt traillopp. Skriv ut
inbjudan och anslå den på din arbetsplats eller dela ut bland släkt och vänner.
Inom kort kommer klubbtidningen Kontroll. För att spara på utgiften för porto så försöker vi att
distribuera tidningen på våra träningar och via något av klubbens cykelbud (Ann-Britt och/eller Inge).
Därav kan tidningen nå ut på olika dagar.
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