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Älmare
Vinterträningarna från klubbstugan är avslutade och gympan likaså. Tack till alla ledare och
deltagare! Nu är motionsorienteringarna igång på tisdagar. På hemsidan finns ett träningsschema
och där informerar även träningsansvarig om samlingsplats, tider m.m. Om du är osäker på hur du tar
dig till samlingsplatsen så ring träningsansvarig eller någon annan Älmare.
Vetlanda OL Sport Cup 2016
Första deltävlingen i Vetlanda OL Sport cup för ungdomar och juniorer i Småland genomfördes på OK
Vivill:s tävling lördagen den 9 april. Trots den långa resan på två timmar så fanns fyra entusiastiska
Älmeungdomar på plats. Alla fyra genomförde godkända lopp vilket gav OK Älme 4 poäng i
klubbtävlingen. Individuellt så gjorde alla bra ifrån sig. Syskonen Lindskog svarade för varsin andra
plats. Grattis!
Ställningen i klubbtävlingen (Totalt 27 klubbar har deltagit)
1.) OK Vivill
26 poäng
2.) IK Hakarpspojkarna
22 poäng
3.) Växjö OK
16 poäng
14.) OK Älme
4 poäng

Nästa cuptävling arrangeras av IK Hakarpspojkarna den 23:e april.
Swedish league
Helgen den 9-10 april genomfördes de två första tävlingarna i Swedish league och platsen var
Brösarp i Skåne. Många Älmare fanns på plats för att tävla och följa elittävlingarna. Söndagens
långdistans var riktigt tuff. Banorna var långa och kuperingen stark. På vägen till start passerade man
genom en Lindskog vilket man även kunde läsa om på en liten informationsskylt. Inte undra på att
Ville Lindskog trivdes och tog hem förstaplatsen i U2. Grattis!
Vad är på G?
Vilken fantastisk vår vi har med orienteringstävlingar av hög klass varje helg. Den ständiga frågan vid
köksbordet är vilka tävlingar man skall anmäla sig till  En som inte behöver anmäla sig utan blir
uttagen till att tävla är Elin Svensson som helgen den 16-17 april skall representera Småland i SSM.
Tävlingarna går i Ullared. Lycka till!
Vi som inte blir uttagna kan samma helg springa publiktävlingarna i Ullared och kombinera med
shopping eller springa långdistanstävlingen med tc vid ABB Arena i Karlskrona. Helgen därefter är det
som tidigare nämnts tävlingar öster om Huskvarna både lördag och söndag.
Utöver tävlingsdeltagande så är våra egna tävlingsförberedelser i full gång. Ett planeringsmöte har
ägt rum i Kölaboda och kvällen blev sen, men det brukar den bli när man har trevligt. Tack till Pia och
Christer för korv och fika inne i stugvärmen!
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