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Älmare
Snart är det dags och förberedelserna är i full gång. Jag tänker såklart på vårt tävlingsarrangemang
2016. Ni som deltog på planeringsdagen i höstas minns säkert att många medlemmar håller vårt eget
tävlingsarrangemang som en av årets viktigaste orienteringshändelse. Detta visar på att det i klubben
finns en stor vilja och glädje i att tillsammans genomföra arrangemang av hög kvalitet. Platsen i år är
Kölaboda och där har säkert Olle, Filip och Simon genomfört åtskilliga träningspass genom åren.
Tävlingsledare i år är Staffan Käll och information om tävlingsarena, huvudfunktionärer och
arbetskvällar i klubbstugan finns redan på hemsidan.
Idrottsskolan 2016
Under tre onsdagar har OK Älme arrangerat idrottsskolan för kommunens 8-åringar. Tack till alla
fantastiska ledare som gör det möjligt att ta emot alla barn och föräldrar.
Invigning av Trailbanan i Klöxhult
Föreningen har sedan trailloppet i maj 2015 fått många förfrågningar om att märka upp en trailbana i
Klöxhult och snart är det verklighet. Nu bjuder Kultur- och Fritid och OK Älme in till en invigning för
allmänheten onsdagen den 1 juni kl. 18:00. Samling vid klubbstugan och efter att var och en har tagit
sin runt på banan i sin takt så kommer det att bjudas på korv med bröd och dricka. Välkomna!
Vetlanda OL Sport Cup 2016
Andra deltävlingen i Vetlanda OL Sport cup för ungdomar och juniorer i Småland har genomförts och
arrangör var IKHP. Våra ungdomar visade även denna gång att de tillhör toppen i Småland i sina
respektive klasser. Totalt ligger nu Enni 2:a i D12, Johan 3:a i H12 och Elin 4:a i D16. Kommande
tävlingar går på närmare avstånd från Älmhult så nu hoppas vi på att samla på oss fler poäng i
klubbtävlingen. Ju fler ungdomar desto bättre 
Ställningen i klubbtävlingen (Totalt 34 klubbar har deltagit)
1.) IK Hakarpspojkarna
60 poäng
2.) OK Vivill
36 poäng
3.) Jönköpings OK
34 poäng
15.) OK Älme
7 poäng

Nästa cuptävling arrangeras av OK Älme den 5 maj.
Vad är på G?
Vår grannklubb FK Finn arrangerar ”Ungdomstrippeln” under fyra onsdagar med start den 4 maj.
Detta är terränglopp för ungdomar födda 2002 och senare. Läs mer på FK Finns hemsida:
http://idrottonline.se/FKFinn/
FK Finn är även arrangör av en orienteringstävling söndagen den 8 maj.
/Jessica Björck

