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Älmare
Har ni hämtat er efter helgen? Ni missade väl inte klassiska Tiomila? Det fanns tyvärr inga lag från OK
Älme på plats, men däremot flera Älmefostrade löpare som numera tävlar för andra klubbar. Bland
topplagen i resultatlistan hittar vi Erik, Andreas och Henrik. Herrklassen vanns av Södertälje-Nykvarn
OF med Erik Liljequist på den 5:e sträckan. Vilket kanonlopp han gjorde… Grattis till segern!!! På 13:e
plats kom IKHP med Andreas och Henrik Jansson. Lite längre ner i resultatlistan hamnade Järla
Orientering 2 med Oscar Björck och IFK Mora OK med Erik Folkesson-Blom. Samtliga ”våra” killar
plockade placeringar på sina respektive sträckor med undantag för Erik L som gick ut i tät och
drygade ut till lagen bakom. Nu ser vi fram emot ännu en sömnlös natt och då tänker jag på Jukola i
juni. Hoppas att denna stafett blir lika spännande.
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. Det kommer att bjudas på korv
med bröd och dricka efter att man testat rundan. Välkomna!
Vetlanda OL Sport Cup 2016
Tredje deltävlingen i Vetlanda OL Sport cup för ungdomar och juniorer i Småland kunde vi omöjligt
missa då den avgjordes på vår egen tävling i Kölaboda. Flera av våra ungdomar samlade på sig
ytterligare poäng i tufft motstånd. Denna gång deltog fler Älmeungdomar än tidigare och Älme kunde
därmed plocka placeringar i klubbtävlingen. Ju fler ungdomar desto bättre, placeringen i klassen har
ingen betydelse i klubbtävlingen.
Ställningen i klubbtävlingen (Totalt 38 klubbar har deltagit)
1.) IK Hakarpspojkarna
79 poäng
2.) OK Vivill
54 poäng
Växjö OK
54 poäng
13.) OK Älme
14 poäng

Nästa individuella cuptävling arrangeras av OK Bävern den 28 maj. I klubbtävlingen räknas stafetten i
Nässjö den 22 maj, men där har vi inga lag anmälda.
Vad är på G?
Närtävling i Markaryd onsdagen den 18 maj. Samling vid OK Älmes klubbstuga kl. 17:00 för
samåkning. Läs mer i separat inbjudan här på hemsidan.
Smålands DM i sprint (individuellt) och DM i sprintstafett (2-mannalag) arrangeras av OK Bävern den
28 maj. Om vi hjälps åt så kan vi nog koka ihop ett gäng lag från OK Älme. 2 lag är redan anmälda…
mer än så säger jag inte 
/Jessica Björck

