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Älmare
Många fina träningar och tävlingar har genomförts, men det återstår fortfarande många aktiviteter
att se fram emot innan orienteringssäsongen är slut.
De senaste veckorna har våra ungdomar varit tävlingsaktiva och genomfört många fina lopp. På
Alvesta SOK:s tävling lördagen den 19 september gjorde Kevin Ståhl och Erik Kindblad tävlingsdebut.
De sprang tillsammans i klassen U2 och placerade sig som 1:a respektive 2:a. Jag föreslår att ni som
inte har besökt någon orienteringstävling frågar Kevin och Erik om hur de upplevde sin första tävling.
Jag tror att de har mycket att berätta. På samma tävling vann Olivia Nilsson klassen D18.
På Hästveda OK:s tävling den 20 september var
det dags igen. Oliva Nilsson, ankaret i vårt
25manna-lag, blev 3:a i D18 och Ville Lindskog
vann klassen U1.
Sedan gick det några dagar innan Smålands cup
för ungdomar och juniorer vid namn Vetlanda OLSport cup skulle avgöras. Avslutningen bestod i en
nattävling och en medeldistans i dagsljus. Elin
Svensson och Johan Björck låg bra till i sina
respektive klasser inför de sista avgörande
tävlingarna och båda startade trots lite
skadekänningar. Elin (15 år) blev slutligen 3:a i D16
och Johan (11 år) 6:a i H12. I klubbtävlingen där
varje klubb får poäng efter antal deltagande
ungdomar vann IK Hakarpspojkarna. OK Älme kom
på plats 25 av totalt 44 stycken representerade
Småländska klubbar.
Håll dig uppdaterad om vilka tävlingar som finns: (http://eventor.orientering.se/Events)
Till OK Vilse 87:s tävling i Jämshög söndagen den 18 oktober arrangerar vi åter samåkning från OK
Älmes klubbstuga. Samling kl. 08:00. Vi hoppas på att alla ni ungdomar och vuxna som inte tidigare
har besökt en orienteringstävling vill följa med. Föranmälan krävs endast ifall man vill delta i
tävlingsklass. Vi är många som kan svara på frågor på våra tisdagsträningar.
Klubbresa till 25manna i Stockholm (9-11 oktober)
Årets 25manna-tävlingar går i Lövsättra, Vallentuna kommun ca 25 km norr om Stockholms centrum.
Laguttagningen är klar och bussen nästan full. Ni som inte följer med kan lyssna på livesändningen
vilken nås via 25mannas hemsida http://www.25manna.nu/
Vi ses på tisdag kl. 18:00!
/Jessica Björck

