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Älmare
Lördagen den 28 maj avgjordes DM i sprint för Småland. På förmiddagen genomfördes sprint
individuellt och på eftermiddagen sprintstafett. Arrangör var OK Bävern och platsen för tävlingarna
var Björköby mellan Nässjö och Vetlanda. Individuellt hade Älme flera framskjutna placeringar, men
bäst var Barbro Liljequist som tog DM-guld i D60. I sprintstafetten tog Johan Björck och Enni Lindskog
DM-brons i H12. Grattis och tack för den spänning ni bjöd på denna vårdag!
Vetlanda OL Sport Cup 2016
Ännu en deltävling i Vetlanda OL Sport cup för ungdomar och
juniorer i Småland har genomförts och detta skedde i
kombination med DM i sprint. Våra ungdomar genomför fina
stabila lopp och därmed befinner de sig i toppen i sina
respektive klasser inför höstens fortsättning. Elin Svenson
ligger 2:a i D16, Enni Lindskog ligger 3:a i D12 och Johan
Björck 7:a i H12. I cupen genomförs 9 tävlingar, men endast
de 5 bästa räknas med i det slutgiltiga resultatet.
Ställningen i klubbtävlingen (Totalt 42 klubbar har deltagit)
1.) IK Hakarpspojkarna
118 poäng
2.) SOK Viljan
87 poäng
3.) Växjö OK
85 poäng
16.) OK Älme
17 poäng

Nästa individuella cuptävling arrangeras av Växjö OK den 3 september.
O-Ringen i Sälen 2016
35 Älmare har anmält sig till O-Ringen i juli. Jättekul! För er som inte riktigt har bestämt er så är det
inte kört. Nästa anmälningsstopp är den 1 juni. Kul att se så många ”O-Ringen-återvändare” i
anmälningslistan. Elin Folkesson-Blom samt Elin och Lina Neckén hör till den skara som har deltagit i
O-Ringen många gånger, men på senare år har det nog endast varit enstaka etapper om jag minns
rätt. Härligt att ni är tillbaka igen 
Avslutning på idrottsskolan
Som traditionen bjuder så avslutades årets idrottsskola på Älmekulla. OK Älme fanns på plats med
flera funktionärer och alla var fullt sysselsatta med att skicka iväg och ta emot ungdomar som sprang
den korta Sportidentbanan med kontroller. Banan var ca 500 meter lång och under kväller sprang
ungdomarna 238 stycken lopp. Fantastiskt! Tack till våra glada funktionärer!
Vad är på G?
KM i sprint i Ronneby söndagen den 5 juni i samband med SM i sprint.
/Jessica Björck

