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Ordföranden har ordet 
	

Efter	flera	veckors	skadefrånvaro	har	jag	äntligen	fått	springa	mig	svettig	igen.	Det	är	under	
skadeperioder	man	extra	mycket	uppsklattar	vikten	att	att	vara	frisk	och	ha	möjligheten	att	
springa	över	stock	o	sten.	En	underbar	känsla.	

Som	alla	känner	till	har	vi	nyss	arrangerat	Sprint	DM	i	centrala	Älmhult.	Ett	arrangemang	som	
genomfördes	med	bravur,	som	vanligt.	Vi	är	vana	att	få	beröm	för	våra	arrangemang,	men	
denna	gången	fick	vi	extra	mycket	beröm.	Det	är	väldigt	roligt	att	tränare	från	IKHP	kommer	
fram	o	berättar	att	detta	var	de	bästa	banorna	de	någonsin	sprungit	när	det	gäller	sprint.	Och	
många	andra	hakade	på	i	hyllningskören	runt	arrangemanget.	Eftersom	det	var	första	gången	
vi	arrangerade	en	sprinttävling	är	det	ännu	roligare	med	allt	beröm.	Jag	vill	tacka	
tävlingsledare	Håkan	och	alla	andra	medlemmar	som	gjorde	ett	fantastiskt	jobb	före	under	
och	efter	tävlingen.	Vi	visade	återigen	att	OK	Älme	är	en	arrangör	på	mycket	hög	nivå.	

Det	börjar	närma	sig	sommarsäsong	och	därmed	även	Tjoget.	Min	ambition	var	att	fråga	runt	
under	vår	tävling	vilka	som	var	intresserade	av	att	vara	med	i	Tjoget,	men	min	bror	och	
numera	stjärnbanläggare	Filip	gav	mig	viktiga	uppgifter	ute	på	banan	vilket	gjorde	att	jag	inte	
fick	möjlighet	att	träffa	så	många	av	er	under	tävlingen.	Du	som	är	intresserad	av	att	vara	med	
ring	mig	på	076	6190503	eller	maila	mig	på	olle.sjofors@ikea.com.	Jag	behöver	ha	ganska	
snabba	svar	om	det	ska	vara	möjligt	att	få	en	överblick	om	det	går	att	få	ihop	ett	eget	lag.	Jag	
har	paralellt	ställt	frågan	till	några	andra	klubbar	om	vi	ev	kan	bilda	ett	kombolag	men	ingen	
klubb	har	nappat	så	långt.	

Hälsningar		

Olle	

	

	

	

Byte	av	adress?	 	

Glöm	inte	att	meddela	er	nya	adress	till	Kassören	Göran	Liljequist	i	OK	Älme.	
Mailadress	se	hemsidan.	



Hälsning från tävlingsledaren 

	

	
Tack till alla er som gjorde Sprint DM 2019 till en succé!! 

	
Då har klubben för första gången i sin 70-åriga historia arrangerat en Sprinttävling. När det 
ändå skall vara för första gången, tog vi på oss den största utmaningen man kan tänka sig, 
nämligen att arrangera två tävlingar samma dag, Sprint DM individuellt och Sprint DM 
stafett. 
 
Över 600 löpare (inkl Knatteknatet) i den individuella tävlingen och 155 lag i stafetten fick 
pröva sin förmåga på kluriga banor av Filip Sjöfors. Banorna fick mycket positiva 
kommentarer av deltagarna. 
 
Vi hade ett perfekt TC på Torget i Älmhult och alla funktionerna fungerade helt perfekt, allt 
från vägavspärrningar, sekretariat, servering, resultat, sjukvård, speaker, start, mål, karta, 
växlingsplank till parkering på andra sidan järnvägen. 
 
Vi hade över hundra funktionärer igång under tävlingsdagen och det var härligt att se med 
vilken entusiasm alla tog sig an sin uppgift. 
 
Vi fick ännu en gång bekräftat att OK Älme har en arrangörsförmåga av världsklass. En 
dubbeltävling i centrala Älmhult utan en enda incident är helt fantastiskt! 
 
Det är inte ofta man får skriftliga positiva kommentarer, men idag söndag 19 maj har jag 
fått två mail som jag vill dela med mig: 

Hej!  
Måste bara tacka för en toppendag i Älmhult! Kluriga och mycket roliga banor (det hörde jag många 
säga), trevlig tävlingsplats, marka och sen hade ni gjort det där lilla extra kring arrangemanget som 
gjorde att det verkligen kändes värt att åka 2 h för en heldag i Älmhult. 
 

Hej! 
Jag vill bara berömma banläggaren för ett suveränt jobb. Så här ska utmaningarna vara när man 
springer sprint tycker jag. Bommar man bort sej har man sprungit för fort och inte ägnat kartan 
tillräcklig tid. Det finns säkert dom som anser att banorna var för svåra med tanke på antalet diskade 
lag, men jag instämmer INTE i den kritiken. Själv åkte jag hem med en silvermedalj, mycket tack vare 
att vissa lag inte gjort sin hemläxa. 
BRA arrangemang! 
 

Avslutningsvis vill jag tacka alla funktionärer för ett fantastiskt arbete med tävlingen!! 
 
Håkan Persson 
Nöjd tävlingsledare 



Hälsning från banläggaren 

 
Jag har i skrivande stund precis kollat igenom den deltagarenkät som ligger på Eventor 
där löpare kan betygsätta allt från parkering, banläggning, terräng, service mm efter 
tävlingarna. Även om det är bara ett mycket litet antal som deltar i enkäten så ger den i 
alla falla en hint om vad folk tyckte om vårt arrangemang. Och jag kan konstatera att att vi 
lyckades väldigt bra, för genomsittsbetyget på den individuella sprinten blev 4,30 av 5 och 
på stafetten fick vi 4,06 vilket är ett mycket bra betyg.  
 
För min del har det varit väldigt mycket jobb det senaste halvåret så det var skönt när 
tävlingsdagen äntligen var här. Dagen började tidigt på morgonen, då jag checkade över 
tävlingsområdet en sista gång. Allt var lugnt förutom att ett stort träd blåst ned under 
natten och närapå begravt en av kontrollerna. Nu blev det bara lite klurigare att hitta den. 
 
När tävlingarna väl var igång så flöt allting på utan några större incidenter. Vi hade 
förberett oss väl genom att stänga av flera gator i centrum samt placerat ut trafikvakter och 
för mig var det en stor lättnad att ingenting hände i trafiken.  
 
Man kan ju såklart aldrig planera för allt inför en tävling och mycket kan hända på vägen. 
Det mest kritiska skedet under dagen var om vi skulle hinna plocka in samt att sätta ut alla 
kontrollerna igen mellan tävlingarna. Det fanns inte så mycket tid att vifta på och bara tio 
minuter innan första starten i stafetten så satt samtliga kontroller där de skulle. Pust! Stort 
tack till alla kontrollutsättare och kontrollvakter som gjorde ett strålande jobb. 
 
Efteråt var lovorden många från nöjda deltagare. Jag visste inte alls vad löparna skulle 
tycka om en sprint i Älmhult men många tyckte att det var roligt, klurigt och omväxlande att 
springa. Och det känns rätt häftigt att som banläggare få höra att banorna varit fantastiskt 
roliga att springa - särskilt när det kommer från en som visat sig ha blivit ej godkänd på 
både den individuella och stafetten… 
 
Nu kan vi andas ut ett tag innan det är dags att börja tänka på nästa års tävling. Då 
kommer vi att vara tillbaka i skogen, närmare bestämt i Örsnäs utanför Hallaryd. TC 
kommer att bli superfint och det ser även rätt lovande ut med terrängen. Vi kör en 
medeldistans och datumet är satt till den 10 maj. Så skriv upp det i almanackan redan nu 
så vet ni vad som gäller den dagen. 

 

/Filip Sjöfors



Bilder från Sprint DM Av: Magnus Nilsson 

	

	

 

 

 



10-mila 2019 

	
Lotten Kindlundh, Enni Lindskog, Linda Jansson, Jessica Björk, Elin Svensson 
Vilken succé, vilken laginsats!  
Med en inledning på växelplacering 203 slutade vi lika stabilt på 203 som totalplats.  
 
När jag först hörde talas om att 10mila, en av världens största stafetter skulle gå av 
stapeln i Glimåkra, endast dryga 3 mil från Älmhult, stod det klart att denna chansen fick 
OK Älme inte missa. Med hjälp av FK Finn kunde vi få ihop ett fulltaligt lag. Efter en hel del 
rundfrågningar måste jag dock ändå säga att jag ser stora möjligheter till fler damlag för 
OK Älme i framtiden. Tack till årets löpare för att ni ställde upp! Jag tror att trots att vädret 
inte var med oss under hela dagen, kan vi alla instämma på att 10mila var en kul grej och 
en fantastisk upplevelse. Ett stort tack också till alla supportrar som tog sig tid att komma 
och heja fram oss! Ni förstärkte stafettkänslan.   
 
Stafetter är bland det roligaste man kan tävla i. Låt OK Älme vara med i fler!  

/Elin Svensson 

 

 



Inbjudan 

	
	

 
 
 

Naturpasset Älmhult 
(15 juni – 15 september 2019) 

 
 
 

Välkomna till årets Naturpass. Det finns 25 kontroller i 
Klöxhultsskogen och ni kan besöka dem i valfri ordning 
och vid flera tillfällen. Naturpassen finns att köpa hos, 
IKEA Aktivitetshus och Sjöstugans Camping. Ta med 
familjen på en trevlig naturupplevelse i sommar. 
 

Priser lottas ut bland dem som har besökt minst 20 kontroller. 
�

�
 

 Pris: Naturpasset kostar 70 kronor 
 

 
 

Lycka till! 
 

Orienteringsklubben Älme 
  

Kontaktpersoner: Håkan Persson 070 66 444 67 och Lars Henriksson 070 253 14 85 
 
 

 
 

Information om klubbens verksamhet hittar du på hemsidan www.okalme.se 



Träningsorienteringar 2019 

 

 
Info kläder 

 
 
	
Det	finns	en	Älme-jacka	i	storlek	L	och	en	tävlingströja	kort	ärm	storlek	160/XS	i	lager.	
Hör	av	dig	till	Christel	(070-265	16	06)	om	intresse	finns	att	köpa.	
 
		

	

	

Datum Arrangemang Samlingsplats/Karta Typ (rekommendation/förslag) Arrangörer Kartsupport
2019-03-26 Närtävling Zonen Natt Avfärd från Klubbstugan Ljungby FK Finn
2019-04-02 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Filip Sjöfors Filip Sjöfors
2019-04-09 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Arvid Käll Arvid Käll
2019-04-16 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Lars Henriksson Lars Henriksson
2019-04-23 Provlöpning tävling Stafettbanor test inför tävling 18/5 Sara o Johan Ståhl Sara Ståhl 
2019-04-30 Ingen träning (klubbmästerskap 1/5) 
2019-05-07 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Torsten Claesson Lars Henriksson
2019-05-14 Ingen träning/tävlingsarbete (Tävling 18/5)
2019-05-21 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Sven o Bodil Ruter Jon Lindskog 
2019-05-28 Närtävling Zonen Avfärd från Klubbstugan Markaryd MFK
2019-06-04 Närtävling Zonen Avfärd från Klubbstugan Ljungby FK Finn
2019-06-11 Närtävling Zonen Välj själv Leif o Christel Nilsson Kjell Svensson
2019-06-18 Cykel OL Välj själv Mountainbike - Cykel OL Jörgen o Linda Assarsson Filip Sjöfors
2019-06-25 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Magnus Nilsson+Lars Persson Magnus Nilsson
2019-07-02 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Jon Lindskog Jon Lindskog 
2019-07-09 Naturpasset Hallaryd + Älmhult Egen träning ev på Naturpass kontroller Naturpass
2019-07-16 Naturpasset Hallaryd + Älmhult Egen träning ev på Naturpass kontroller Naturpass
2019-07-23 Naturpasset Hallaryd + Älmhult Egen träning ev på Naturpass kontroller Naturpass
2019-07-30 Naturpasset Hallaryd + Älmhult Egen träning ev på Naturpass kontroller Naturpass
2019-08-06 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Inge Nilsson Lars Henriksson
2019-08-13 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Bengt Pettersson Magnus Nilsson
2019-08-20 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Jakob Assarsson Jon Lindskog 
2019-08-27 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Kjell Svensson Kjell Svensson
2019-09-03 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Arne Johansson + Lars J Sara Ståhl 
2019-09-10 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Lars Magnusson + Bo J Lars Magnusson
2019-09-17 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Håkan o Ann Britt Persson Lars Magnusson
2019-09-24 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas John-Arne o Ylva Sandström Magnus Nilsson
2019-10-01 Motions OL Välj själv Ledstångsbana skall finnas Staffan Käll Arvid Käll
2019-10-08 25-Manna träning Välj själv Ledstångsbana skall finnas Lars o Jessica Björck Filip Sjöfors

Uppmaning till arrangör om att inte lägga träningarna vid klubbstugan.
Finns möjlighet att använda Purple Pen för att lägga banor. Vi har en kartsupport som kan hjälpa till med banläggning och utskrifter vid behov.
I första hand den som står uppsatt på er träning. Du skall ha god framförhållning med banläggning och utskrifter!!!

Motions - orienteringar 2019



Inbjudan 

 
 

Lär dig ORIENTERA!

OK ÄLME bjuder in 
ungdomar och vuxna 
att lära sig hitta i okänd mark.

Du kommer att få lära dig 
-hur kartan fungerar, färger, karttecken, symboler
-hur ny teknik hjälper oss med tidtagning och stämpling
-hur man ska tänka när man ska ge sig ut med en karta i handen 
-att du kan också ha glädje av kunskapen i stadsmiljö

Plats: OK Älmes klubbstuga, längst upp på Fågelvägen i Klöxhult
Tid: Onsdagar kl. 18-19, med start 28 augusti
Träffar: 28 augusti - 4 sep - 11 sep - 18 sep - 25 sep 
Kostnad:  250kr/familj, 175kr/vuxen alt 75kr/ungdom ( inkl. medlemskap i OK Älme året ut)

Anmälan: senast 20 augusti till lars.persson.almhult@gmail.com
Frågor: Lars Persson 070-852 78 42

VÄLKOMNA!
Håll utkik efter Naturpasset under sommaren, 
där kan du bekanta dig med kartan 
samt få möjligheten att upptäcka naturen i vår närhet.



Inbjudan 

 

Frågor? maila almetrailen@gmail.com

söndagen 18 augusti 2019

Start vid OK Älmes klubbstuga på Fågelvägen i Klöxhult, Älmhult

OK Älme inbjuder till motionsloppet ÄLMEtrailen 
på vår fina MOSSARUNDA. 
Fina stigar i lättlöpt och måttligt kuperad terräng.

ÄLMEtrailenÄLMEtrailen
på stigar utanför elljusspåret

VÄLKOMMEN
OK Älme
www.okalme.se

Knatte ca 1 km (start 10.30)

Korta ca 3 km  (start 10.50)

Långa ca 7 km (start 11.00)

NATURPASSET	HALLARYD	

Naturpasset	finns	i	Hallaryd,	
försäljning	Gunnar	Bladh	

0479-721	11	
	



Jourlista 	

 

 OK Älmes jourlista 2019 - 2020  
2019 Vecka datum stugvärd telefon sign 

23-33 sommar Gräsklippning och översyn av stugkommittén 

34-35         19 aug- 1 sept Christel o Leif Nilsson 073-181 51 17   

36-37 2 sept- 15 sept Lars o Eva Persson 070-852 78 42    

38-39 16 sept- 29 sept Arne o Marie Johansson 0476-141 45   

40-41  30 sept- 13 okt Lars Henriksson o Berit Nilsson 0476-136 43   

42-43 14 okt-27 okt Kjell o Limin Svensson 070-212 25 03 _______ 

Söndag 27 oktober kl 14-18    HÖSTSTÄDNING  

44-45 28 okt- 10 nov Sara o Johan Ståhl 070-885 12 51   

46-47 11 nov- 24 nov Håkan o Ann-Britt Persson 070-283 80 74   

48-49 25 nov- 8 dec Torsten, Bengt o Inge                0476-109 40   

50-51 9 dec- 22 dec Sven-Erik o Anita Svensson 070-624 95 43   

2020 52-01 23 dec- 5 jan Sören Blom o Karin Folkesson 070-821 20 18   

02-03 6 jan- 19 jan Annamoa o Jon Lindskog 072-721 88 21   

04-05 20 jan- 2 feb Stefan Karlsson o Eva Jansson 073-820 03 32   

06-07 3 feb- 16 feb Gunilla Nilsson o Torbjörn Ellesson 070-349 11 71   

08-09 17 feb-1 mars Jessica o Krille Björck 070-647 45 74   

10-11 2 mars- 13 mars John-Arne o Ylva Sandström 070-582 25 64   

12-13 14 mars-29 mars Malin Axelsson, Johan Axelsson 070-606 07 21   

14-15 30 mars-12 april Magnus o Jessica Nilsson 070-202 99 65   

16-17 13 april- 26 april Filip Sjöfors o Lisa Petersson 0476-168 69   

18-19 27 april- 09 maj Staffan o Stella Käll 0476-130 01   

VÅRSTÄDNING 10 maj kl 17 

20-21 11 maj- 24 maj Ulrika o Daniel Kindblad 070-972 16 67   

22-23 25 maj- 13 juni Sven o Bodil Ruther 0476-127 04   

Inomhus Under perioden töm skräp och se till att toaletter och duschrum är ok och att det finns 

papper och tvål på toaletterna. 

När ni är klara med er period skall klubbstugan vara städad.  Dammsug och våttorka golven 

samt våttorka på sittytor i omklädningsrum och bastu. Dammsug vid behov på vinden. 

Städmaterial finns i skåpen i damernas omklädningsrum. 

Utomhus Vintertid snöskottning fram till dörren. Sopa rent på farstubron från grus och löv. Klipp 

gräset under växtperioden. 

OBS! Skriv din signatur på listan som sitter på anslagstavlan, tack. 

 Stug- och motionskommittén / Leif Nilsson 073-181 51 17 
Saknar du nyckel ring Ann-Britt 070-283 80 74 



Knep och Knåp Inlämnat av: Ann-Britt Persson	

	

I	dessa	namn	döljer	sig	något	som	vi	förknippar	med	sommaren,	kasta	om	
bokstäverna	så	finner	du	orden	vi	söker.	

	

1.	 Tomas	Drimmsång	 ____________	

2.	 Ola	Gosslögn	 ____________	

3.	 Lis	Aggroll	 	 ____________	

4.	 Seb	Tågel	 	 ____________	

5.	 Siv	Karkäft	 	 ____________	

6.	 Inge	Nor	 	 ____________	

7.	 Ester	Mes	 	 ____________	

8.	 Gus	Hvan	 	 ____________	

9.	 Lil	Dronk	 	 ____________	

10.	 Ted	Usas	 	 ____________	

11.	 Berra	Bar	 	 ____________	

12.	 Dan	Slog	 	 ____________	

13.	 Bärta	Svinvar	 ____________	

14.	 Garri	Råbe	 	 ____________	

15.	 Matt	Hänga	 	 ____________	

16.	 Inga	Träfs	 	 ____________	

17.	 Garbo	Bjurd		 ____________	

18.	 Ture	At	Snaps	 ____________	

19.	 Al	Nohl	 	 ____________	

20.	 Lo	Märks	 	 ____________	

 
Skicka/lämna	in	ditt	svar	till	Ann-Britt	Blomstervägen	23	eller	mail	
annbritt_persson@telia.com,	den	som	svarar	rätt	på	flest	frågor	vinner.	

Lycka	till! 



Rätt svar Knep & Knåp från nr 1 2019 

 

	
	

 

1.a pris  går t i l l  Inge Nilsson! 
 

 
 

1. Saltvatten	fotskydd	 Havssula	

2. Avlång	köttbulle	 Järpe	

3. Bullig	skidåkare	 Knölsvan	

4. Samefegis	 Lappmes	

5. Carl-Gustav	pippi	 Kungsfågel	

6. Efter	vätternrundan	 Rödstjärt	

7. Mamma	från	Dalarna	 Morkulla	

8. Näve	 Labb	

9. Utländskt	jakande	 Gäss	

10.	Brukar	man	kalla	kärlekspar	 Turturduvor	

11.	Kan	man	ögonbrynen	 Svärta	

12.	Forsljud	och	herre	 Brushane	

13.	Kallas	ibland	fru	för	 Skata	

14.	Kan	man	få	i	halsen	 Tupp	

15.	Hitchcocks	varumärke	 Fasan	

16.	Ska	man	enl.	Susann	Lanefält	 Knipa	
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