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Ordföranden har ordet 

 

Bragdguld till Tove, äntligen tilldelas Tove Alexandersson SvD:s bragdguld. Själv tycker jag 
att hon varit värd priset för länge sedan, men i år med 5 VM-guld, världscupvinst och 
förkrossande seger på O-ringen fick hon äntligen priset. En makalös idrottskvinna som 
överträffar förväntningarna år ut och år in. Förhoppningsvis hjälper detta 
orienteringssporten att få än mer TV-tid och att fler börjar orientera. 

Vad är Hittaut? Hittaut är för alla. Du kan hittaut själv eller tillsammans med andra. Du kan 
gå, springa eller cykla. Vissa ”checkpoint” eller kontroller är anpassade så att man kan nå dem 
med barnvagn eller rullstol. Hittaut är gratis och du kan hittaut när du vill. I år har över 
43 000 personer deltagit runt om i Sverige. Möjligen är detta ett alternativ till vanliga 
orienteringstävlingar eller orienteringsträningar framöver? Vi i styrelsen kikar på detta och 
undersöker om det kan vara något för oss i OK Älme. Har du erfarenhet av hittaut kan du väl 
ge oss i styrelsen feedback. 

Vi har haft garanterat snöfritt i höst, det uppmuntrar till skogslöpning. Hoppas att din 
skogslöpning går bra. Snart börjar en ny säsong med nya tävlingar. Kör hårt. 

Vill samtidigt önska en God Jul och ett Sport Nytt År. 

Olle 

 

 

Årsmöte 

 

OK Älmes medlemmar kallas till årsmöte i klubbstugan fredagen den 7 februari 2020 klockan 
18.00 

Ärenden: 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Prisutdelningar 
Föreningspolicy 
Förtäring, som vi börjar mötet med. 
 
Motioner från medlemmar skall vara någon i styrelsen tillhanda senast den 31 december. 

Under årsmötet finns det möjligheter för de ungdomar som inte vill sitta med på årsmötet. 
Loftet är öppet eller passar man på att ta ett träningspass. 

Av tradition är vårt Årsmöte välbesökt, det tycker vi i styrelsen är trevligt. Vi ser fram emot 
att träffa Dig den 7 februari 2020. 

Välkomna! 

Styrelsen OK ÄLME 



Har du missat att beställa tävlingskläder? 

 

Du har chans att göra en beställning fram till den 20 december. 

Du kan beställa via mejl eller telefon (se nedan). 

Christel Nilsson mobil 070-265 16 06, mejl; leif.christel@tele2.se  

 

Tävlingströja kort ärm pris vuxen 300 kr och junior (t o m 20 år) 150 kr 
Unisexmodell passar alla finns i storlekar 130 – 3XL 
Dammodell finns i storlek XS – XXL 

Jacka överdrag pris vuxen 550 kr och junior (t o m 20 år) 300 kr 
Unisexmodell passar alla finns i storlekar 130 – 3XL 
Dammodell finns i storlek XS – XXL 

Träningsbyxa med vindskydd fram vuxen 480 kr och junior 400 kr. 
Byxan finns i herr-, dam- och ungdomsstorlekar. 

 
 

Cirkelgympa 

 

Vi startar Vårterminen av  

Cirkelgympan  
  

torsdagen den 9 
januari  

i Klöxhultshallen  
Mellan 20.00-21.00  

  

  

Välkomna!  

Maria, Ann-Britt och Sture  

mailto:leif.christel@tele2.se


Förslag på ny klassindelning inom svensk orientering 

 
Mycket talar för att det återigen blir förändring i klassystemet inför kommande 
säsong 2020. Det handlar om uppdaterat klassutbud och nya namngivningar gällande Öppna 
klasser. Förändringarna syftar enligt SOFT till att uppnå en tydlig, enkel och mer inkluderande 
klass- och banstruktur. Beslut förväntas tas på SOFT:s kongress i december och utgör ett led i 
arbetet kring ”Strategi 2025”.  
  
Det blir två olika klasstyper: 

• Öppna klasser (se förklaring nedan)  
• Åldersklasser, damer respektive herrar (kallades tidigare tävlingsklasser annars ingen 

förändring)  
  
Namngivningen på Öppna klasser döps så att det blir enklare att förstå vad de olika banorna 
innebär. Till exempel så blir tidigare Öppen 1 istället Mycket lätt 2.0.   
  
Under Öppna klasser läggs till en ny typ av klass som ska heta ”Naturpasset” viken är en karta 
med 15–30 kontroller som får tas i valfri ordning utan tidtagning.   
  
Inskolningsklassen, alla utvecklingsklasser (tidigare U-banor) och ungdomarnas kortklasser 
ersätts med och bakas in i de Öppna klasserna. Till exempel kommer tidigare U1 och 
Inskolningsklass ersättas och bli Nybörjare 2.0.  
  
Resultatlistan ska separeras i två listor i alla Öppna klasser, en för ungdomar upp till 16 år och 
en för vuxna, Detta därför att löpare som vill jämföra sig med andra barn och ungdomar 
respektive vuxna ska kunna göra det.  
  
Öppna klasser: 

Nybörjare 2.0 Svår 3.0  
Mycket lätt 2.0 Svår 5.0  
Mycket lätt 4.0 Svår 7.0  
Lätt 2.5   Naturpasset  
Lätt 5.0  
Medelsvår 3.0  
Medelsvår 5.0  
  
Kartskala 1:7 500 i alla Öppna klasser utom i Svår 7.0 som blir i 1:10 000  
 



Hittaut 

 
Har ni hört talas om svenska orienteringsförbundets satsning ”hittaut”? 
 
Det innebär att du som bor i närområdet där en förening har startat projektet hittaut, 
förmodligen har fått en karta i din brevlåda med inritade kontrollpunkter med varierade 
svårighetsgrad. Det kan vara kontrollpunkter i centrum, i bostadsområden, industriområden 
och i skogen. 
När du besökt en kontroll checkar du av den och du bestämmer själv hur din bana ska se ut, 
eller om du tar en kontroll om dagen. 
 
I dagsläget är det ca 25 orter i Sverige som kör hittaut, och gensvaret har varit stort. Många 
elitidrottsmän/kvinnor har testat hittaut; ex skidåkaren Stina Nilsson. Men såklart även 
”vanliga” motionärer som gått eller lunkat själva, med vänner eller med familjemedlemmar 
har fastnat för konceptet. 
 
Man startar med ett antal kontroller och efter några veckor utökas de med ytterligare 
kontrollpunkter. 
 
Det finns såklart också möjlighet att testa hittaut när du besöker en ny ort. Kartor finns att få 
tag på på flera ställen. 
 
Eftersom många numera har smartphones finns det också möjlighet att ladda ner en app som 
heter Hitta ut, och där ser du vilka orter som anslutit sig. Det är också möjligt att öppna upp 
kartan i appen, och zooma för att ”vika kartan” så man har rätt område framför sig på 
telefonen. 
Det är rätt häftigt när gammal idrott anpassar sig till ny teknik. 
 
Har du testat hittaut på någon ort? Låt oss höra dina synpunkter! Tycker du det skulle vara 
kul att vara med i en projektgrupp om vi skulle starta igång hittaut i Älmhult? 



Klubbresa – Bornholm Höst-Open 

21 st. Älmare åkte med på årets klubbresa till Höst-Open på Bornholm som avgjordes 25–
27 oktober. Efter buss- och båtresa så ankom vi till hamnen i Rönne tidig fredag eftermiddag och 
tog oss sedan direkt till TC för den första sprinten vars banor till största delen avgjordes i de äldsta 
delarna av Rönne; slingrande kullerstensbelagda gator och korsvirkeshus gav en riktigt mysig 
inramning till tävlingen. (Sprinten är en fristående tävling som ej ingår i Höst-Open). 

Efter väl genomförda sprinttävlingar blev det bussresa upp till Allinge, där checkade vi in på 
semesterbyn och kunde sedan gå till färdigdukat middagsbord. 

Dag 2 (som även var etapp 1 i Höst-Open) bjöd på riktigt fin skogsorientering i Röö plantage, 
en omväxlande terräng med granplantager, fina bokskogar och småluriga stigar. 

Dag 3 (=etapp 2) avgjordes 
vid Hammeren, ett fantastiskt 
fint och omväxlande 
naturreservat precis vid 
havet. Detaljrik terräng och 
omväxlande naturtyper 
(hällmark, hedar, 
betesmarker och  lövskog) 
med ganska mycket 
undervegetation (och kluriga 
kontrollpunkter) blev en rejäl 
utmaning för i stort sett alla 
tävlande. Bland kuriosa kan 
nämnas betande får inne i 
tävlingsområdet. 
Efter målgång blev det buss 
till Rönne där vi fick duscha 
och byta om i en idrottshall, sedan båt tillbaka till Sverige och buss hem till Älmhult.  
Sammanfattningsvis en riktigt rolig och trivsam klubbresa med bra och väl arrangerade tävlingar!   

Nästa år går Höst-Open av stapeln 23–25 oktober och inleds då med sprint i Allinge. 
  
/Familjen Sandström 



Några minnen från klubbresan 

 

På färden mot Ystad turades vår busschaufför Lars Persson om med Staffan Käll att agera 
guide och berättade om platser som vi åkte förbi. Bland annat ett väldigt fint område, där man 
blev sugen på att vandra Blåvingeleden. 19 av oss åkte båten över som planerat men Lars och 
Eva fick stanna i Ystad tills sen kväll eftersom rederiet hade bytt till mindre färja på vår 
avgång, som bussen inte fick plats på. 

När vi stigit av färjan uppstod lite förvirring innan vi hittade bussen som skulle förvara vårt 
bagage under dagen och ta oss – uppenbarligen bara några hundra meter - till tävlingsplatsen. 
Rönne bjöd sen på en fin sprint i mysig gammal stadsmiljö. 

Söndagens tävling 
hade en vacker 
startplats vid 
hisnande stup ner i 
vattenfyllt f.d. 
stenbrott. Samtliga 
klassers banor 
började med en rejäl 
stigning och här hade 
många problem att 
hitta sin 
förstakontroll. När 
Sara till slut hittat sin 
etta och var på väg 
ner på väg mot tvåan 
hörde hon ett antal 
muttrande svenskar som tyckte det var en alltför svår start. Svår kartläsning (mörka färger 
och mycket information på varje liten kvadratcentimeter) och krävande klippig terräng. Kul!    

/Sara & Johan 

Ser ni kontrollen framför stenen mitt bland getterna! 



Vinter-OL söndagar 

När vi nu satsar för 2020 drar vi igång söndagsträningarna från och med 
söndagen den 5 januari 2020. 

När: På söndagsförmiddagarna med start kl. 10.00 – 10.30.  

Var: Samling vid klubbstugan, Fågelvägen. 

Hur: Banor arrangeras som stads-OL eller skogs-OL runt 
 klubbstugan, ta hänsyn till skidspår. Banor med 
 lätt – medelsvår – svår orientering. 

 Klass 1. Nybörjare ca 2 km 

 Klass 2. Lätt   2-3 km 

 Klass 3. Medelsvår - svår 3 - 5 km 

  Beroende på väder kan banan göras  
  längre eller med möjlighet att korta ner. 

Fika serveras efter träningen.   

Arrangörer: 

2020-01-05 Inge Nilsson 

2020-01-12 Kjell Svensson 

2020-01-19 Jon Lindskog 

2020-01-26 Lars Henriksson 

2020-02-02 Torsten Claesson 

2020-02-09 Johan Axelsson 

2020-02-16 Filip Sjöfors 

2020-02-23  Sven Ruther 

 

/Orienteringskommittén 
 
 
Vid behov av hjälp med utskrift av kartor kontakta kartsupport. 

Filip Sjöfors, Lars Magnusson, Lars Henriksson, Kjell Svensson, Magnus Nilsson, Jon Lindskog, 
Sara Ståhl. 



MTB-OL på gång i Småland och OK Älme 

Under hösten har det börjat röra på sig också ute i de småländska skogarna när det gäller 
MTB-OL. Flera tävlingar med DM i Nässjö med närapå 100 deltagare. Därav tre glada OK 
Älmare vilka var jag själv, Jon och Ville. Den nya grenen har nu fått fart lite varstans i landet 
efter att ha kämpat lite i skymundan ett antal år. I Småland är det flest utövare i Kalmar, Eksjö, 
Jönköping och Värnamo och nu hoppas vi på Älme. Själv har jag fuskat lite grand i flera års tid 
och deltog bl.a. i MTB-OL på O-ringen i Sälen för några år sedan. Nu inför de två kommande O-
ringen arrangemangen i Oskarshamn 2021 och i Jönköping 2022 kommer vi få höra mycket 
om MTB-OL då båda dessa avser att ha MTB-OL klasser fullt ut i alla 5 etapper. 

MTB-OL är såklart cykelorientering med karta men skiljer sig en hel del från vanlig fot-OL. 
Först och främst används en särskilt specifikt för MTB-OL specialkonverterad karta. Den är i 
princip en förenkling en vanlig fot-OL karta. Kontrollpunkter är mestadels på stigar och man 
måste som tävlande alltid befinna sig på stig ihop med sin cykel. Att lämna cykeln är inte 
tillåtet och man får inte heller lämna stigsystemet. Själva orienterandet och banorna ser 
kanske vid en snabb blick enkelt ut men den ganska höga hastigheten man får på cykel gör att 
det är mycket lätt hänt att man kör in på fel stig eller helt enkelt missar stigen. 

Såklart behövs en hyfsad MTB-cykel. Idag 
är en cykel med stora 29 tums hjul den 
vanligaste modellen och den storlek som 
är mest lämpad på små skogsstigar. Cyklar 
kommer i olika ramstorlekar beroende på 
kroppsstorlek. Det finns halvdämpade och 
heldämpade cyklar. De halvdämpade har 
fjädring bara i framgaffeln, de heldämpade 
fjädring också i ramen och är därmed 
mera förlåtande. 

Ett måste för att kunna pröva är att ha ett 
kartställ som monteras på cykelns styre. 
OK Älme har köpt in 5 st. kartställ som 
finns till utlåning i klubbstugan. 

Jon har jobbat lite med klubbstugekartan 
och konverterat den till MTB-OL bruk. Till 
våren planerar vi att ordna en när-MTB-OL 
tävling så håll ögon och öron öppna. Ett 
exempel på MTB-OL konverterad karta 
med bana är MTB-klubbstugekartan som 
finns med i detta nummer av Kontroll. 

MTB-OL är snabbt, utmanande, lite klurigt 
och väldigt kul. Vill någon veta mer så 
prata med mig eller Jon Lindskog. 

Trampa på hårt! 

//Staffan Käll 



Glädjande nyhet! 

 
Klubben har vid en stipendieutdelning i 
december tilldelats 10,000 kr av 
Sparbanksstiftelsen Kronan, vid en 
sammankomst på Swedbanks kontor i Älmhult.  
  
Vi kommer att använda bidraget till att köpa en 
hjärtstartare till klubbstugan inklusive HLR-
utbildning av klubbens medlemmar.  
  
Utbildningstillfället blir någon gång i vår.  
  
  
Håkan Persson 
 
 
 
 
 
 

Byte av adress?  

 
Glöm inte att meddela er nya adress till kassören Göran Liljequist i OK Älme på 
info@okalme.se 
 

 

 

 

 

  

Du vet väl att du kan få kontroll på mejl 

eller läsa den på hemsidan?! 

Meddela Ann-Britt om du inte vill ha den 

hemskickad i pappersformat. 

annbritt_persson@telia.com 



Inbjudan Julklapps-OL 26/12 

 
På annandagen är det dags för OK Älmes 
julklappsorientering. 
Start från klubbstugan mellan kl. 10 – 11. 
Som vanligt gäller att i förväg gissa sin löptid. 
Det finns banor för alla, mellan 2 och 5 km. 
En liten julklapp till alla segrare. 
Dessutom bjuder festkommittén på gröt och 
skinkmacka. 
  
Välkomna / Sven 

 

 

Ta kontrollen över Kontroll?! 

 
Är du kreativ och gillar att redigera text och bild? 

Vi behöver en person som sammanställer material och korrekturläser inkomna bidrag samt 
gör en snygg layout till vår klubbtidning. Materialet kommer in till dig men har du egna idéer 
så får du självklart skriva egna texter. 

Kontroll ges ut fyra gånger om året. 

Har du frågor eller är intresserad hör av dig till: 

johan.stahl@okalme.se 
 
 
 

Verksamhetsberättelser - kommittéerna 

 
Nu när året lider mot sitt slut, är det dags för alla kommittéer att skriva ihop sin 
verksamhetsberättelse. Mejla den till johan.stahl@okalme.se senast 12 januari. 
 
Ta tillfället i akt och samla kommittén och gör ett ”bokslut”, och för att samtidigt prata igenom 
vad som varit bra under året, men också vilka förbättringar som ni kan jobba för under 
kommande år. 
 
Med det arbetet gjort är det lättare att starta igång kommittén efter årsmötet, med nya planer. 
 
Styrelsen  
genom Malin Axelsson 

mailto:johan.stahl@okalme.se
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Hur bra är du egentligen? 

Herrar Filip, Jon och Olle, den säkra tät trion. Därefter evigt unge Sven Ruter som plockat en 
fin skalp i Johan A! När man pratar om evigt ung så måste Torsten Claesson nämnas. En trygg 
sjätteplats, samma som förra listan. Därefter, i ungefär samma ordning som tidigare, trycker 
allt från H 50 till H 75:or på men ingen tar Torsten! För övrigt kan nämnas att familjen 
Johansson, både Arne och Lars har plockat placeringar. Min förhoppning inför nästa lista är 
att få se ungtupparna Simon och Björn avancera! 
 
1 Filip Sjöfors  H45 1570  
2 Jon Lindskog H45 1808  
3 Olle Sjöfors  H50 2192  
4 Sven Ruter  H75 2380  
5 Johan Axelsson H40 2545  
6 Torsten Claesson H80 3475  
7 Lars Henriksson H75 3485  
8 Lars Magnusson H60 3682  
9 Bo Johansson H60 4536  
10 Inge Nilsson  H80 4715  
11 Gerth Tolfte  H50 5354  
12 Arne Johansson H70 5423  
13 Lars Johansson H21 5612  
14 Bengt Petersson H80 5845  
15 Kjell Svensson H55 6203  
16 Simon Sjöfors H45 6627  
17 Björn Liljequist H35 6772  
18 Magnus Nilsson H50 7681  
19 Leif Nilsson  H65 7808  

Damer Stabilt i toppen under vinteruppehållet. Enni plockar platser på Rikslistan, det gillar 
vi! På femte plats en klättrare. Det är Barbro som tydligen satsat under hösten och därmed 
gått från tionde till femte plats på internlistan. Barbro passerade bl.a. ”De fyras block”, Lina, 
Linda och 2x Elin som håller ihop sedan förra listan men med lite ändrad inbördes ordning. 
 
1 Enni Lindskog D16 1013  
2 Jessica Björck D45 1983  
3 Bodil Ruter  D70 2130  
4 Berit Nilsson D75 2257  
5 Barbro Liljequist D65 3495  
6 Lina Neckén  D21 3783  
7 Elin Svensson D20 3805  
8 Linda Jansson D21 4194  
9 Elin Neckén  D35 4454  
10 Christel Nilsson D65 4514  
 
Raketen… Barbro Liljeqvist! Liksom i smyg har hon bara seglat upp i listan! 1 128 platser 
upp på Rikslistan, starkt!  

Lars ”Snart-är-det-dags-för-vinterträning…tror-jag” Magnusson  



 

OK Älme 

Inbjuder till nationell orientering, medeldistans   
söndag den 10 maj 2020  

 
  
Anmälan  Via Eventor senast söndag 3 maj kl. 23.59. 
 Efteranmälan via Eventor mot 50% förhöjd avgift t o m torsdag 4 maj kl. 20.00. 
 
Klasser Åldersklasser och Öppna klasser. Indelning och banlängder enligt SOFT:s nya 

rekommendationer. 
 Separerade resultatlistor i alla Öppna klasser, en för barn och ungdom upp till 16 år och en 

för vuxna. 
 
Stämpling Sport-Ident. Ange eventuellt hyrbehov, 25 kr/bricka. 
 
Avgifter Ungdomar t o m 16 år 70 kr. Övriga 140 kr. Faktureras. 
 
Startlista Startlista och preliminärt PM läggs ut på Eventor. 
 
Samling Torsholma-Västra torp, 5 km öst om Hallaryd kyrkby. 

Vägvisning på lv 120 öster om Delary samt vid Hallaryd kyrka och Loshult kyrka. 
 
Parkering Avstånd P-TC max 600 meter. Avgift 10 kr. Föranmälan för bussar, husbilar och husvagnar. 
 
Karta Örsnäs-Torsholma, framställd 2020 ekv. 2,5 m. skala 1:10 000 och 1:7500 enligt SOFT:s 

regelverk. Kartritare Lars Magnusson. 
 

Terräng Terrängtyp: Blandskog. Kupering: Måttlig kupering. Framkomlighet: God framkomlighet. 
Inslag av hyggen, tät skog sankmarker och skogsbilvägar. 

 
Start Första start är kl. 10.00.  Efteranmälda startar först i respektive klass. Start för Öppna-klasser 

mellan 10.00-11.30 Till start max 600 meter. 
 
Knatteknat Erbjuds vid TC kl. 09.30-12.00. 
 
Priser Till samtliga i nybörjarklasser. Hederspriser i ungdomsklasser samt D och H21. I övrigt 

lottade priser. 
 
Service Servering, dusch, barnpassning. 
 
T-ledning Staffan Käll - tävlingsledare, 070-301 24 89 

Filip Sjöfors - banläggare 
 
 

 

Välkomna! 

 



Klassisk orienteringstavla! 

 
Jag kommer in till Kontroll 3 i en snygg sväng norrifrån. Sen ska jag ju ”bara” springa rakt 
västerut, genom sankmarken upp på fast mark och ut på stigen, tänkte jag. Enkelt! Men man 
måste ju ändå titta på kompassen…  springer nordväst och har ingen aning om var jag är när 
jag landar på fast mark! Efter lite funderande och kartläsande hittar jag mig… Tappade fem 

placeringar på slarv! Efter 50 år i skogen! Man lär sig aldrig       
  

 
  
  
Lars ”nån-gång-kommer-det-perfekta-loppet” Magnusson  



Jourlista klubbstugan 

2019  

Vecka Datum Stugvärd Telefon  

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 Anna-Moa 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 vakant 

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 13 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 

Har vi missat dig i jourlistan? 

Vi behöver någon som tar jouren vecka 6–7. 



Knep och Knåp Inlämnat av: Ann-Britt Persson 

 
 
Skicka/lämna in ditt svar till 
Ann-Britt Persson  
Blomstervägen 23  
343 35 Älmhult  
  
  
LYCKA TILL!  
 

SÅNG- och RÄKNEKNÅP    

Nr  Sångtext  Tal  
Räkne- 
sätt  

Sångtext  Tal  
Lika 
med  

Svar  

1 
Evas dag på 
året  

  delat Evas månad på året    =    

2 
Denna kåk 
ska rivas  

  minus Troll mors barn    =    

3 
Ringens 
vackra flickor  

  gånger 
Vi komma från 
pepparkakeland  

  =    

4 
Gummor på 
marknad i 
Mora  

  plus Öre mer för mjölken    =    

5 
Bugg till Coca 
Cola  

  gånger Trallande jäntor    =    

6 
Nu tändas 
juleljus  

  delat Törnrosa sovande år    =    

7 
Smutsiga små 
fingrar  

  gånger Sol röda segel    =    

8 

Katta vore ha 
"onge"  
(katten vår, 
har fått ungar)  

  gånger 
Skäggiga furirer till en 
orakad…  

   =    

9 
Pris för stora i 
karusellen  

  delat Pris för små i karusellen    =    

10 
Vandringsmän 
i vyssanlull  

  plus 
Sockerbagare som bakar 
kakor  

  =    

  Ungar i lång rad tågar taktfast igenom vår stad  Summa:    



Rätt svar Knep & Knåp från nr 3 2019 

 

Rätta svar rebusar växter förra numret av Kontroll.  
  

1. Kattfot  
2. Renfana  
3. Svärdslilja  
4. Borstnejlika  
5. Lejongap  
6. Maskros  
7. Nattviol  
8. Rödklöver  
9. Vårstjärna  

10. Prästkrage  
11. Fingerborgsblomma  
12. Åbrodd  
  

Grattis Anita Svensson! 
…som hade turen att vinna genom lottning eftersom det var flera som hade alla 
rätt.  



Rätt svar Knep & Knåp från nr 3 2019 

 

Var finns den här gubben? 

Tips… Han bor i Hallarydstrakten… 

  

  
  

En större bild visar att farbrorn bor strax söder om Hallaryd, vid stranden av 
Helge! 

 

 



 
 


