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Ordförande har ordet   
 text Olle Sjöfors 

Då är ytterligare en OL-säsong till ända. En 
säsong som även denna blev rumphuggen. 
Först framåt  sommaren kom tävlingarna 
igång. Orienteringens lok, O-ringen, 10-mila o 
25 manna ställdes dock in. Det är extremt 
viktigt att vi under 2022 kan arrangera dessa 
lok. Det är här vi visar upp oss för de som inte 
redan är involverad i orienteringen. Sponsorer 
till orienteringen har under pandemin haft 
tålamod, men kan inte hur länge som helst 
vara med utan att synas på bred front.  

OK Älme fick som bekant ställa in sin tävling i 
våras men kunde arrangera en sprint tävling 
nu sent på säsongen. En tävling med fina 
banor på anrik mark, eller vad sägs om 
Silverdalen, tjuvrökarskogen och kontroller 
utanför gamla mattebyggnaden på 
Linnéskolan. Och att samlingen var utanför 
Veras Café, där man på min tid på Linnéskolan 
kunde köpa 2 sockerbullar och ett glas saft för 
4,50:- var superhäftigt.  Min uppgift var att 
sätta ut kontroller, se till att ingen flyttade 
kontroller under tävlingen och att hämta in 
kontroller efter tävlingen. Allt detta runt 
Gemöskolan.  

Det var väldigt kul att stå mitt på skolgården 
och se hur många tävlande som irrade 
omkring och inte hade koll på var dom befann 
sig. Att sprint är enkel orientering stämmer 
inte, det är väl så svårt för många att orientera 
bland grindar, trappor och avstängda vägar. 
Har sagt det förr, sprint OL är en väldigt bra 
ingång till orienteringssporten. Bra jobbat alla 
inblandade i arrangemanget. Stora lass drog 
Staffan Tävlingsledare, Filip Banläggare och 
Jon i sekreteriatet.  

Nu ser vi fram Älmedubbeln andra helgen i 
Maj. Då får vi verkligen hoppas att vi äntligen 
får äntra marken hos Tord o Ulla Britt i 
Västratorp. 

Jag vill samtidigt passa på att önska en God Jul 
och ett Sport Nytt År.  

Hälsar Olle 

Inbjudan Årsmöte 

OK Älmes medlemmar kallas till årsmöte 
i klubbstugan fredagen den 4 februari 
2022 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. 

Av tradition är vårt Årsmöte välbesökt, 
det tycker vi i styrelsen är trevligt. Vi ser 
fram emot att träffa Dig den 4 Februari 
2022. 

 

 

God Jul 
& 

Gott nytt år 
önskar Kontroll-redaktionen och  

tackar för i år! 
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Cirkelgympan  

Vi startar vårterminen av Cirkelgympan för 
alla. 

Måndagar med start den 10 januari fram till 
den 28 mars. 

Plats: 
Klöxhultsskolans 
idrottshall. 
Tid: Klockan 
19.30-20.30 

Välkomna! 
Maria, Ann-Britt 
och Sture 

 

Vinter-OL 2022 på 
söndagar Orienteringskommittén 

Under januari-februari 2022 arrangeras 
träningsorientering på söndagar. 

Tid: På söndagsförmiddagarna med start 
kl. 10.00 – 11.00. 

Plats: Samling vid OK Älmes klubbstuga, 
Fågelvägen 2 i Älmhult. 

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

Klass 1 Nybörjare, ca 2 km 
Klass 2 Gul svårighetsgrad, 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. 

 

Datum Arrangörer 

2022-01-02 Jon Lindskog 

2022-01-09 Kjell Svensson 

2022-01-16 Lars Henriksson 

2022-01-23 Sven Ruter 

2022-01-30 Johan Axelsson 

2022-02-06 Lars Hultkvist 

2022-02-13 Ylva Sandström 

2022-02-20 Filip Sjöfors 

2022-02-27 Torsten Claesson 

 
Till arrangören: 

Kartor finns på klubbens SharePoint-sida 
"Träningskartor". För frågor om inloggning 
och access kontakta Jon Lindskog. 

För frågor om kartorna eller behov av support 
med banläggning och utskrifter kontakta Lars 
Henriksson, kartansvarig.  



 

5 

Corona gav OK Älme 
ny talang!  text Lars Magnusson 

När många idrotter ställde in sina aktiviteter 
så var det bra med utomhussporter. Harry 
Davidsson ville testa en ny sport, efter att ha 
provat på fotboll och innebandy. Då tipsade 
mamma Malin att OK Älme hade en 
nybörjarkurs på gång. Harry hoppade på och 
visade oanad talang för att hitta kontroller.  

Familjen hade sedan tidigare varit med på 
Naturpasset så känslan för skog och mark 
fanns där redan även om ingen av föräldrarna 
sprungit orientering tidigare. Harry fann sig 
snabbt till rätta och tycker det är jättekul.  

Det är roligt att vara i skogen och att springa, 
säger Harry. Och det svåraste är 
väderstrecken och lite karttecknen också.  

Men det verkar som Harry förstår det rätt bra 
i alla fall då han vid OK Älmes stadsorientering 
sprang H 10 klassen.  

Dom trodde jag sprang Öppen klass men jag 
sprang själv-själv! 

Harry var bara 1 sekund från spurtpriset så fart 
i benen finns absolut! Men han säger också, 

vilket är en väldigt viktig insikt som många 
äldre orienterare skulle behöva ta till sig: 

Jag vill inte stanna, men man kan inte bara 
kuta för då finns det risk att man måste 
stanna! 

Kloka ord av en 8-åring!  
Harry var även med på Ok Älmes resa till Kosta 
och där var det ju lite svårare eftersom man 
inte kände till skogen så bra. I Älmhult var det 
ju enklare även om det under 
stadsorienteringen fanns grindar som Harry 
kände till som var låsta vid tävlingen… Attans! 

Hur blir det med träning och tävling framöver 
då? 

Jag har innebandyträning på söndagarna.  

Men till våren lovar Harry att han ska snöra på 
sig skorna och ge sig ut i skogen. Men det är 
på ett villkor…  

Jag har önskat mig en kompass i julklapp och 
en sån där Sportident-pinne med blipp så man 
slipper stämpla riktigt. 

Jag tror att alla i OK Älme håller tummarna för 
att tomten ska komma med detta i Harrys 
julklappspaket för en sån här kille hoppas vi 
fortsätter med världens bästa sport!  

Välkommen till OK Älme, Harry! 

 

Harry med kartan i handen! 
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Orienteringsresa 
Kosta 16 okt 2021 

Rut och Veras 
reseberättelse 

Vi åkte tidigt på morgonen från klubbstugan. 
Vi lade in våra grejer i bagaget. Vi åt fika i 
bussen, chokladbollar och clementiner. Sedan 
ritade vi också och kastade lappar på 
varandra, för vi hade inget att göra.  

Det var lång bussresa, men vi hade det ändå 
kul.  

Det tog 1,5 timmar och sedan var vi framme. 

Vi började med att orientera lite i skogen. Det 
var jättekul! Och det gick bra. 

Jag (Vera) råkade snubbla i ett ormhål och 
sedan gick vi fel väg, fast stigen var precis 
jämte oss, så vi hittade tillbaka. Vi hittade alla 
kontroller! 

När vi var framme åt vi lite mer fika och så 
sprang vi igen! Då var det jobbigare.  

Sedan åt vi lunch och efter lunchen så hade vi 
en stafett, där man skulle springa.  

Man var två i varje lag och man skulle springa 
en åt gången. Då skulle man springa en liten 
runda, fast den var ändå ganska klurig.  

Sedan var det den andras tur att springa 
likadant.  

Då sa vi att vi ville bada, men då sa de vuxna 
att de också skulle springa en svårare runda. 
Och då fick vi vänta.  

KLUBBRESAN TILL KOSTA  
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När de vuxna var klara med att springa så fick 
vi bada. Vi bytte om i en liten bod. Vi var de 
första som fick bada. Vi hoppade i 
bubbelpoolen för den var varmast och det var 
iskallt i den djupa poolen.  

Därför badade alla i bubbelpoolen. Det var 
jättekul!  

Sedan skulle vi äta mat. Vi fick lyxmat. Det var 
buffé på en restaurang. Det var pommes, 
sedan fanns det biffar, grönsaker och någon 
viltgryta eller soppa.  

Efter middagen skulle vi packa ihop och åka 
hem. På bussresan hem så satt vi längst fram. 
Morfar fick den sista chokladbollen.  

Denna resan var jätterolig. Det var roligast att 
bada i bubbelpoolen och äta den goda maten. 

Glada orienteringshälsningar 
Rut Svensson och Vera Rosenstam Åhman 

 

Olle Sjöfors berättelse 

Det är ofta häftiga dagar I Kosta, men den 
häftigaste hittills är när vi hade klubbdag i 
Kosta med över 40 st Älmare på plats. Vi 
genomförde 2 pass, ett pass med en klassisk 
bana och ett pass med 2-mannalag där man 
sprang 2 sträckor var. 

2 dagar innan Kosta dagen funderade jag på 
en sak. Älgjakt, det är ju för 17 älgjaktstider. 
Jag fick gräva fram namn på den jaktledare 
som har jakten i den skog vi tänkte springa i. 
Jaktlaget kunde tänkta sig att jaga i en annan 
skog den dagen, Puh ! Nu kör vi... 

Det absolut roligaste med resan var att nästan 
alla som deltog på nybörjarkursen i höstas var 
med på resan. Även föräldrar och något 
syskon var med. Så himla roligt att se alla 
kidsen springa orientering och ha kul 
tillsammans. Det gjorde min dag och flera 
dagar efter det. Förhoppningsvis dyker flera 
av dessa härliga ynglingar upp när träningarna 
drar igång igen. 

Efter fullbordade träningar fanns möjligheten 
till välförtjänt bastu och bubbelbad i Lodgens 
fina poolområde. Efter det kunde det 
inmundigas mat med tillhörande dryck, innan 
bussen ställde kosan mot Älmhult igen. 

Olle Sjöfors  

KLUBBRESAN TILL KOSTA  KLUBBRESAN TILL KOSTA  
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Det är något speciell 
med att orientera på 
Gotland         text Staffan Käll 

Gotland har nära på blivit av ett tredje hemma 
för Stella och mig. Såklart inte att jämföra med 
Älmhult och Järnavik men ändå. Vackert och 
mycket speciellt är det ute på ön i Östersjön. 
Senaste året har vi tillbringat 27 dagar på 
Gotland. Mycket beroende (kanske) på 
Pandemin då vi inte har velat att åka iväg 
utomlands men det har ju istäälet  inneburit 
att ön kommit till våra hjärtan. 

Under våra besök har vi haft husvagnen med 
och bott väldigt havsnära i den. Vandrat kring 
raukar , fikat på charmiga kondis och cyklat de 
vackra vägarna. Men inte bara det utan vi har 
också orienterat. Fascinationen för 
orientering på Gotland startade för min del 
redan 1977 och O-ringen. Vi var ett bastant 
gäng Älmare som åkte över till ön den gången. 
Minns vi tyckte det var väldigt svårt med den 

väldigt säregna naturen och den kanske ännu 
mer säregna orienteringsterrängen. Det 
vimlar ju inte direkt av detaljer eller höjder i 
gutaskogarna. Ganska öppen hällmark och 
inte mycket att läsa på. Ändå går det att 
tråckla sig framåt på kartan med hjälp av små 
sankmarkerna ,s.k. vätar, och öppna små 
hällar. Svårigheten är att inte tappa 
kartkontakten. Gör man det är man nära på 
såld. Omöjligt att läsa in sig. 

Vårt gutaorienterande senaste året har 
bestått i en tävling förra hösten, veckans bana 
i påskas och nu i oktober var vi och sprang 
"Helg utan älg". Den årliga höstavslutningen 
på Gotland. I år extra stor då avslutningen av 
Swedish League kombinerades, till och med så 
att det blev årets största tävling all kategorier 
med nära på 2000 startande. Lite kul också för 
det var lite nostalgi med utomhus varmdusch 
och tält. Linementets härliga ångor vakade 
över duschen ungefär som det gjorde på -70 
talet. Stella och jag sprang i våra vanliga 
klasser D65 och H60. Många startande och 
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luriga banor. Bilagt är Stellas D65 bana på 
långdistansen. Bra lopp som synes av Stella.(ja 
vi var nöjda båda). 

På söndagen var det den stora finalen med 
jaktstart. Kul och spännande att se 
storfräsarna. Var publikvänligt med flera 
varvningar. Måste säga,-jäklar vad fort de 
springer, man blir nästan mörkrädd. Gustaf 
Bergman  totalsegrare i H21 och Karolin 
Ohlsson vann i damklassen Det efter en tuff  
satsning  som gick hem. Jag stod precis vid 
målfållan och fick se henne skutta i mål och 
hade kameran framme. Fick värdens bild  just 
som hon hoppande över mållinjen. 

Nästa år är vi några stycken  Älmisar som 
pratat om att  Gotland och "Helg utan älg".  
Kunde vara ett  lämpligt objekt för OK Älmes 
klubbresa 2022. Vad tycker du? Det är helgen 
22-23 oktober och sköna  tävlingar på öns 
östra sida, ganska nära Östergarn och 
Katthammarsvik. Arrangören ordnar bra 
boende på Scandic hotell i Visby så det borde 
passa oss utmärkt. Bra med buss till TC från 
hotellet och trevlig kväll i fantasirika Visby, I 
vilket fall som helt så kommer Stella och jag  

att åka på "Helg utan älg" oavsett och hoppas 
att fler Älmare följer i våra spår. Lovar , det är 
inget någon kommer att ångra. 

 

Nu siktar vi närmast mot Julklaps-ol den 26 
december. Trevligt det med och ju julens 
höjdpunkt. 

 

  



 

10 

Tävling 7-9 maj 2022 
text Staffan Käll 

Nu håller vi alla våra tummar på att inte 
pandemin tar fart igen och ställer till det för 
vårsäsongen 2022. Vi har vår tävling 7-8 maj. 
Ja ni läste rätt, det blir en dubbeltävling både 
lördag och söndag med samma TC ute i 
Torsholma. Kartan måste användas och vi har 
tvingats att ställa in två tävlingar på nyritad 
karta så därför har vi tagit beslutet att köra en 
dubbeltävling. Förhoppningsvis i 
”normalstuk” med toaletter, duschar och 
servering. Vi räknar med alla medlemmars 
engagemang och uppslutning för detta  

- Alltså boka in helgen 7-8 maj för OK Älme. 

 

Nybörjarkursen hösten 
2021  text Lasse Persson 

Ja, så blev det en nybörjarkurs till……… Med 
tanke på att många barn i 9-10-års åldern 
missat Idrottsskolan och därigenom inte fått 
någon introduktion i orientering, ville vi 
därför göra en satsning på dessa. Kontakt 
togs med skolorna och vi fick därigenom ut 
en inbjudan till många barn. 

Det visade sig dock att ”endast” 11 anmälde 
sig, vilket självklart var minde än vad vi 
hoppats på, men det var verkligen ett glatt o 
piggt gäng som mötte upp vid klubbstugan 
den 8/9. Lite introduktion, lära sig att passa 
kartan och sen ville de i väg. Så kul att se! 
Håkan, Staffan, Arvid, Lars H och 
undertecknad hade fullt upp med att hjälpa 
de ivriga. Det visade sig också ganska snabbt 
att även föräldrarna var på hugget och ville 
delta. 

5 onsdagar höll vi på och med stegrad 
svårighetsgrad på de olika 
övningarna/banorna. Deltagarna visade en 

härlig inställning och förhoppningsvis är ett 
frö sått hos många av dem, för att fortsätta 
sitt orienterande. Vid "sista” tillfället bjöds 
det på Bullens korv och god saft… 

Det som blev extra roligt med denna grupp 
var att alla följde med på klubbresan till Kosta 
och det kändes som lite av examen (se annan 
artikel om Kostaresan, skriven av Rut och 
Vera). 

Som en direkt följd på det nyvaknade 
intresset för orientering, startade vi upp 
tisdagsträning med pannlampelöpning under 
4 veckor. Höstvädret ställde till det lite, men 
det var ett tappert gäng som kutade runt i 
den mörka Klöxhultsskogen. Sista gången 
blev det B&B…. dvs Bullens och Bastu! 

Nu ligger snön djup, men en ny 
orienteringsvår väntar! 

Hoppas vi ses!  

Inbjudan Julklapps-
OL söndag 26 
december 
 text Johan Schagerlind 

På annandagen är det återigen dags för 
OK Älmes årliga julklappsorientering. 

Start från klubbstugan mellan kl. 10-11 
och 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. 

Trivselkommittén bjuder på gröt och 
skinkmacka. 

Välkomna! 
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Kanske Sveriges mest 
dramatiska plats
  text Stella Käll 

Det dånade i fläkttrumman och regnet 
smattrade ojämnt i vindbyarna. Mörkret hade 
fallit tidigt, klockan var inte mer än nio på 
kvällen, men ovädret svepte in stugan i ett 
diffust dunkel. 

”Det knackade”, sa Staffan.  

”Nä, det är nog bara nåt som slår i vinden”, 
sa jag. 

Men när vi båda hörde ett upprepat ljud gick 
jag ut och kollade. Där stod faktiskt tre 
genomblöta vandrare, lätt hukande under 
tunga packningar, och bad att få komma in. 
Jag höll i dörren och de kom in i hallen, 
droppande som våta hundar efter ett dopp i 
havet. Men vi var långt ifrån havet, det här var 
STF´s stugplats i Tarfala, ca 8 km nordöst om 
Kebnekaise fjällstation. Även känt som 
Sveriges blåsigaste plats, med vindrekord på 
81 m/sek, 20 dec 1992.  

De tre vandrarna fick självklart plats i 
gäststugan (22 sängplatser). Det visade sig att 
de hade kommit via det som kallas jo-jo-leden, 
en tuff led från nordväst, som går än upp i 
passen, än ner i dalarna. Det är inte en led 
man rekommenderar att vandrare gör i 
mörker. När de fått sina platser och värmt sig 
med lite mat, berättade de att de jobbade för 
Utemagasinet – de var alltså mycket erfarna – 
men att de underskattat tiden och terrängen.  

Under sommaren som gick hände det faktiskt 
rätt ofta, att turister kom oförberedda och 
med fel eller undermålig utrustning. Kanske 
en effekt av att ha levat med covid-
restriktioner – det har blivit en riktig ”outdoor-
boom” och STF har sällan haft fler gäster i sina 
fjällstugor. Många nybörjare. 

Det var roligt och kändes bra att Staffan kunde 
vara med under de första två veckorna. Själv 
stannade jag i nästan sex veckor och stängde 
stugplatsen (Märta-Stina supportade) i mitten 
av septemb er. Att vi var två gjorde att vi fick 
tid att bestiga de större topparna i området 
och lära känna de vanligaste lederna. Bra om 
man har egen erfarenhet, när gäster behöver 
tips.  

Till Tarfala kommer sällan nybörjare, det är en 
plats dit de som vill uppleva fjällvärldens lugn 
och storslagenhet söker sig. Klippornas och 
bergstopparnas utmaningar. Inga affärer, 
ingen restaurang. Här håller olika företag 
glaciärutbildningar och alpina klätterkurser, 
för både privatpersoner och jägarsoldater. 
Kursledarna är ofta också fjällräddare. De fick 
göra många kvälls- och nattutryckningar 
under sommaren som gick. Grupper hade 
tappat orienteringen på berget, de hade 
kommit ifrån 

Har precis anlänt, 3 aug, för att byta av stugvärden 
Elsa, som tar sin vovve och lämnar. 

Fortsätter på nästa sida > 
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varandra, de saknade pannlampor och varma 
kläder när det började snöa, eller de hade 
slarvat med säkringar då de firade sig ner från 
klippor (en med dödlig utgång). 

Alla som kommer till stugplatsen har med sin 
egen mat, för en eller flera dagar. På kvällarna 
samlas man vid grytorna och pratar om vad 
som hänt under dagen och planerar för 
morgondagens äventyr. Och man läser eller 
spelar kort i skenet från levande ljus. Tarfala 
är en bra utgångspunkt för att stanna några 
dagar och göra dagsturer åt olika håll.  

Efter stormnatten då gänget från 
Utemagasinet kom kämpande, grydde en helt 
klar och lugn morgon. Solen sken och det 
verkade helt otroligt att vinden fått stugan att 
darra i sina fästen under natten (jo, stugorna 
är fastskruvade i fundament, så de inte ska 
blåsa bort). Total tystnad. Sådana morgnar 
satte vi oss utanför stugan med en kopp kaffe 
och kollade på Kebnekaises två toppar. Hög 
och klar luft. Det ligger flera glaciärer runt 

Tarfalasjön och när de speglar sig i det gröna 
vattnet är det så vackert så man kan bli 
religiös. En sagolik plats, helt enkelt. 

Som stugvärd har man gått STF´s utbildning 
och uppdraget är att ansvara för allt, på en 
stugplats. Det gäller framförallt att se till att 
gästerna trivs och att tipsa om olika leder. De 
brukar fråga om vilket väder de kan vänta sig 
– det ändras mycket snabbt – och om det till 
exempel krävs stegjärn för vissa turer. Man 
ska även kolla så att de sköter rutinerna på ett 
bra sätt, dvs de ska hämta rent vatten, sortera 
soporna och städa hyfsat innan de lämnar. När 
jag gjort en allmän morgonkoll, svarat på 
frågor och önskat god tur, hade jag några 
timmar för mig själv och kunde ta en egen 
runda upp i bergen. Gott om tid alltså, innan 
nästa gäng nattgäster kom vandrande på 
eftermiddagen. 

Hemma i Älmhult brukar jag kolla om det ska 
bli sol eller mulet och regn. Den vanan 
ändrades i 

Älmejackan hänger med – här på Sveriges 4:e högsta topp Kaskasatjokka. 

Fortsätter på nästa sida > 
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Tarfala, där började jag kolla 
vindprognoserna, timme för timme. Om det 
blev sol eller mulet blev ointressant, det 
ändrades så snabbt. Men SMHI´s prognoser 
stämde rätt bra, när det gällde 
medelvindhastighet och hastighet i 
vindbyarna. Vinden blev det som fick 
bestämma om jag kunde göra en vandringstur 
på några timmar. Det jag aldrig missade att ta 
med upp på fjället var min vandringsstav, 
otroligt bra att ha. Både för att stötta om det 
blåser upp, men framförallt när man ska gå 
brant nedför. 

Några ord om gästerna: det är spännande 
människor som dyker upp och alla har en unik 
historia. Många återkommer år från år och 
vissa har föresatt sig att klara olika 
utmaningar. En del springer långa sträckor 
med lätt ryggsäck(!), några försöker sig på 
MTB-cykling (omöjligt!) och en tysk man hade 
föresatt sig att inte handla mat på 60 dagar! 
Han hade en mycket välanvänd grön jacka, typ 
Fjällräven, stavar, fiskespö, ett myggnät kring 
hatten (beredd på allt) och 16 kg mat. Glad 
och energisk.  

Det blir lite beroendeframkallande att jobba 
som stugvärd. I slutet av mars 2022 åker 
Staffan och jag upp till Nallo, ännu mera 
avlägset och ansett som en av fjällvärldens 
vackraste platser. Jag är där i de vita vidderna 
under påsken och hela april. Ser fram emot 

ekipagen med hundslädar och att välkomna 
alla skidbestigare/lössnöfantaster. Ryktet 
säger att en för OK Älme känd 
ekonomiansvarig, planerar dyka upp – det 
passar bra, jag kommer behöva många 
uthålliga vedsågare… ���� 

 

  

  

Världens snyggaste dassvy? 

Tur att man är orienterare, van vid alla underlag… 

Det finns inget grönt i Tarfala – avhjälptes med 
groddlådan jag fick i födelsedagaspresent. 
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Vår första tävling
 text Linnéa och Astrid 

Vår första tävling var vid Linnéskolan. Det var 
en sprint. Vi Linnéa och Astrid startade 10:08 
och 10:16. Vi sprang i klass D10. Vi gick in i 
första delen av fållan. Då fick vi vänta i en 
minut. Sedan fick vi gå in till nästa del av fållan 
och kolla på kontrollbeskrivningen i en minut.  

Sist gick vi in den sista delen och tog kartan 
och väntade på att få börja. Kartan var 
annorlunda för oss som bara orienterat i 
skogen innan, tex. att skalan var 1:3000. Efter 
sista kontrollen var det ett spurtpris. Det 
betyder att den som var snabbast från sista 
kontrollen till mål vann. Vi Linnéa och Astrid 
kom på samma sekund! Men vi båda var bara 
en sekund efter ettan. Det var ändå roligt att 
vara med!  

Vi var ganska pirriga innan start. Det var 13 
kontroller på hela banan. Vi hittade alla 
kontroller.  

 

OK Älme-Stena 
Aluminium text Staffan Käll  

Sprinttävlingen 20 november 

Ja men så bra det blev med vår sprinttävling 
vid Linneskolan som några av oss arrangerade 
lördagen 20 november. Blev i år vårt enda 
arrangemang då vi ju som bekant av 
pandemiskäl tvingades att ställa in 
vårtävlingen 9 maj.  

Området runt idrottsplatsen vid Linne och 
Gemöskolan ger ju utmärkta förutsättningar 
för just sprint. Filip Sjöfors strängade mycket 
kluriga och uppskattade banor som verkligen 
fick löparna att behöva skärpa sin 
kartläsningsförmåga och sina sinnen. Det är 
snabba puckar som gäller i sprint och in i en 
återvändgränd är ödesdigert. Vi körde 
närmast full klassindelning och hade ett 
särskilt focus på ungdomsklasserna D/H10, 
D/H12 och DH/14 där Stena Aluminium gick in 
som sponsors med ett särskilt spurtpris.  

Spurtpriset ska vi ha återkommande på en 
årlig OK Älme tävling kommande 5 år. Denna 
premiärgång blev lite av en pilot. Det speciella 
med spurtpriset är att vi tog tid på en 
förutbestämd delsträcka och snabbast på den 
delsträckan blir vinnare. Denna gång mätte vi 
på sträckan sistakontrollen till mål i de 
aktuella klasserna.  

Det fina är att det nödvändigtvis inte behöver 
vara slutsegaren i klassen som blir 
spurtprisvinnare. Spurtvinnaren fick en t-shirt 
med texter – ”Vinnare OK Älme- Stena 

OK ÄLME - STENA ALUMINIUM SPRINT 

Astrid och Linnéa innan det var dags att göra sig 
iordning för start. 
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aluminium spurt pris 2021 samt en swish 200 
kronor. Gissa om det blev flera hårda kamper. 
I en av klasserna, H14, tog vår egen Ville 
Lindskog hem segrartröjan. 

Totalt sett fick vi 149 startande i tävlingsklass 
och lägg därtill 19 som sprang knatteknat och 
vi fick en ”lite hurven” och regnig lördag i 
november ihop 168 deltagare. Riktigt bra 
siffra och dessutom nära 20 000 till kassan.   

Nu i höst har vi gjort en uppdatering av det 
område som täcks av sprintkartan så även 

delarna väster om järnvägen upp mot IKEA 
Hotell, Klöxhultskolan och Norregårdområdet 
täcks. Planen är att fortsätta att arrangera 
sprinttävlingar på höstkanten. 

  

 

 

 

  

Du vet väl att du kan läsa Kontroll på 
hemsidan?! Dessutom i färg! 

Meddela Ann-Britt om du inte vill ha 
den hemskickad i pappersformat. 

annbritt_persson@telia.com 

OK ÄLME - STENA ALUMINIUM SPRINT 
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Para ihop dessa beskrivningar med ett ord. 

  SVAR   

1 Plagg i vinsthög  Diapositiv A 

2 Vers på toa  Extrakt B 

3 Fästning för havsjätte  Hudkräm C 

4 Före detta område  Jackpott D 

5 Äcklig skinnrätt  Kosmisk E 

6 Gör städfixerad pilot innan krasch  Manifest F 

7 Flödesyn  Messmör G 

8 Är himlen och nybörjare  Nödrim H 

9 Kommunistkrok  Vindruva I 

10 Ej krokigt löv  Ovan J 

11 Party med tvångstankar  Rutten K 

12 Nöt aga  Rödhake L 

13 Klockbekant  Störtskurar M 

14 Fågelpålägg  Terrorister N 

15 Duell med tårar  Åsikt O 

16 Mögliga resan  Urkänd P 

17 Skräckfett  Valborg Q 

18 Höna på vinden  Rakblad R 

19 Gillar att amma  Tjurfäktning S 

20 Fågel och fisk  Gammal T 

 
  

KNEP & KNÅP 



 

17 
 

IQ test 

Fråga 1 
Ett ogräs växer så här: 

Första veckan:  8 cm hög 
Andra veckan: 12 cm hög. 
Tredje veckan: 18 cm hög. 
Fjärde veckan: 27 cm hög. 

Hur långt är ogräset efter 5 veckor om det 
fortsätter att växa i samma takt? 
Svar: 

 

Fråga 2 
Du deltar i ett lopp. Du springer förbi 
personen på andra plats. Vilken position har 
du nu? 
Svar: 

 

Fråga 3 
Vilken sjukdom har aldrig härjat i något land, 
men ändå plågat många? 
Svar: 

 

 

 

LYCKA TILL! 

Skicka/lämna in svaren till: Ann-Britt Persson, 
Blomstervägen 23, 343 35 Älmhult 

annbritt_persson@telia.com 

Förra numrets rätta 
svar – svenska 
orter/städer 

1 Kort byxa TROSA 

2 Samla in SALA 

3 Penningbrygga ÖREBRO 

4 Våt omfamning KRAMFORS  

5 Fridfull dunge LUND  

6 Huvudvåld NACKA 

7 Fågelklippa FALKENBERG  

8 Insektshona MALMÖ 

9 Stor böld VARBERG 

10 Folksamling SKARA 

11 Regentflöde KUNGÄLV 

12 Flodmat ÅMÅL 

13 Låtort VISBY  

14 Gör bofasta BORLÄNGE  

15 3,14 + dryckesälv PITEÅ 

VINNARE genom lottning av alla inkomna bidrag 
blev 

Ebba Ruter   

Grattis!

KNEP & KNÅP 
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Jourlista klubbstugan  2021-2022  

Vecka Datum Städansvariga Telefon  

2021-22 

52-01 27 dec - 9 jan Sören Blom o Karin Folkesson 070-821 20 18 

02-03 10 jan - 23 jan Anna Moa o Jon Lindskog 072-721 88 21 

04-05 24 jan - 6 feb Stefan Karlsson o Eva Jansson 073-820 03 32  

06-07 7 feb - 20 feb Lars Hultqvist 070-658 72 61  

08-09 21 feb -6 mars  Jessica o Krille Björck 070-647 45 74  

10-11 7 mars -20 mars John-Arne o Ylva Sandström 070-582 25 64 

12-13 21 mars – 3 april Malin Axelsson o Johan Axelsson 070- 606 07 21  

14-15 4 april – 17 april Magnus o Jessica Nilsson 070-202 99 65  

16-17 18 april-1 maj Filip Sjöfors o Lisa Petersson 076-831 04 77 

Fixadag i klubbstugan efter tävlingen, återkommer med dag i nästa nummer av Kontroll 

18-19 2 maj – 15 maj Staffan o Stella Käll 073-232 00 23 

20-21  16 maj – 29 maj Ulrika o Daniel Kindblad 070-972 16 67 

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 sitt ytor 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! Skicka SMS 
eller ring till nästa journamn på listan som påminnelse.  

Stugkommittén / Stefan Karlsson 073-820 03 32  
Saknar du nyckel - ring Ann-Britt Persson 070-283 80 74  

Har ni ny bytt adress? 

Glöm inte meddela er nya adress till 
kassören Lars Person i OK Älme  

ekonomi@okalme.se 

mailto:ekonomi@okalme.se
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Vi sponsrar OK Älme 

 

  Guldsponsorer 

Elme Spreader AB EY Alfing 

IKEA Personalstiftelse Älmhultsbostäder Johannessons Bygg 

KungSängen Källs 
Materialhantering Länsförsäkringar 

Marbodal Maxi ICA 
Stormarknad Stena Aluminium 

Swedbank Widings El Älmhults kommun 

 

  Silversponsorer 

Anemonen BT Järn Carl Nilsson 
Maskinaffär 

Älmby Entreprenad Slätts Skotare AB Glasögonmäster  
Anders Karlsson 

Handelsbanken Hema Rostfritt Olssons Colorama 

SEB Sjöstugan Swedbank 
Fastighetsbyrå 

Håkan Persson 
Konsult AB TEXO Konferensarrangörerna 

Åhus 

Önska Kungsbacka 
www.onskakungsbacka.se   
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Missa inte att följa klubben på sociala medier! 

www.instagram.com/okalme.se 
www.facebook.com/okalme 

 

www.okalme.se 

http://www.instagram.com/okalme.se
http://www.facebook.com/okalme
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