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Nu har det gått nästan 1 år sedan en ny
redaktion tog över Skubbaren. Hoppas ni
har tyckt att den är lika rolig att läsa som vi
har tyckt om att göra den. Ni får gärna skri-
va egna artiklar till tidningen om ni har
något roligt eller intressant att berätta.
Tyvärr kommer jag inte att vara med och
skriva lika mycket nästa år, eftersom jag ska
resa bort i 5 månader. Jag hoppas kunna
vara en resereporter och kunna ge några
resereportage på vägen om vi får tag på
något internetcafé. Nästa manusstopp är
den 22 mars, så SKRIV! /Nadja

Telefonsvarare: 774 75 53 Telefon & fax, klubblokalen: 711 78 47
(Information om träning, samling m m) (Även möjlighet att lämna meddelanden till förenings-

assistent.)
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Namn: Mats Mikael Erik Morén
Ålder: 12 år

Bor: Hörningsnäs
Födelseort: Huddinge

Familj: Föräldrar, två syrror, Sanna 14 år och Lina 21 år,  
Toy (vår hund) + en del akvariefiskar

Arbete: Skolan, 6:e klass i Tomtberga, bild & form
Uppdrag i klubben: Kallas träning uppdrag? Nää, jag har inga

Varför började du orientera? Björn Holgersson tog med mig
Hur ofta tränar du? Orientering 1 gång, hockey 3 gånger i veckan 

Målsättning? Att få stå på prispallen
Största framgång: 15e plats på Kort-DM i Tungelsta
Största besvikelse: Att jag inte fick pris då
Övriga intressen: Hockey

Har du kabel-TV? Nej, parabol
Senast lästa bok: Harry Potter

Beskriv din tandborste? Blå pepsodent
Vad äter du till frukost? Mjölk och flingor

Beskriv dig själv: Medel, springer ganska bra på långa sträckor
Vad tycker du om SNÄTTRINGE-Skubbaren? Schysst, mamma är ju med och gör den!
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Ledare

Det har vi alltid haft som en möjlighet, dom
som orkar och vill springa en höstlunkenba-
na ska få göra det trots att vi är arrangörer.
Senast det begav sig var 1994 med Micke,
även då gick Höstlunken vid Källbrink.
Den gången orkade jag 15 km, i år blir det
drygt hälften.

25manna blev precis så bra som vi hade
hoppats, men så har också våra huvudfunk-
tionärer lagt ner ett jättejobb. Vad man kan
fundera över är: hur länge har vi några som
orkar ta på sig och dra runt ett arrangemang
på det sätt som nu krävs. Framförallt då vi
märker hur markägare, andra organisatio-
ner, jägare och till och med kommunernas
tjänstemän börjar inta en betydligt restrikti-
vare hållning till våra tävlingar.

Vi måste nu på allvar börja skola upp nya
ledare till olika funktioner i klubben och då
på ett genomtänkt sätt låta dom successivt
få ett ökat ansvar. Vi måste acceptera att
man inte är fullärd med en gång, vi ska kri-
tisera rättvist om vi är tvungna till det, men

framförallt stödja alla som vill ta nya upp-
gifter på ett positivt sätt. 

Nästa år har vi ansvar för kortdistansen
dagen efter 25manna tillsammans med
Södertörn. Det är ett utmärkt tillfälle att
låta några intresserade nya ledare kliva fram
och få sin introduktion i ett tävlingsarrange-
mang. Det är en stor tävling så det kommer
att behöva mångas insatser igen, så du som
tar på dig ett ledaruppdrag, fundera över om
det finns någon som skulle kunna gå bred-
vid dig för att lära.

Överhuvudtaget behöver vi förflytta
fokus mot de ungdomar och de ungdomsle-
dare som är aktiva i klubben. Det har vi
gjort vid flera tillfällen genom åren då det
tryter i de äldre leden. 

Det betyder inte att dom äldre ska
behöva få en sämre verksamhet bara att
det blir ungdomsverksamheten som under
en period är stommen i klubbens aktiviteter
och runt vilken resten av verksamheten
bygger. /Bertil

En säsong är snart över 
– snart är nästa här

Så är snart tävlingsåret 2001 över, i mitt fall det 38:e,
även om det var lite dåligt med tävlandet för min del i
slutet av 60-talet. Nu återstår i stort sett bara
Höstlunken och i år verkar det som jag får förmånen
att springa. 



Namn: Bengt Bivrin
Uppgift i styrelsen: Kassör
Vad tycker Du är viktigast för SSK inom de
närmaste åren: Att vi lyckas få fler ungdo-
mar att fortsätta som aktiva tävlande
och/eller ledare upp i junioråldern och att vi
kan skapa större bredd i åldrarna 15–40år.
Roligast Du varit med om i SSK: Klubbens
läger, ungdomslägren som deltagare och
ledare och träningslägren inför Tiomila.

Namn: Bertil Gelius
Uppgift i styrelsen: Ordförande 
Vad tycker Du är viktigast för SSK inom de
närmaste åren: Att få in ungdomarna i
junioråldern utan förluster.
Roligast Du varit med om i SSK: Justa vinter-
träningar med lyse, nybörjarkurser,
Halikko, Höstlunken samt lite annat under
snart 40 år i klubben

Namn: Anders Mellergård
Uppgift i styrelsen: Klubbsocial verksamhet
och kontakter med ungdomskommitén
Viktigaste för SSK inom de närmaste åren:
Jag tycker att vi borde jobba för en smidig
övergång från ungdoms- till seniorverk-
samhet för den ganska stora skara som är på
väg upp nu. Detta för att vi givetvis vill
behålla alla duktiga tjejer och grabbar som
aktiva i klubben och att de också kan vara
en fortsatt källa till inspiration för kom-
mande kullar.
Roligast Du varit med om i SSK: Den pirriga
känslan när jag släppte iväg mina båda grab-
bar första gångerna på egen hand på täv-
lingar och glädjen när de faktiskt hittade
runt själva! Sen var det ju rätt kul också när
jag slog till och med mej själv med häpnad
och kom tvåa i Ö4 på premiärtävlingen i
Snättringedräkten.

Namn: Hans Letfors
Uppgift i styrelsen: Sekreterare
Viktigast i framtiden i SSK: 
1. Utveckla ungdoms- och juniorverksam-
heten så att vi i framtiden kan bedriva en
bra seniorverksamhet.
2. Få igång de herrseniorer som nu inte trä-
nar så mycket.
3. Se till att de unga damseniorerna är moti-
verade att träna och tävla.
Roligast jag varit med om i SSK: På 5-dagars
1996 i Värmland hade vi en härlig stämning
i klubben, fint väder, bra camping, bra
banor i min klass H35M. Kort sagt: Det var
en kanonvecka.

I tävlingssammanhang var tiomilas ung-
domsklass 1998 vid Rudan något av det
mest spännande man kan tänka sig när ung-
domslaget kom på en mycket bra 16.e plats.
I laget sprang David Pettersson, Benny
Letfors, Sara Lundblad och Björn Lindén.

Namn: Göran Nilsson
Uppgift i styrelsen: Ledamot med ansvars-
område; träning, tävling och kartor
Viktigaste för SSK inom de närmaste åren:
Att stärka gemenskapen inom klubben och
att vi ska ha roligt tillsammans. Viktigt är
också att vi har bra aktiviteter (träningar,
läger och tävlingsresor) som många med-
lemmar deltar på.
Roligast Du varit med om i SSK:
Det var svårt. Under de 32 år jag tävlat och
tränat i klubben har jag givetvis varit med
om mycke roligt. Det finns kavlevinster,
ungdomsläger, tävlingsresor till bl.a.
Sundsvall och Julkola, men också lyckade
tävlingsarrangemang som årets 25-manna,
som ligger högt på listan. Jag kan nog inte
välja ut något speciellt över allt annat.

Kort info: Anders är far till Edvin, H14, och
Wilhelm, H10, samt är dessutom en av
ungdomsledarna. Jan är pappa till Mattias i
H12. Ska man anmärka på någon skevhet i
styrelsen så är det väl att Anita är den enda
kvinnliga representanten. 

Eftersom Snättringes damer är på fram-
marsch för såväl seniorer-juniorer som ung-

domar får vi nog hoppas att vi får se fler tje-
jer i nästa års styrelse. 

Här kommer en kort presentation av
några styrelsemedlemmar med dess egna
ord. Vi fortsätter i ett annat nummer med
kompletterande intervjuer och eventuella
förändringar i styrelsen. Det hinner bli ett
årsmöte däremellan.
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Styrelsen

Snättringes styrelse är en lagom blandning av ”de som
varit med i alla tider” och nya ansikten inom orienter-
ingens värld. De gamla som Bertil, Benke och Göran
känner väl de flesta till medan Anders och Jan nog bara
är kända inom ungdomverksamheten. 

Från vänster ovan Odd Guteland, Anders Mellergård, Bengt Bivrin, Bertil Gelius och Anita Persson. Undre
raden sittande Jan Sjöström, Göran Nilsson och Hans Letfors.



Tidigare testade spår

Ågesta

Västeräng

Sörskogen

Men det enda som lockar med Sundby är
ju det som bäst upplevs i dagsljus så var-
för man skulle bege sig ut dit i mörkret är
dolt i dunkel. Nostalgi kanske?

Källbrink

Hemmaspåret vid klubbstugan behöver
väl nästan ingen recension. Men eftersom
Skubbaren kanske läses utanför
Klubbstugans omgivningar så får spåret
ändock vara med. Testlöpning en tis-
dagsträning. Förr fanns en skylt som
angav längden till 1.9 km, nu saknas all
längdmarkering. Platt är det ju inte även
om värsta backen är väl så överkomlig.
Tyvärr så försvann dock 3 st ungdomar i
fjärran under testlöpningen just vid
denna backe. Dessa hade dessutom fräck-
heten att om än inte öka farten i backen
så att bibehålla denna. En testlöpare som
är van med asfaltlöpning klarar inte detta
utan såg ungdomen försvinna bort. Nu
påverkar detta inte spårets bedömning,
men mer än 2 märken kan det nog inte få.

Visättra 
(nu med elljus!)

Tro det eller ej. Men elljuset som var ned-
monterat vid Visättra har återuppstått. När
detta rykte nådde vår testlöpare så var det
bara att sätta på sig joggingskorna och ge sig
ut att testa spåret. Det visade sig att det är
ett småkuperat spår som undviker de störs-
ta backarna, ett klart plus bara det. Spåret
påstås vara 2.3 km och det är nog med san-
ningen överensstämmande, med en trans-
portsträcka på ca 0.5 km från parkeringen.
Tyvärr saknas avståndsmarkering. Under-
laget är dock godkänt och utan störande
ojämnheter. Enda faran under testlöpning-
en var mötet, nära krock, med en intensivt
kartläsande äldre orienterare. Denna är
dock än idag ovetande om detta ”nära” till-
bud enär Rune plötsligen svängde rakt ut i
skogen. 

Sundby 

Sundby gård bjuder på en härlig inramning
med hästar, fikastuga, sjö m m. Spåret är
2.2 km och startar med en kraftig backe
som snart följs av en ännu värre. Andra hal-
van av spåret är dock lite flackare, men om
man tänker springa flera varv så känns back-
arna väl motstridiga. Provlöpningen utför-
des en höstdag då det började skymma.
Väldigt mycket löv var det på spåret och ett
spår som gav en känsla av att ha upplevt sin
storhetstid för några årtionden sedan.
Klockan vid starten har i alla fall inte funge-
rat de sista 20 åren. Trots att gatlamporna
var tända ned till Sundby så tändes inte
elljuset trots att vår testlöpares idoga försök
att framkalla detta genom att trycka på den
därför avsedda knappen. Kanske fungerar
ljuset när det blir riktigt mörkt, kanske inte.
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Skubbaren testar 
el-ljusspår del 3

Nu när vintermörkret åter böjar nalkas så är det
dags att vetenskapligt testa lite mer elljusspår. Allt
detta för att Skubbarens läsekrets inte ska behöva
sväva i ovisshet om vilka spår i Snättringes närhet
som är ett alternativ till att ge sig ut i riktiga sko-
gen med pannlampan på.

av Leif Andersson
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...att Marlene tror att 
det finns randiga lejon

...att Peter övertar Stefans lägenhet

...att SSK kom 3:a i Ungdomsserien

...att stackars Freja fick två
getingstick på Ungdomsserie-

finalen
..att Vendela med flera var
med i Lilla Sportspegeln

...att Erik snubblade
på sin kompass
...att det får plats 10 
SSK’are i en Åländsk
telefonkiosk
...att Micke Nilsson 

vann Kalvruset för 
P89

...att 25manna 
anordnades av SSK 

och OKS i år

har 
du 
hört...

toppen



bygga tävlingscentrum (vår idrottsplats) när
vi arrangerar tävlingar. Resterande bidrag
bygger på verksamheten för åldrarna 7–25 år
(det Lokala Aktivitetsstödet). 

Julgransförsäljningen är en annan stor
intäkt, balanserat av en stor kostnad (för
inköp av granar). Hittills har vi lyckats sälja
med ett bra överskott, men förra årets ned-
gång på IKEA är oroande.

Att arrangera tävlingar är också
inkomstbringande, extra mycket de år vi
arrangerar 25-manna och kortdistansen.
Dvs. i år och nästa år.

Medlemsavgifterna står för

knappa 5 % av intäkterna. Men vi tar ut
deltagaravgifter för läger, årsfester och resor
med mera – samt inte minst låter alla betala
sina egna startavgifter för alla tävlingar i juli
(”semestertävlingar”). Totalt stod därmed
medlemmarna i direkta pengar för nästan
20 % av intäkterna förra året – i stort sett
lika mycket som det kommunala bidraget!

Ett sätt att kvantifiera sponsorernas insats

SNÄTTRINGE-Skubbaren, nr 3-2001

är att de täcker kostnaden för föreningsassis-
ten och lite till. Vår största sponsor är
TomtbergaHuge Fastigheter, de övriga är
Deverot P Fastighetsbyrå och Stuvsta Rör.

Vart går pengarna?
Som framgår av tabellen med kostnader är
de fyra största posterna startavgifter, läger
och resor, kostnader vid våra tävlingsar-
rangemang samt inköpskostnader för OL-
kläder (klubbshopen) och julgranar.

Vi är jämförelsevis aktiva som arrangörer
av tävlingar. Det vi drar in på detta motsva-
rar nästan de kostnader klubben har för vårt
tävlande, om man inkluderar det vi tjänar på
klubbens kartor i samband med tävlingen.

Ett annat sätt att dela upp kostnaderna är

på respektive verksamhet. Då kan vi gruppe-
ra en del av kostnaderna (se tabell sid 12).

Med det sättet att se det hela så är det
posten för ”träning” som vi skulle vilja öka
på betydligt. Ambitionen är att skapa eko-
nomiska förutsättningar för att avlöna en
tränare och därmed ge möjligheter till bätt-
re träning för de av klubbens medlemmar
som vill satsa rejält för att nå tävlingsfram-
gångar. Detta är ett av styrelsens mål för
framtiden.

Så fortsätt att ställa upp när vi arrangerar
tävlingar, med att sälja julgranar och på
andra sätt för att bättra klubbens ekonomi.
Och vi tar gärna emot dina idéer på nya sätt
att skapa ekonomiskt utrymme för nya
utgifter.
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Kostnader budget 2001 2000
Start-/tävlingsavgifter 163 120 158 624
Läger/Resekostnader 190 575 149 160
Kartor, OL-materiel 16 230 16 910
Repro/Tryckning 6 500 5 735 
Tävlingskostnader 128 400 61 205
Tävlingsavgifter (skatt) 0 6 807
Sålda varors kostnad 152 300 154 602
Övriga orienteringskostnader 35 690 16 669
Personalkostnader 52 900 47 579
Lokalkostnader 32 000 22 897
Förbrukningsmateriel 13 500 6 609
Porto/Telekostnader 19 600 19 975

Övriga kostnader 48 250 38 362
Avskrivning klubbstugan 67 500 68 483
Avskrivning inventarier 8 275 6 063
Ränteutgifter lån klubbstugan 35 000 33 608
Övriga finansiella kostnader 6 850 7 560
Avskrivning av fordringar 0 80
Nedskrivning av varulager 9 583 1 730
Summa kostnader 986 273 822 577
Årets resultat 6 947 18 045

12

Kostnadsgruppering
Administration 68 550
Lokaler 143 600
Personal 51 900
Tävlande 165 775
Budkavlar 23 600
Träning 30 400
Ungdom 76 775
Klubbträffar, 
fester, caféet 56 820
Skidresa, Halikko, 
tävlingsresor 53 480
Skid-OL 1 000

Intäkter budget 2001 2000
Medlemmars Ârsavgifter 50 000 52 175
Medlemmars licensavgifter 0 0
Deltagaravgifter 120 620 110 880
Kommunalt/Statligt bidrag 184 000 171 223
Sponsorintäkter 62 000 60 638
Hyresintäkter 37 500 46 900
Tävlingsintäkter 244 000 155 765
Försäljning OL 69 800 57 389
Försäljning julgranar 195 000 158 689
Övriga intäkter 14 300 11 113
Rönteintäkter 16 000 15 929
Summa intäkter 993 220 840 702



strul. Markägaren för det område som var
tänkt för kortdistans backade ur i sista
stund. (Känns problemet igen?). Ersätt-
ningsområdet var dock jättefint. Det låg
halvvägs ut från Kapstaden mot Goda-
hoppsudden. Bilden visar en kontroll i ett
skogsparti. Man kan skymta vinodlingar i
bakgrunden. För egen del gick det väl hyfsat
med tanke på att jag dragit på mig en för-
kylning. Jag gjorde dock misstaget att tro att
jag kunde springa genom en vinodling som
visade sig vara omgärdad av ett oforcerbart
taggtrådsstängsel. (På den klassiska
distansen gick det bra att springa över vin-
fälten.) Här var det bara att springa runt. 

För den klassiska distansen fanns det inga
hinder i form av trilskande markägare eller
taggtrådar. Vi var på en vingård i Stellen-
bosch som är ett av de mest kända vin-
distrikten norr om Kapstaden. Jorden och
klimatet är perfekt för vin- och fruktodling.
Det är dock ganska brant på sina ställen och
det kan vi orienterare vara tacksamma för. I
de brantaste partierna kan vinodlarna inte
köra sina redskap. Där har man i stället
planterat skog och det är där vi kan hålla till.
Per Samuelsson från MIK hade varit där i
början av året och ritat kartan. Allt var per-

fekt förutom att det regnade, vilket inte till-
hör vanligheterna. Regnet var dock varmt
och hindrade inte särskilt mycket. 

Budkavlen gick i samma område som kort-
distansen. Även här var det Per Samuelsson
som var kartritare. Han måste ha varit flitig
när han var här under den svenska vintern.
Vi höll till i ett naturskyddområde där det
inom ca en kvadratkilometer finns flera
tusen fåglar av vilka en hel del är sällsynta.
Reglerna för budkavlen är att man skall var
fyra i varje lag och minst en kvinna. Sam-
manlagt var det ett tiotal lag som ställde
upp.

Jag hoppas med detta ha givit en bild av
hur det är att springa i Sydafrika. Långa
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Vi har haft en intensiv säsong sedan jag kom
tillbaka efter semester och femdagars. Först
hade vi öppna mästerskap för provinsen
Kwazulu-Natal. Sydafrika har nio provinser
varav detta är en. Den ligger vid kusten.
Den största staden är Durban. Sedan hade
vad som kan liknas vid långdistans-DM. Jag
sprang 8,6 km och hade 390 m stigning.
Det var ganska tufft. Det är inte ovanligt
med rejäla stigningar. Trakterna väster om
Pretoria och Johannesburg är mycket bergi-
ga. Österut ligger Drakensbergen som har
toppar på 3000m. Dit är det ungefär 30
mil. Pretoria ligger på ca 1000m.

Efter ett antal parktävlingar och lite ytter-
ligare bergsklättring kom så vårens höjd-
punkt i form av mästerskapstävlingarna i
Kapstaden 22–24 september. Avståndet till
mellan Kapstaden och Pretoria är 150 mil.
Bil var inte att tänka på. Det blev flyg. Det
här kan närmast jämföras med att

Snättringe skulle lägga KM någonstans i
Sydtyskland och att i stort sett alla skulle
komma. Biljettpriserna på flyget är dock
helt annorlunda. Jag betalade 1 300 kr för
min biljett. Med det priset kommer man
inte ens till Sundsvall hemma.

Så till tävlingarna. Första dagen kortdi-
stans, andra dagen klassisk tävling och tred-
je dagen budkavle. Det började med lite
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av Gösta Guteland 

Orientering i Sydafrika

När ni sitter hemma i höstrusket och läser detta 
nummer av Skubbaren är det kanske svårt att föreställa
sig att vi på den här sidan jordklotet har försommar. 
Jag har nu bott i Pretoria i mer än ett år och får nu för
andra gången uppleva hur staden fullkomligt dränks av
jakarandaträdens blommor. Det har en lila färg som
känns bedövande. I övrigt är det varmt och skönt och
lätt att träna.

Kontroll i tallskog. I bakgrunden skymtar vinodlingar.

Michelle som var med på femdagars tittar på resul-
taten. De hängs alltid upp på detta sätt

Vingårdarna har ofta en fin huvudbyggnad med en
förstklassig restaurang.

Prisutdelning är lite högtidlig.



resor och ofta mycket brant terräng.
Kartorna är hygglig, men inte alls så detalj-
rika som våra. Ibland önskar man sig ett
litet kärr att svalka fötterna i eller åtminsto-
ne för att få en orienteringspunkt.

Det är en relativt liten skara entusiaster
som håller på. De jobbar mycket hårt med
att få fram ett bra utbud. Svårigheten är
som hemma rekryteringen. Hoppet ligger i
att få med tidigare diskriminerade grupper
och då främst svarta, men det är inte lätt.
Arméklubben har många svarta och färga-
de, men i övrigt är orienterarna vita med
främst engelsk bakgrund. 

Det är två frågor som alltid dyker upp när
sydafrikanska orienterare är ute och missio-
nerar för att få internationella tävlingar till
Sydafrika. Den ena gäller ormarna och den
andra kriminaliteten. Den första är lättast
att besvara. Under de drygt trettio år som
man arrangerat tävlingar här så har ingen
blivit ormbiten. Ormarna flyr människan
precis som hemma. Det finns dock fler gif-
tiga ormar här än hemma.

Den andra frågan är knivigare. Krimina-
liteten är ett stort problem. Det kommer att
ta mycket lång tid att få ned den.
Inkomstklyftorna är enorma. Arbetslös-
heten ligger på närmare 30 procent. Alla
samhällen som har sådana förhållanden har
hög kriminalitet. Man får lov att skydda sig
på olika sätt. I vårt hus har vi ett larmsystem
som är kopplat till en larmcentral. På natten
låser vi en grind till vårt sovrum. Bilen är
utrustad med ett hijacklarm. Allt blir en
vana. Man tänker inte på att man följer
andra rutiner än hemma. Inom orienter-
ingsområdena kan man dock känna sig helt
trygg.   

Alla orienterare är välkomna hit.
Sydafrika är fantastiskt.
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Poäng delas ut för träningar, läger och
tävlingar. Vissa tävlingar ger mer poäng,
t ex värderas Ungdomsserien extra högt
men även UP-tävlingar och KM.
Däremot får man inte mer poäng om
man vinner en tävling eller om man kom-
mer bland de sista. Här prioriteras trä-
nings- och tävlingsflit framför förmåga. 

Att Sofia Persson skulle vinna Kupen
kom inte som någon större sensation.
Sofia är ju väldigt träningsvillig och
extremt tävlingsintensiv. 13050 poäng
fick hon ihop. Detta innebar att Sofia fick
gå fram först till prisbordet och välja pris.
Nu när båda systrarna Persson har passe-
rat ungdomsstadiet och gått upp i junior-
seniorverksamheten så blir nästa års täv-
ling lite mer oviss. För bakom Sofia var
det extremt jämnt.

Efter Sofia fick de som hade mest

poäng i HD14, HD12 och HD10 gå fram.
Dessa var Anna Tiderman (10600), Björn
Holgersson (10100) och Patrik Nilsson
(9200). Sedan följde resterande i poängord-
ning, Fredrik Holgersson (10350), Erik
Paulsson (10050), Edvin Mellergård
(9350),… Totalt hade 76 ungdomar fått
poäng i Kupen, varav ett femtiotal var på
plats vid prisutdelningen. 

Men innan prisutdelningen frossades det i
pastan som Ann Mårts och Allan Nyberg
hade kokat ihop. Två föräldrar som ofta
hjälper till med maten på våra läger. Därför
fick de också en medalj. Äras den som äras
bör!

Efter maten började många längta efter
priserna och när Kristin med flera började
fylla prisbordet flockades snabbt ungdomar-
na där. 

Men de fick ge sig till tåls ett tag till för

först var det märkesutdelning. Tävlings-
märke i olika valörer, dessa är åldersberoende
och  med regler som styrs av Sveriges Orien-
teringsförbund. Att hålla ordning på detta
är upp till Carl Agestam, som även var årets
förnäma märkesutdelare.

Nu vet alla ungdomar att om de tränar
och tävlar ofta nästa år så får de många nya
poäng. Många poäng gör ju också att man
får välja pris bland de första och då kanske
får just det pris man spanat i på det dignan-
de prisbordet. 

I år har det också visat sig att det är extra
roligt att ha lite mer poäng än kompisen,
även om man inte vinner hela kupen. Om
sedan poängreglerna är klara redan när nästa
års säsong drar igång blir det ju ännu bättre
(vilket kanske inte var fallet i år, fy på dig
Leffe, det är ju nästan fusk att ändra regler
under tävlingens gång!).

Två nyheter infördes i förra
årets ungdomsverksamhet. Dels
en bussresa till en ungdomstäv-
ling på hösten (IF Thor) och
dels en poängtävling, som fick
namnet Snättringe Super Kup.
Avslutningen på poängtävlingen
blev en hejdundrande pastakväll
med prisutdelning. Alla får pris,
och mat. Och alla får en medalj. 

Snättringe Super Kup – Höstavslutning

av Leif Andersson



till på så sätt att man fick en rebus man skul-
le lösa och vid svaret av lösningarna satt frå-
gorna. Så det gällde att tänka till. När man
hade lyckats hitta till stranden hade man ett
antal övningar. T ex volleyboll, knyta kno-
par mm. Man skulle också lista ut ett ord
med hjälp av ett antal lappar som man fått
vid varje fråga. Det rätta ordet blev ”skär-
gård”. Efter tipspromenaden fick man göra i
stort sett vad man ville. En del badade och
en del gick tillbaka till huset. Mellan 22:00
och 22:30 var det läggdags.

Morgonen där på gick man upp ca klock-

an 8:00 och åt frukost, och sen var det bara
att byta om till träningskläder. Det var dags
för lägrets första träning. Den träningen var
nästan som stjärnorientering. Man sprang
en bana på ca 2–3 kontroller. Efter varje
bana kom man tillbaka till ursprungsplat-
sen, och där bytte man till en annan bana
när man kom tillbaka. 

Efter träningen gick man antingen för att
bada eller att duscha innan lunch. Sen hade
man någon timme innan det var dags att
byta om till träningskläder igen. Men nu
skulle vi cykla till träningen. För det var ett

När vi kom fram fick vi vänta i drygt en
timme. Då passade jag och några tjejer på
att äta våran lunch och gå på en liten upp-
täcktsfärd. 

När vi väl hade kommit ombord på båten
så skulle vi ha en samling. Om vad fick göra
på båten och så vidare…

Båtresan tog drygt 2 timmar och 30
minuter. När vi kom till Åland då var det
bara att försöka hitta till huset där vi skulle
bo. Vilket inte var så lätt. Även på vägen
”tappade” vi bort några så vi fick stanna och
vänta. Men alla hittades så småningom. När
vi var framme vid huset så gick man husesyn

och bestämde vart man skulle sova. Jag,
(Sofia) Anna Tiderman och Jenny Dahl-
ström bestämde oss för att sova i hallen.
Vilket kanske inte var den perfekta sovplat-
sen, för när killarna gick på toa och spolade
så lät det nåt fruktansvärt. Men vi sov där
fram till sista natten. 

Jag, Anna och Jenny gick även en upp-
täcktsfärd utomhus. Bland annat för att
hitta badstranden. Men den lyckades vi inte
hitta. När vi kom tillbaka var det middag,
och efter middagen skulle ledarna visa oss
badstranden, men de gjorde det på ett kul
sätt. Nämligen en  tipspromenad. Det gick
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Ålandslägret!! 

Vi samlades vid tingshuset klockan 11.00 med all vår
packning och cyklar. När alla hade kommit och man
hade packat in alla cyklarna i släpkärrorna, så bar 
det iväg mot båten vid Kappelskär.

av Sofia Persson

Martin, Per och Alexander spurtar mot varandra. Jenny, Sara med fler samlar sig inför träning.

Samling inför första träningen. Jonny går igenom stjärnorientering med olika banor.

Bönan och några till vilar lite inför nästa banaEdvind ute i skogen.



antal kilometer. Där hade ena
gruppen som en vanlig bana,
medan stora gruppen skulle
följa en speciell linje mellan
kontrollerna. Det var lite lurigt.
När man var klar så var det bara att börja
trampa ”hemåt” igen. Nu åkte man återigen
och badade i det lagom tempererade vattnet
(det kunde ha varit lite varmare). Efter mid-
dagen gjorde man lite av varje. Det som föll

en in helt enkelt. 
På fredags mor-

gonen var det
samma sak, gå
upp runt 8:00
(ingen sovmor-
gon här inte) för
att äta frukost.
Sen var det dags
att återigen cykla
iväg till en trä-
ning så det var
bara att byta om

till träningskläder. Några av oss äldre fick
åka tidigare för att hänga ut kontroller. På
den här träningen så hade vi först en stjärn-
orientering uppe på ett berg, och efter det så
skulle man springa en vanlig hederlig ori-
enterings bana. Sen så var det bara snabbt
tillbaka till huset för att äta lunch. ( klockan
var närmare 14:00 när vi var klara ) När
man äntligen hade fått i sig sin lunch så var
vi lediga några timmar längre än de andra
dagarna. Men på eftermiddagen så var det
den efterlängtande budkavlen. Men innan
den så fick vi tjejer i uppdrag att göra en in-
skolningsbana, för de allra yngsta på lägret.
Det gick bra och vi fick beröm från de
vuxna som var uppföljare. 

Sen var det dags för budkavlen. Det var
en rolig budkavle med bra banor. Laget som

Lisa som inte har varit med så länge
gjorde hela tiden jätte bra ifrån sig. 

vann bestod av Erik P, Lisa J, Patrik N, och
Tobias P. (Jag tror att det var det här laget.)
Den här kvällen gick vi utpumpade i säng,
och vi hade cykelutflykten att se fram emot
dan efter. 

När man vaknar på morgonen så är det
första man hör hur det regnar ute. Å nej,
tänker man varför just idag?? Men det var
inget man kunde göra något åt… Den här
morgonen gick vi upp tidigare än vanligt för

att det var en bit att cykla till
den färja som skulle ta oss till
en liten ö utanför Åland. (?)
Redan när man kom fram till
båten var man dyblöt. Man
blev väl inte så speciellt glad
när man upptäckte att man
skulle gå i det här vädret och
titta på olika fornborgar.
Men det var ganska intres-
sant i alla fall, och det är
positivt. Det var bara vädret
som gjorde en lite nedstämd,
men man kan ju inte rå för
hur vädret ska bli så det var
bara att bita ihop. På slutet
av utflykten var Anna T och
Jenny D så blöta, att de bör-
jade hoppa i alla vattenpölar

de kunde hitta. Jag kan säga att de var väl-
digt blöta när vi kom hem igen. 

När vi kom tillbaka till huset så hängde vi
upp alla våra blöta kläder i hallen och det
luktade inget vidare där sen. Ledarna hade
sagt att vi skulle springa på kvällen och det
var man inte så himla förtjust i, men när
man väl var i skogen och hade kommit i mål
så hade det inte varit så farligt utan rent sagt
riktigt kul. Även den här kvällen var man

SNÄTTRINGE-Skubbaren, nr 3-2001
21

SNÄTTRINGE-Skubbaren, nr 3-2001
20

Erik och Wille inför starten.

Stefan och Anna Movin.

Hannes i full fart. Jenny vid kontroll Mats och Stefan mot mål.Bönan vid start.



utpumpad när man gick till
sängs, men den här kvällen sov
vi inte i hallen utan i ”tjejrum-
met”. 

Nästa dag så var det dags att
åka hem. Så efter frukosten var
det bara att börja packa och
städa. Jag kan ju säga att efter
det att vi hade städat klart så
var det mycket mer städat än
när vi först kom till huset. Så
jag hoppas att de blev nöjda. På
vägen hem fick vi åka i två
omgångar. En del åkte tidigare
och de åkte till Kappelskär
medan vi andra åkte till
Värtahamnen. 

Det här lägret var väldigt
roligt och alla ledare och ”mat-
tanter” får många plus i kan-
ten. Det här kan de göra flera
gånger.

MK30 startade kl 13.00, det första startle-
det. Sen var det 7 starter till med 5min mel-
lanrum. Favoriter till segern innan loppet
var enligt DN, tre kenyaner Nicholas Kibet,
David Sumukwo och John Kayai, en ryss
Segeij Lukin och finländaren Samuli Vasala.
På damsidan sprang Malin Ewerlöf-Krepp
för första gången efter en knäskada. 

Vi följde med Jonas till starten och sedan
var det att snabbt ta sig till de olika platser-
na längs med banan, så att man skulle hinna
heja fram dem alla. Vi stannade första gång-
en vid 7,5 km. Då tog kenyanen David
Sumukwo första spurtpriset och ledde med
ett 10-tal meter före två andra kenyaner. 

Första kvinnan vid 7,5 km var nr 182 då
hade hon sprungit i 31 min. Malin Ewerlöf
låg inte långt efter på 3 eller 4 plast. Jonas
kom förbi när 35 min hade gått. Då var det
dags att gå vidare till nästa hejarplats på
20,5 km.

Efter 1 h 6 min kom den första löparen en
kenyan nr 174 tätt följd av Francis Kirwa.
Två minuter senare kom David Sumukwo
och Lukin. Ytterligare 1 min senare kom
Vasala med svensken Mohammed Mustafa i

ryggen. Jani Lakanen låg fortfarande bra till
på 12 plats. 

Bästa kvinnan var Malin Ewerlöf så här
långt, men hon hade en konkurrent ca 30
sekunder bakom sig. Loppet var spännande
in i det sista. Det blev en spurtstrid mellan
Francis Kirwa och Mohammed Mustafa.
Francis vann med en sekund över Mohammed
med tiden 1h 39min49 sek. Samuli Vasala
blev 3:a ca 1 och en halv minut efter. Bäste
orienterare var Johan Modig från Pan
Kristianstad på 13 plats. Därefter kom Jani
Lakanen på 17 plats, Mats Halldin IF
Femman 24:de, Elis Bengtsson Malungs
OK 40:de, Johan Näsman IFK Lidingö
47:de och Robert Söderberg Söders SOL på
48:de plats. Det var nog många fler oriente-
rare med, t ex OK Ravinens fyra löpare,
men dessa får ni själva kolla upp placering-
arna på. Jonas kom i alla fall i mål på tiden
2h18min och placerade sig därmed på plats
640. Bästa dam blev Malin Ewerlöf-Krepp
med segrartiden 2.02.04.

Nästa år kommer huvudsträckan för
damer att vara 30 km. Man måste väl börja
träna nu om man ska orka med den sträckan.
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Med cykelfärja åkte vi från Lumparland till Bomarsund.

Hur många får plats i en telefonkiosk när regnet öst ner i ett antal
timmar?

av Nadja Dahlström

Lidingöloppet 2001 
Hur skulle det gå i MK30 klassen?

Här har man gått och väntat på att få springa K15 d v s 
15 km för kvinnor den 6 oktober. Natten till lördagen vakna-
de jag med kruttorr mun och näsan helt täppt. Man kunde
alltså säga adjö till detta Lidingölopp. Istället åkte jag dit för
att heja på Jonas (lillbrorsan) och några bekanta från Finland,
som sprang MK30, alltså 30 km för män och kvinnor.



för att heja fram lagen och se vem som
ledde. Första sträckan vann Jani Lakanen
för Delta. 

Vår förstasträckslöpare i andra laget var
före första laget efter sträcka 1. Nu blev det
tre personer på varje sträcka. Vi fick fullt
upp med att försöka följa med alla samtidigt
som jag själv var tvungen att byta om. Jag
var anförtrodd att springa sträcka 3, 2,5km
lätt. Det kändes tryggt, men det var tungt i
alla fall. Man får väl skylla på förkylningen
som inte riktigt hade gått ur kroppen ännu.

Vi kämpade på bra. Ändå blev det tajt om
tid i slutet. Sista bussen till terminalen gick
kl 16.45. 16.15 åkte jag iväg för att hinna
lösa ut biljetterna på terminalen innan de
andra kom. Då hade våra sistasträckslöpare
fortfarande inte kommit förbi den sista
varvningskontrollen. Jag blev en aning oro-
lig att de inte skulle hinna tillbaka till sista
bussen. Jag oroade mig i onödan, de hann.
Båten tillbaka (Silja Europa) gick redan kl
18.30, vilket gjorde att vi inte behövde
vänta länge alls på terminalen. Middag var i
buffén direkt när vi kom ombord, så det var
att byta om snabbt som vanligt. Kvällen på
båten kändes väldigt lång när vi hade så
mycket tid ombord. 

Klockan 07.30 var vi framme i Kapellskär.

Där hade äntligen Snättringe en egen buss
som tog oss till Cityterminalen. Några som
hade bilen med till Siljaterminalen fick lov
att åka med IFK Lidingö tillbaka. 

Resultaten har jag lämnat till sist, efter-
som det är något vi helst vill glömma.
Kalevan Rasti vann före Delta och Tam-
peren Pyrintö. 

Bästa svenska lag var Täby OK på tionde
plats och näst bästa svenska lag var Söders
SOL på plats 14. Tyvärr kom inget av
Snättringes lag i mål. Ena sista sträckslöpa-
ren stämplade fel och den andra sista sträck-
slöparen bröt efter cirka halva banan. Så kan
det gå ibland, med resan var rolig. Hoppas
att vi kan få ihop ännu ett lag nästa år. Boka
in helgen redan nu. 
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Tyvärr fick Micke N lämna återbud i sista
minuten, eftersom han blivit sjuk. Det är ca
720 orienterare ombord på Silja Festival på
väg till tävlingen. Därför blir det ganska
lugnt på ditresan, men desto mer livat på
hemresan. Vi anländer till Åbo kl 08.00
finsk tid. 

När vi steg av båten var det bara att rusa
ut och försöka få tag i en buss som skulle till
tävlingen och försöka få alla SSK:are med på
samma buss. Det lyckades vi inte med. Det
kom andra klubbmedlemmar och satte sig i

våran buss. Därför fick några lov att ta sig ut
till tävlingen i andra bussar. Bussresan gick
snabbt, knappt 45 min tog det. Vädret var
också på vår sida. Bättre och bättre hela
tiden. Solen tittade t o m fram ett tag. Sen
gick den i moln igen, men det regnade inte
på hela dagen. Otroligt eller hur? 

Tävlingen startade kl 11.00. Det var
minst 2 varvningskontroller på varje bana,
vilket gjorde att man kunde följa med täv-
lingen på ett utmärkt sätt. Vi rusade fram
och tillbaka mellan varvningskontrollerna

Halikko-viesti
Tävlingsresa till Finland den 12–14 oktober 2001

Så står jag där på Siljaterminalen och väntar att SSK:are
som ska med till Finland och springa Halikko-Kavlen ska
dyka upp. Jag har haft  hand om bokning av platser på
båten och hyttindelningen, så man är lite nervös och 
undrar om allt ska gå bra. En efter en dyker de upp. Till
slut är alla 43 resenärerna på plats. 

av Nadja Dahlström

William gjorde ett kanonlopp på sträcka två.Är det laguppställningen det filas på? Eller korsord?

Starten har gått! Therese på sträcka tre.
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ut som möjligt på upploppet. Det är ingen
glad Erik som konstaterar och visar alla sina
bommar på kartan.   

Resultatlistan visar en beklaglig 43: e plats
av totalt 54 stycken som inte felstämplade
och en tid på 53:27. För William och
Fredrik gick det desto bättre. 

Fredrik hamnade på en fin 13: e plats
med tiden 38:32 och William inte så långt
efter på en 18: e plats med tiden 41:53. I
H14 vann Erik Boström på tiden 31:56.

I D14 gick det också bra. Anna kom på
en meriterande 12: e plats med tiden 37:41.
Marie Bjursäter blev 40: e och Sanna sluta-
de som 58: e. William och jag hade gjort en
likadan bom i början fast sedan så stämde
inte hans vägval med mina bommar…

På kvällen var det disco. På inbjudan stod
det ”Etablerad DJ, Calypsobar” mm. Vad är
en Calypsobar undrade vi och kom dit och
fick se en ”servering”, med nedsatt belys-
ning, granar och tomma oljetunnor där de
sålde drinkar med liknande namn som
”Absolute Holmberg” mm (utan alkohol
ifall någon undrar).

Discot verkade vara bra till en början med
pumpande bas och snygga ljuseffekter. Men
DJ: n var inte alls så bra som vi hade trott.
Det var nästan tråkigt…

På söndagen så var det budkavle.
Eftersom man tävlade efter vilken skola man
går i så bildade Fredrik, jag och Anna ett lag
från Kvarnbergsskolan. Det var jag som
skulle starta, Anna springa som andra och
Fredrik som tredje. TC var på samma plats
som på lördagen och det var ungefär samma
väder, men kanske lite finare.

Efter många nervösa minuter så var det
äntligen dags att gå in och ”nolla brickan”.
Efter några minuter till så stod alla första-
sträckslöpare i grundskolan beredda vid kar-

torna. När det är tio sekunder kvar så tjuvs-
tarar två stycken löpare och det tar väldigt
lång tid innan den ena av dem kommer till-
baks. Men efter ytterliggare några minuter
så går ändå det försenade startskottet. Jag
hamnar ganska långt fram och löper på bra
tills vi börjar närma oss kontrollen.
Eftersom det var 1:5000-del så missar första
kontrollen (en punkthöjd) med 30 meter
och springer för långt tillsammans med
några andra. Irrar länge omkring ensam
flera hundra meter därifrån men efter ett tag
så lyckas jag hitta kontrollen och fortsätta
till nästa. Till den andra kontrollen så har
jag en av de bättre sträcktiderna och på övri-
ga banan så går det väl bättre än första kon-
trollen men ändå inte bra med lite större
och mindre bommar här och där. Jag avslu-
tar mitt lopp med en tid på 52:53 och väx-
lar ut till Anna. En tid som jag inte alls är
nöjd med.

Sedan så gör Anna (som vanligt) ett
kanonlopp och kommer in med en tid på
31:33 och växlar ut till Fredrik. Anna var
också självklart nöjd själv med sitt lopp.

Fredrik dröjer ett tag och Agneta
(Fredriks mamma) börjar undra var han har
tagit vägen. Efter ett tag kommer Fredrik in
och har inte gjort ett felfritt lopp men i regel
bättre än mig (om man ser på bommar osv.).
Men när han kommer tillbaks från mål, så
slänger han kompassen i marken och säger
att han har stämplat fel. Han berättar att
han var helt slut och snurrig i huvudet på
slutet av banan så han bara hänger på en
annan kille och stämplar på samma kontroll
som han, vilket visar sig vara fel gaffel. Han
hotar också med att han ska sluta orientera
och sånt…

Det var väl inte årets bästa budkavle, men
det var ändå kul att vara med på Skol-SM.
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Skol-SM, Svenska Skolmästerskapen i
Orientering, det låter maffigt! Arrangörerna
Järla IF OK bjöd på kluriga banor, klurig
terräng, disco på kvällen och två olika täv-
lingar på en helg. Området – vissa delar av
Nackareservatet, hade inte använts till en
större tävling på över 30 år. De som var med
från Snättringe var jag, Fredrik, Anna,
William, Marie och Sanna – alla 14 år och
alla går i Kvarnbergsskolan, förutom
William som går i Källbrinkskolan.

Första dagen så var det en individuell täv-
ling och andra dagen budkavle. Jag och
mamma Kerstin var först av Snättringe på
TC på lördagsmorgonen. Vi hämtade ut
lagkuvert och satte oss och frös i den små-
kyliga luften. På TC kunde man höra dia-
lekter från olika håll i Sverige, bland annat
från Dalarna, Småland och Stockholm. 

När de andra hade kommit så tog vi på
oss nummerlappar och kollade in ”tävlings-
boken”. Efter några timmar så var det dags
för mig att gå till start. 

Terrängen verkade vara fin med tallskog,

ganska kuperad och blöt med vattenfyllda
kärr. När jag kommer till start efter att pas-
serat en brant bergssluttning så är det fort-
farande ca 30 minuter tills jag startar. Jag tar
några vändor på vägen och kollar in alla fina
husen medans jag värmer upp. När det är ca
15 minuter kvar så hör jag några tjejer från
Dalarna stå och prata om vilka områden i
Stockholm som är lyxigast. De verkar
komma fram till att både Lidingö,
Djursholm och Nacka/Saltsjöbaden hör till
de finaste.

När jag har startat så kör jag på hårt och
försöker att tänka på att ta det lugnt och gå
rätt. Men det spelar ingen roll för det går åt
*pip* i alla fall! Bland annat så är jag och
letar någonstans som verkar vara rätt ställe
men är totalt fel. Då blir jag inte glad och
råkar 90 grader snett till nästa kontroll så att
jag kommer ut på någon udde i Kinesiska
sjön eller nånting. Blir sur igen och håller på
att snubbla över en gammal oskyldig farbror
som är ute och plockar svamp. När jag änt-
ligen kommer i mål så försöker jag se så sur
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Skol-SM 2001 anord-
nades helgen den
22–23 september i
Saltsjöbaden. TC var
vid Saltsjöbadens
Samskola.

Skol-SM

av Erik Paulsson

Erik, Fredrik, Marie, Anna och Sanna sprang för Kvarnberga. William
som inte är med på bilden, sprang för Källbrink.



lingen och ska klippa ihop ett reportage, där
bland annat Sanna Batz, D14 från
Skarpnäck blir intervjuad.

Inför finalen så låg Snättringe 3:a totalt,
med 2421 poäng, Rotebro IS precis efter
med 2388 poäng, Tullinge SK 2:a med
2546 poäng och ledde gjorde Järla IF OK
med 2578 poäng.

Nu ska man inte stirra sig blind på poäng-
en. Viktigast är ju ändå att ”man har kul i
skogen”. 

För många är ju också Ungdomsserien
den första tävlingen. Kanske inte just ung-
domsseriefinalen, men möjligen någon del-
tävling. Man kan säga att U-seriefinalen är
en stor, liten tävling på grund av dess små-
skalighet men att tävlingen har många del-
tagare.

Men hur gick det nu då? Jo, Tullinge vann
med 5291 poäng, Järla kom tvåa med 4430
poäng och vi lyckades precis hålla tredjep-
latsen med 4097 poäng före Rotebro med
4081 poäng. Några gånger under dagen
ledde Rotebro över oss och ibland så ledde
vi över Rotebro. Men vi slutade alltså trea…

Alla gjorde en jättebra insats och för några

gick det extra bra. Bland annat för Sofia
som vann i D16, Anna Tiderman som blev
trea i D14, Gustav Agestam som blev fyra i
Ö10, jag som blev femma (och slog Erik
Boström), Patrik Nilsson och Wilhelm
Mellergård som blev 9:a respektive 10:a
med två sekunders mellanrum.

Nästa år ska vi i Snättringe sikta ännu
högre och bli minst tvåa…
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Klubben som anordnade tävlingen i år var
Täby Orienteringsklubb. Platsen för täv-
lingen låg i närheten av Angarn som i sin tur
ligger i närheten av Vallentuna. Ett område
med både detaljrik orientering, ganska
många stigar och även ett områ-
de som var väldigt flackt.

”Många bäckar små gör en
stor å” brukar det ju heta. I ung-
domsserien gäller det ju för
klubben att tillsammans samla
så mycket poäng som möjligt,
genom att ha många ungdomar
som springer och att alla försö-
ker göra sitt bästa. Eftersom
man får poäng efter hur bra
man springer. 

Det här året var dessutom
ungdomsseriefinalen en UP-
tävling (Stockholms Ungdoms-
Pris). Den sista UP-tävlingen
för hela året, så det var viktigt
att få så bra poäng som möjligt
för många så att man kunde få
en bra slutplacering.

Ute på TC så är det strålande
solsken och Leif ”Garry”

Petterssons ljuvliga röst hörs ur högtalarna.
Som vanligt kryllar det av många
Snättringe-ungdomar som har tagit sig hit
på lördagsmorgonen. Senare får man höra
att ”Lilla Sportspegeln” är och filmar täv-
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Ungdomsseriefinalen

av Erik Paulsson

Så var det dags i år igen! Som vanligt var det en 
stenhård fight om vilka som skulle få de tre bästa 
placeringarna. Och Snättringe var en av kandidaterna.

Linea med mamma Kerstin som uppföljare.

Anna tog tredje pris i sin klass och Sofia vann sin.

Vendela och Marie.Gustav Ossvald på väg mot mål.



Höstlunken
4 november 2001

Några bilder från vår
Höstlunk, en tuff tävling
där man springer långt 

i patrull. 
I år gick den från

Källbrink och vi kunde
utnyttja både Källbrinks
IP och vår egen klubb-
stuga. Det var 650 del-
tagare och allt genom-

fördes utan större 
missöden. Vi hade des-

sutom fint väder. 


