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Sofia Persson
Logi på kvällarna och på miniknatet på dagen.

Jessica Westerberg
Jag jobbade i miniknat och fick se
alla söta barn. Det var jättetrevligt och gulligt. Barnen blir så
lyckliga när de gått runt och får
pris.

Anna Jarmar
Miniknatet med bl a Ingrid, Elin
och Jonas (Elins sambo).
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Ledare

Ett händelserikt år
har snart passerat
2006 platsar nog i SSK’s historiebok som ett
bland det mer händelserika år, kanske inte
resultatmässigt men ur arrangemangssynpunkt. Klubben firade 75 år och det uppmärksammade vi med lite extra festligheter i
samband med våravslutningen vid torpet,
en fin dag i juni. Det kommer också en
jubileumsskrift så småningom som blickar
tillbaka på de senaste 15 åren.
Vi har också arrangerat StOF’s ungdomsläger vid Lida, tillsammans med
Tullinge SK. Ett kvalitetsläger med bra teknikövningar, roliga aktiviteter och med en
förträfflig matservering. Vi har fått mycket
beröm för lägret från StOF och från andra
klubbar så sug i er ni som höll i trådarna.
Sen har vi nyligen genomfört 25-manna
som efter 3 års planering äntligen blev av,
och som nu lämnat ett visst tomrum efter
sig måste jag medge. Att under flera år jobba
med förberedelserna och sedan efter sommaren se hur allt sakta växer upp för att sista
veckan blomma ut, är häftigt. Med jag
måste medge att när strömmen av tävlande
i flerdubbla led under 1 1/2 timmes tid
bara vällde ner mot Visättra trodde jag att
dom skulle ramla ut på andra sidan. Att vi
lyckade pricka in höstens nästan enda dag
med regn gav oss onödigt extrajobb då kartorna på kartplanket klibbade ihop. Det
blev rätt lerigt nere vid vindskydden men
planerna klarade sig bra trots en del vatten
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på grusplanen. Att få allt att fungera på
detta jättearrangemang är imponerande.
Nästan 9000 löpare ska springa totalt
45.000 km (ett varv runt jorden), stämpla
115.000 gånger eller 4 st i snitt varje sekund
hela dagen. Under 2 nätter var det 1800
övernattningar med frukost i skolorna. När
diskmaskinen gick sönder på lördagsmorgonen i värsta rusningen blev det lite nervöst
har jag hört.
Det var nu 4’e gången vi och OK Södertörn arrangerade 25-manna ihop, ett samarbete som med åren utvecklats och nu fungera alldeles utmärkt. Vi är två klubbar som
kompletterar varandra på ett bra sätt.
Jag vill också passa på att tacka alla er som
lagt ner mycket tid och energi vilket bidrog
till att 25-manna blev så lyckat. Förhoppningsvis ger det också lite extra klirr i
kassan som vi kan ha nytta av i flera år framöver.
I skuggan av 25-manna har vi som vanligt
Höstlunken som också kräver en viss arbetsinsats även om det underlättar när vi är vid
Källbrink. Gömmarkartan har fått en
behövlig uppfräschning inför tävlingen. Det
är främst hus och stigar som förändrats med
åren.
Den sist återkommande aktiviteten är
våra kära granar. Som alltid nyhuggna och
med barrgaranti, eller hur Sture?
Snipp snapp snut, sen var året slut!/Göran
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Namn: Robin Petersson
Ålder: 15 år
Bor: I villa i Huddinge
Familj: Farsan, morsan och syrran
Varför började du orientera? Jag började orientera
för att det var en utmaning och verkade
kul när vi sprang med skolan i typ
2:an.
Hur ofta tränar du? Med orienteringen är det oftast
bara en gång i veckan, tränar även
innebandy 2 gånger i veckan.
Största framgång: Den största framgången var väl när
jag för ett antal år sedan vann en kavel
tillsammans med tre andra från klubben.
Största besvikelse: Största besvikelsen inom orienteringen var väl när jag sprang min första
kavel, jag hade tydligen stämplat fel så
att hela mitt lag kom på sista plats.
Efter det så sprang jag nog inte en kavel
på en stund.
Övriga intressen: På fritiden brukar jag förutom
springa orientering vara med kompisar
och spela innebandy.
Har du kabel-TV? Japp, men våran teve har just pajat
så det blir nog ingen teve på ett par dar.
Senast sedda film: Den senaste film jag såg var nog
Ondskan som gick på TV typ förra
helgen, en riktigt skön film jag kan
rekommendera de som inte sett den.
Beskriv din tandborste? Jag har väl en traditionell tandborste, grön och aningen sliten.
Vad åt du senast till frukost? Två ost och skinkmackor, havregrynsgröt och ett glas juice.
Beskriv dig själv: Jag är väl en glad och rolig kille.
Vad tycker du om SNÄTTRINGE-Skubbaren? Har inte läst så mycket i den, har mest
bläddrat igenom den.
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Julklappstips för 2006
en egen SportIdentbricka
Överraska familjemedlemmarna med en alldeles
egen SportIdentbricka i julklapp.

Det finns 2 olika SportIdentbrickor (löparbrickor) och de kallas SI-Card 5 samt SICard 6.
Man beställer brickan själv via Internet på
www.sportident.se under Produkter,
Löparbrickor.
På Sportidents hemsida kan man även
läsa mer om brickorna.

SI-Card 5
Pris 240 SEK inkl
moms (2006-1030), frakt tillkommer
Den första brickan som
kom ut och därmed den vanligaste rymmer 39 stämplingar (30 kontrollkoder med sträcktider, 6 kontrollkoder utan
tid (reserv), starttid, checktid samt måltid).
Man kan inte själv välja bricknummer. Färg:
röd bricka med svart band.
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SI-Card 6
Pris 525 SEK inkl
moms (2006-1030), frakt tillkommer.
Stämplingstiden är endast hälften jämfört
med den vanliga brickan ovan (Si-Card 5).
Möjlighet till personliga bricknummer
mellan 500.000 och 999.999, man kan själv
välja ett eget nummer under förutsättning
att det fortfarande är ledigt, exempelvis
födelsedatum för de som är födda 50-90talet
Rymmer 64 stämplingar inkl sträcktider,
töm, check, start och mål
Färg: man kan välja vilka färger brickan ska
ha, man kan även få den två-färgad
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av Sofia Persson

Halikko 2006

Då var det åter dags att igen åka till Finland och
springa Halikko. Vi var runt 35 stycken från klubben i år och vi fick ihop två lag.

Vi samlades som vanligt vid Silja terminalen
runt en timme innan avgång. Väl ombord
gick min familj till restaurangen och åt middag. Vi passade även på att fira Therese som
fyllde år på måndagen.
Nästa dag vad det bara att ladda med en
stor frukost på buffén. När vi kommit av
båten i Åbo möttes vi inte av något fint
väder, utan det var mulet med regn i luften.
Nu väntade en bussresa på ungefär 45
minuter till TC. Väl där blev det lite strul
med vart vi skulle bli avsläppta men det
löste sig till slut. Nu kom även regnet. Som
tur var blev det bara några regnskurar under
dagen. Jag skulle springa näst sista sträckan
i förstalaget så jag hade ett tag att vänta.
Klockan 11 finsk tid gick starten för kavlen.
Tävlingen rullade på och resultaten mellan
oss varierade. Allt från att ha varit nöjd till
missnöjd med sin insats i lagen. Omstarten
skulle gå runt kl. 15 och jag klarade den
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med ungefär en kvart. Men däremot fick
Frasse i första laget och Marie B och Björn
H i andra laget gå ut i omstarten. För mig
gick det inget vidare. Jag gjorde en stor miss
på runt tio minuter redan på första kontrollen. Då hade jag ändå fått råd av mina lagkamrater att ta det lugnt till första, men det
gick inte. Dock var jag ju inte ensam med
att ha missat i skogen. Slutplaceringen för
första laget blev 83: a och andralaget var
tyvärr tvungna att utgå för att hinna med
bussen tillbaka till terminalen.
Väl på båten tillbaka till Sverige kunde vi
som vanligt äta en god buffé. Kvällen tillbringades sedvanligt i trevligt sällskap med
sina vänner. I år gick båten till Kapellskär
och anlände en timme senare än vanligt. På
morgonen hade vi en buss som tog hos till
tingshuset i Huddinge. Jag vill tacka alla
medföljande som gjorde detta till en trevlig
helg och jag hoppas att vi ses nästa år igen.
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Helg utan Älg!
Jag som nygammal SSK:are fick frågan om jag ville följa
med tjejerna till Gotland och orientera, det tackar man
inte nej till och det var inget jag ångrade, tvärt om.
av Carina Petersson
Vi var 11 stycken som åkte från Nynäshamn
till Visby, det var lite gungigt på vägen över
för de känsliga, pratar då om mig själv och
Ann M.
Checkade in på det underbara hotellet i
Almedalen med en utsikt över havet och
stan, lite trist väder för utsikten men toppen
för oss shoppingglada tjejer.
Ja, som sagt, shopping av te-kryddor-textilier-smycken-chockladpralliner. Alla var
nöjda vid 16-tiden eller nästan alla, Kerstin
M tog en runda till i affärerna med ett glatt
rop jag ska shoppa mer.
Vi andra samlades för att få lite i magen
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och det blev Tapas, det gav mersmak för
mig och Ulrika så det blev ett par Tapas till.
Kvällsaktiviteten blev en jätte mysig krog på
Stortorget med god mat och sällskap. Mätta
och nöjda begav vi oss tillbaka till hotellet
och kröp ner i de sköna sängarna.
När vi klev upp så hade det blivit tillökning i vissa rum, det var 5 stycken SSK:tjejer till som hade kommit med nattbåten.
Efter frukosten packade vi och åkte i väg
till tävlingen som låg utanför Katthammarsvik, ca 4 mil från Visby.
När vi gick in på TC-området så hördes
ett illtjut och jag fick nästan Ann M över
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Samling vid TC. I Förrgrunden syns Ann Mårts.

mig. Hon hade träffat på ett vildsvin, först
blev hon rädd men upptäckte sedan att den
var uppstoppad.
Satte upp tältet ifall det skulle bli regn och
alla förberedde sig inför tävlingen.
Orientering är i de flesta fall en individuell
sport, men idag hade Snättringe ett lag “tre
trallande jäntor” som bestod av mig, Ann M
och Ann J. Vi tog oss runt Ö2, diskuterade
kartan, tittade på naturen och hjälpte en del
löpare som inte hade en aning om var de
var.
Vi hade en som tog hem ett brons,
Kerstin Movin.
Ja, vi hade också 3 stycken inkräktare i
tjejtältet, det var Ingvar, Patrik och Harry.
Vi får fundera på att ta inträde nästa år.
Oj! Vad leriga vi var och frågan var om vi
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kunde sätta oss i bilen, så tips till nästa år
medtag skoskydd (finns att få på VC)
På vägen tillbaka till Visby så blev det
stopp hos bonden, Ann Mårts skulle köpa
lammskinn.
På hotellet användes 10 kronorna flitigt
och vad de användes till är vår lilla hemlighet, så glöm inte att spara 10:or till nästa år.
Vi var också kulturella med en guidad tur i
Visby på 1 1/2 timme innan vi sedan delade
på oss för att äta, halva gänget valde Indiskt
och den andra hälften Italienskt.
Söndag morgon och lite trötta efter all
Gotlandsluft vi fick i oss igår.
I dag sken solen på oss när vi kom till TC
och det var så fint med alla höstfärger.
De ”tre trallande jäntorna” delad på sig
idag för att ta sig runt Ö2 själva. Jag tänkte
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Eva Nilsson

Agneta Holgersson

hur ska det gå men kom då på vad min
pappa sagt Carina, tur att du är på en ö. Alla
tre kom runt och var stolta, firade med att
äta vildsvin i pitabröd och ni ska bara veta
vad gott det var.
Ett stort GRATTIS till Garnet som gjort
ett fantastisk tävling idag.
Stopp även idag hos bonden, det blev fler
som blev sugna på lammskinn, bl a Agneta
och Garnet.
Några av tjejerna blev lite fika sugna så de
for till Katthammarsvik för att besöka
Vallins café.
På båten hem blev det sång och paket till
födelsedagsbarnet, jag får tacka så hemskt
mycket igen, skivan var bra så det är helt
okey för dig Anja att bränna den.
Kerstin Movin
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Utvärdering banläggning
25manna 2006
av Rune Rådeström

Banläggning
Jag var ensam om att lägga alla banor och vi
hade ingen biträdande banläggare. Jag tror
att det är svårt att dela upp jobbet vid en
sådan här kavle. Jag hade däremot stor hjälp
av flera personer med olika delar av jobbet.
Lars Cedérus ansvarade för materialsidan
och gjorde iordning alla brädor med hållare
för SI- enheterna och kodsiffror. De flesta
brädorna fanns kvar sedan 2001.
Lennart Stenberg var bankontrollant och
han var till stor hjälp både när det gällde den
teoretiska granskningen av banorna och vid
kontrollen ute i skogen.
Ställningsbygget sköttes av sex personer
där var och en fick 10 – 15 kontroller att
bygga. Samma personer ansvarade även för
att riva ställningarna efter tävlingen.
Röjningsarbete utefter stigar och vissa
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löpstråk gjordes av Carl Agestam på ett förtjänstfullt sätt. I början var det dock oklart
om vi skulle få tillstånd att röja eftersom
tävlingen gick i ett naturreservat.
I banläggningsjobbet tittade jag mycket
på upplägget 2001 vid Hacksjön som var en
lyckad tävling. Jag hade stor hjälp av den
dokumentation som Göran Nilsson upprättade då. För att minska antalet felstämplingar (som var allt för många 2005) vidtogs
några åtgärder:
• det var få kontroller, totalt 72 st inklusive
direktanmälan. Kontrollerna låg inte alltför
tätt, det var minst 70 – 80 m mellan närliggande kontroller. Nackdelen med få kontroller är att det blir färre men kraftigare
löpstråk.
• olika kontrollföremål på närliggande kontroller.
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• helt olika kodsiffror på närliggande kontroller.
• kodsiffrorna tryckta på kartan efter kontrollens ordningsnummer.
På de längre banorna la jag flera långsträckor med vägval som i många fall var uppskattat. Det är speciellt viktigt på startsträckan
för att dra isär fältet.
Mest bekymmer (som det ofta är) var nog
att lägga den lätta banan. Där hade jag
många olika alternativ som inte blev speciellt bra. Banan blev nog i svåraste laget på
ett ställe, men vi satte ut bevakning för att
hjälpa till. Sträcka 5 kortades av något jämfört med tidigare år för att underlätta för de
sämre lagen. De har ofta svårt att få löpare
till allt för många längre sträckor.
Sträckorna 1 och 2 var gafflade med varandra med fyra alternativ. Sträckorna 3 – 7 hade
fyra olika banor där jag försökte få dem så
likvärdiga som möjligt. Liksom tidigare år
fick omstartande lag på sista sträckan en
avkortad variant.
Jag lade även fem öppna banor, nytt för i
år var öppen 7. Det alternativet har tidigare
saknats för de som vill springa en svår men
kort bana. Totalt blev det 33 banor.

Hjälpmedel vid banläggningen
Att minimera risken för fel är mycket viktigt. Jag använde OCAD 8 som banläggarstöd. Jag hade stor nytta av programmet
speciellt vid utformningen av gafflingarna
eftersom programmet räknar ut banlängden. Det var en del trixande med att få rätt
storlek på kontrollringar och tjocklek på
sammanbindningslinjer.
När allt var klart och utmärkt i skogen
gjorde jag en mallkarta med alla kontroller
och kodsiffror på. Utprintningar av den kartan användes sedan för diverse jobb som
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Rune Rådeström, bl a DM-mästare i banläggning
2006!

ställningsbyggande, utsättning och intagning av kontroller mm.

Tidplan
Att vara ute i god tid är nog den viktigaste
faktorn för att minimera fel. Under hela
banläggningsjobbet har jag legat bra till
tidsmässigt och kände aldrig någon stress,
inte ens på slutet nära tävlingen. Jag kom in
i jobbet ungefär ett år före tävlingen och då
var markförhandlingarna klara. Grovplaneringen av banorna gjordes på senhösten 2005 och under vintern gjordes bara
mindre justeringar. I mars fick bankontrollanten banorna för att i god tid granska dem
teoretiskt.
30/5 Banorna klara och alla punkter märkta
i skogen. Material till bankontrollanten
1/8 Material till ställningsbyggarna
5/8 Revideringen av kartan klar

11

ändringar gjorde jag själv runt kontrollerna.
Jag tycker att Bertil gjorde ett bra jobb och
att kartan blev lättläst.

Kart- och banpåtryck

15/8 Kartlayouten klar
20/8 Allt material till tryckeriet (kart- och
banfiler)
10/9 Färdigtryckta kartor levererade
25/9 Inplock av kartor i plastfickor klart
Kontrollen av alla ställningar klar, några fick
förstärkas
5/9 Snitsling av förbjudna områden mm
6/9 Utsättning av brädor och skärmar
7/9 Tävling

Revidering av kartan
Eftersom kartan var gammal krävdes en
ordentlig revidering. Det var länge oklart
vem som skulle göra detta. Jag började lite
smått på hösten 2005 men insåg snart att
jag saknade både tid och tillräcklig erfarenhet för detta. Det slutade med att Bertil
Lundkvist gjorde jobbet under våren och
sommaren.Det funkade bra att jobba med
den gamla kartan och jag fick uppdateringar under revideringsperioden. Några små
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Utformningen av kartan med text och
reklam fick jag hjälp med av Göran Nilsson.
Spridningstillstånd söktes hos Lantmäteriverket och SOFT-nummer fick vi från Stof.
Uppgifterna skall vara med på kartan.
Kartan var offsettryckt. Med den mängd
kartor som går åt blir digitalt tryck för dyrt.
Vi valde Älvsbytryck eftersom de gör både
kart- och banpåtryck och har bra erfarenhet
av orientering. Vi tryckte även lag- och
sträcknummer på baksidan av tävlingskartorna vilket sparar mycket jobb vid inplockningen i plastfickor. Det kräver en del sorteringsjobb för tryckeriet men med tydliga
instruktioner gick det bra. Reklamen la
Älvsbytryck in enligt de fält vi markerat på
kartan. Både kart- och banpåtrycket höll
mycket bra kvalité och kartorna levererades
färdigskurna och inplastade per bana. Vi
tryckte för 360 lag och med utdelningskartor, öppna banor, tomma kartor och spill
blev det 19600 kartor.

Kontrollerna i skogen
Med tanke på att det på vissa sträckor är rätt
många löpare får det inte vara för trångt
runt själva kontrollpunkten. Jag ville ha flyt
in och ut så det inte blev kö. Jag tror det är
viktigare än att gödsla med stämpelenheter.
Ställningarna ska inte vara för låga så löparna måste böja sig ner för att stämpla. Det tar
extra tid och stoppar upp.
Varje kontroll hade minst 2 SI enheter.
Det var för att slippa stiftklämmor som
backupp (godkänt från SOFT). Antal enheter per kontroll var 2 – 6 st. Antalet var väl
tilltaget och även om någon enhet skulle
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lägga av under dagen räknade jag med att vi
inte skulle behöva ersätta den. Där det var 4
och fler byggde vi oftast 2 ställningar för att
kunna sprida ut enheterna. Vi använde till
stor del brädor från 25manna 2001. Dessa
var 45x22 mm med fästplatta och kodsiffror
på.
Kontroller med 2 enheter hade en 1,2
meter lång bräda, och där det var 3 enheter
hade jag även en 0,4 meters bräda med en
platta på. 4 enheter var 2 st 1,2 m brädor
o.s.v.
SI- enheterna hade en stor och tydlig kodsiffra mellan lysdioderna. Det var till hjälp
för såväl löparna som vid programmering
och utsättning.

Utsättning av brädor och skärmar
Stämpelbrädor med SI-fästplattor på och
skärmar sattes ut under fredagen. Jag hade
delat in alla kontroller i nio områden. Det
blev inte så långt att gå men det var en del
att bära på. Några områden sattes ut på förmiddagen och några på eftermiddagen.
Klockan 17.30 var allt klart. På fredagen
byggde även banläggningsfunktionen
genom Lennart Bjursäter upp ställningarna
för sista kontrollen, två varvningskontroller
och startpunkten.

Utsättning av SI-enheter
SI-enheterna sattes ut kl 06.30 på tävlingsdagen. Samma nio områden användes som
vid utsättningen på fredag. Alla enheter
provstämplades på expeditionen lördag
morgon innan de sattes ut. Både nya och
gamla enheter användes. De gamla enheterna programmerades med att vara aktiva hela
dagen. Genom ett missförstånd programmerades de nya enheterna att vara aktiva
endast 4 timmar efter att de satts igång
genom startstämpling (som gjordes kl
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06.15). Det innebar att enheter som skulle
användas i ett senare skede av tävlingen
måste startas igång av tävlande. Eftersom
den processen ibland går långsammare än en
vanlig stämpling fanns det risk för att
stämplingen inte skulle registreras. Vi fick
därför skicka ut extra folk i skogen som återigen stämplade igång dessa enheter. Som
väl var fanns det gott om personal för detta.
Expeditionen sorterade enheterna i de nio
områdena. Här var det till stor hjälp att de
var tydligt märkta med etiketter.
Utsättningen av enheterna vid de fyra onlinekontrollerna sköttes av speciell personal.
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Kartplanket. Regnet gjorde att kartorna klibbade ihop och många fick för många kartor med sig.

Bevakning under tävlingsdagen

Inplock SI-enheter

Alla kontroller var indelade i 5 bevakningsområden. Jag hade gjort ordning ett
tidsschema för hur sträckorna passerade de
olika kontrollerna. Bevakaren skulle besöka
kontrollen strax innan en ny sträcka kom till
kontrollen. De hade en SI-pinne med sej för
att kunna provstämpla enheterna under
dagen. De hade också en TÖM-enhet för
att tömma sin pinne då den slutar att fungera efter 36 stämplingar.
De skulle också ha material och verktyg
för att kunna reparera ställningarna vid
behov. De skulle också ha första förband
med om någon skadades. De hade också
radio så jag kunde få kontakt om det blev
något problem. Efter kl 15 drogs bevakningen in.
Vi hade extra bevakning med fyra personer på sträcka 4 för att hjälpa till i ett svårare område.
En allvarligare skada inträffade. Turligt
nog fanns bevakare i närheten så de kunde
snabbt kalla på hjälp.

Alla SI- enheter plockades in på lördag kväll
med början kl 17.30. Samma nio områden
användes även nu. En SI-enhet hade stulits
från en kontroll på de öppna banorna och
en hade flyttats till en annan kontroll. Det
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Lag 7, OK Linné
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hade förmodligen skett sent och påverkade
inte tävlingen. En del brädor plockades även
in på lördagskvällen, resten togs in på söndagen liksom all snitsling. Ställningarna revs
veckan efter tävlingen av den personal som
byggt dem.

Jägarkontakt
Vi hade två möten med jägarna tillsammans
med kortdistansen. Det bestämdes att vi
inte skulle ha viltavdrivning. Däremot placerade vi ut viltvarningsskyltar båda tävlingsdagarna på tre ställen, Lissmavägen, Lidavägen och Huddingevägen. Vi ansvarade för
Lissmavägen, TMOK för övriga ställen.
Under 25manna gjordes endast fyra observationer av rådjur. Under tävlingen fanns
flera jägare i skogen beredda att rycka in om
det skulle inträffa en viltolycka. Jägarna
ansåg att vi skött oss exemplariskt.

Vad gick bra
• Allt i skogen fungerade bra under tävlingsdagen. Av 215 SI-enheter var det en som
slutade fungera och den ersattes inte. Inga
ställningar behövde heller repareras.
Publikkontrollerna blev lyckade då det var
lätt att följa löparna från TC.
• Kart- och banpåtrycket fungerade utmärkt
med Älvsbytryck. Tryckningen av startnummer och sträcknummer på baksidan av kartorna sparade mycket arbete.
• Jag låg hela tiden bra till tidsmässigt och
kände aldrig någon stress.
• Jag hade gott om personal vilket var bra då
vi måste skicka ut extra personal för att starta om de nya SI- enheterna.
• Tidsschemat för växlingar och målgång
stämde bra. Det var som mest 3 minuters
avvikelse från tidsschemat.
• Många verkade nöjda med att det var lite
längre och vägvalsbetonade sträckningar.
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• Jag tror att det var bra att vi kortade
sträcka 5 något. Den bör nog kortas ytterligare lite till.

Vad gick mindre bra
• Regnvädret.
• Antalet diskade lag (51 st) var för många.
• Antalet omstartande lag var för många. Ett
sätt att minska dessa är att lägga lättare
banor så att spridningen blir mindre. Ett
som jag tycker bättre sätt är att korta banlängden så att målgången tidigareläggs samtidigt som tiden för omstart behålls oförändrad.
• Sträcka 4 (den vita) blev i svåraste laget på
ett ställe. Om man bjuder in till vit bana bör
den nog göras väldigt lätt. Nackdelen är att
många då tycker det är tråkigt. Jag tycker att
sträckan istället skall vara gul men att man
lägger en lättvariant. Då kanske klubbarna
inte sätter in nybörjare som bara blir stressade och ledsna. Dessutom saknas gul svårighetsgrad i 25manna. Man skulle kanske
även höja åldern för gubbarna på sträcka 23
för att öppna upp för fler ungdomar på den
sträckan. Nu springer ofta H50 gubbar där
som är alldeles för bra.
• En av gafflingsvarianterna på sträcka 5 tog
cirka 2 min längre tid än övriga gafflingar.
• De nya SI- enheterna programmerades för
att vara aktiva endast 4 timmar sedan måste
de startas om med en startstämpling.
• Regnet gjorde att kartorna klippade ihop
så att en del löpare fick med sig flera kartor.
Förmodligen beror en del av diskningarna
på detta.
• Genom ett misstag av mig saknades
målringen för två av banorna då dessa var
färdigtryckta. Tryckeriet kunde trycka dit
den i efterhand. Någon mer än jag borde ha
synat banfilerna innan dessa skickades för
tryckning.
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sorterades kartorna
efter ett rullande schema.
• Info om antalet
beställda extrakartor
och vilket gafflingsalternativ.
• Info om avkortad
sträcka 25 vid omstart.

Direktanmälan

Minneslista över material jag tog
fram till olika funktioner

• Lista med alla kodsiffror för alla banor
(som textfil från
OCAD).
• Karta med alla kontroller och kodsiffror.
• Lösa definitioner.

Speaker

Sjukvård

• Kartor med banor/gafflingar (en per
sträcka med alla varianter på).
• Tidsschema för växlingar och passertider
vid radiokontroller.

• Karta med alla kontroller och kodsiffror.

Stämpling växel/målgång.

Viltrapport
• Karta med alla kontroller och kodsiffror
samt några tomma kartor.

Expedition
• Lista med kodsiffror för alla banor.
Skickades som textfil från OCAD.
• Lista över antalet SI-enheter samt hur
dessa skulle sorteras inför utsättningen.
• Karta med alla kontroller och kodsiffror
samt en omgång med alla sträckor.
• Info om reservkartsalternativ (det var Avarianten för samtliga gafflade sträckor).
• Info om avkortad str 25 för omstart.
• Kodsiffror till SI-enheterna (silveretiketter
40x20 mm plastade).

Start/växling
• Info om hur ordningen på gafflingarna
skulle sorteras. OBS! Speciellt viktigt för
sträckorna 1 och 2. Sträcka 7 gick ut i ordning A, B, C, D för övriga gafflade sträckor

16

Jägarna
• 10 kartor med alla kontroller och kodsiffror.

Röjning
• Karta med markering för röjning i skogen
och på stigar samt bygge av några broar.

Kart- och banpåtryck
• Kart- och banfiler.
• Lista till tryckeriet över antalet kartor per
bana.
• Instruktion till tryckeriet om tryckning av
lag- och sträcknummer på baksidan av kartorna.
• Reklamloggor till tryckeriet för tryckning
på kartan.
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Årets vinnare blev Kalevan Rasti, igen.

Hemsidan/Programboken
• Info artikel om terräng och banor.

Personalbehov
• Önskemål om personalbehov till personalansvarig för utsättning, bevakning och
inplockning. Personal till ställningsbygge
valde jag ut själv.

Bankontrollanten
• Karta med alla kontroller och kodsiffror.
Lista med kodsiffror för alla banor och definitioner.

Ställningsbyggare
• Karta med kontroller och definitioner för
respektive område.
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• Instruktioner om hur ställningarna skall
byggas (vilken riktning för att undvika
trängsel) och hur många enheter som kontrollen skall ha (storleken på stämpelbrädorna).

Utsättning/Bevakning/Intagning
• Instruktion för utsättning av brädor och
skärmar fredag.
• Instruktion för utsättning av SI- enheter
lördag morgon.
• Instruktion för intagning av SI- enheter
lördag kväll.
• Instruktion för bevakning under tävlingen.
• Tidsschema för bevakning av kontroller
under tävlingen.
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STOF-Sommarläger 2006
I år var det Snättringe SK och Tullinge SK som skulle
arrangera STOF- Sommarläger. Årets läger hölls vid
Lida Friluftsgård i Tullinge. Det var över 300 ungdomar
som deltog på lägret som i år bjöd på fint vänder.
av. Martin Nyberg

Planering
Innan lägret deltog undertecknad i ett flertal möten där hela lägret skulle planeras.
Jonny och Larsa var de från SSK som var
mest involverade i planeringsarbetet.
Eftersom Snättringe fått i uppgift att ta
hand om de mer praktiska delarna av lägret
så innefattade dessa allt från kartritning till
hur maten skulle planeras.

Maten ett eget äventyr
Ann Mårts tog ensam på sig ansvaret för att
lagat mat till årets alla deltagare och ledare.
En uppgift som kan tyckas helt otrolig, vilket det också var. Ann som till vardags arbe-
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tar i Kräpplaskolans kök tillagade all mat i
köket. Maten kördes därefter ut till Lida i
värmekantiner. Antalet portioner vart i
slutändan närmare dubbelt så många som
planerat.
Detta till trots lyckades Ann med att laga
allt mat och allting fungerade som planerat.

Banor och Kartor
Tullinge SK fick ta hand om de mer tävling
och träningsinriktade momenten. Som banläggning och planering av TC.
Gert Pettersson ifrån Tullinge fick den
enorma uppgiften att lägga samtliga tränings och tävlingsbanor. Ett arbete som
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genomfördes med största beröm.
Martin Nyberg och Mikael Nilsson fick
uppgiften att rita alla banor i OCAD
(kartritningsprogram) så att dessa sedan
kunde tryckas på kartorna. Detta var inte
det lättaste eftersom att ingen av oss tidigare använt OCAD. Göran Nilsson fick ha en
snabbkurs i OCAD för oss innan det var
dags att rita in allt i OCAD. Efter 7 timmar
i klubbstugan och många funderingar sena-

re så var allt klart. Kartorna skickades sedan
till tryckeriet för banpåtryck.

Rasmus Larsson

Jim Larsson
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Helhet
Lägret vid Lida vart väldigt lyckat, strålande
sol hela tiden och bra organisation. Tränings
och tävlingsmomenten höll bra kvalitet.
Alla bitar föll på plats. Detta tack vare god
planering och att vi har så många som ställer upp och hjälpte till.
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Patrik Nilsson

Nils Hedberg

Robin Petersson och Martin Nilsson
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Anna Berntsson, Alva och Vilma Karlsson

Harry Jordås

Tack
Tiemo Schramm

SNÄTTRINGE-Skubbaren, nr 3-2006

Ett stort tack till alla som hjälpte till under
STOF-Lägret 2006.
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Höstlunken
en av årets få patrulltävlingar
De senaste två åren har jag sprungit Höstlunken tillsammans
med Elin Svensson. När de i våras frågade mig om jag hade
lust att vara banläggare till årets tävling, tyckte jag att det
var min tur att hjälpa till med Höstlunken och tackade ja.
av Nadja Dahlström

Nadja Dahlström, banläggare till årets Höstlunken
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Jag hade en vision om att börja med banorna ganska tidigt, d v s under min semester,
men det gjorde jag inte. Det var en massa
annat som kändes roligare att göra just då.
Satte sen igång med banorna på allvar i
augusti. Jag hade tänkt göra allt på datorn,
eftersom jag precis hade installerat OCAD
8. Började ändå på gammalt vis att göra
banorna på vanliga kartor. Tur var det, eftersom min dator kraschade och hårddisken
fick bytas ut. Därför tog sen, som tur var,
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Markan var populär och bullarna tog snabbt slut.

Maggan från Södertörn kom först i mål. Hon sprang
direktanmälan.

Fredrik H över ansvaret att lägga in alla
banor på datorn. Vågade inte lita på min
dator just då.
Efter en hel del förberedelser och arbete
var sen allting klart och tävlingsdagen stod
på tur. Vi hade hängt ut de flesta kontroller
och enheter redan på lördagen för att minska jobbet på söndag morgon. Allt flöt på bra
och jag gick bara omkring och var nervös
tills de första kom i mål, för att höra att kartor, definitioner, enheter m m verkade fungera. Tyvärr var det en enhet som inte fun-

gerade. Tur i oturen var att denna kontroll
var placerad ganska nära TC, varmed den
gick snabbt att byta ut.
Som banläggare är det roligt att höra lite
kommentarer om banorna. Jag hörde personligen inga direkta klagomål på banorna
på tävlingsdagen, varför jag hoppas att de
flesta tyckte det var roliga banor att springa.
Det skulle vara roligt, tycker jag i alla fall,
om det var någon mer klubb som arrangerade patrulltävling, så att vi i Snättringe också
har en chans att springa patrull.

Wendela delade ut tårtor, en Höstlunktradition.

Wendela sparade en tårta till Alexander och Stefan
som till slut kom i mål.
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Anders Mellergård, Daniel Hansson, ‘Björn Silwén,Thomas Söderlund, Stefan Bjursäter och Alexander Silwén

Tjurruset 2006
Micke Nilsson hörde av sig och undrade om vi inte
skulle dra ihop ett lag till det ökända Tjurruset.
av Björn Silwén
Det arrangeras så att arrangören snitslar upp
en bana på 10 km ”genom obanad terräng”.
Man kunde se blöta leriga löpare på deras
hemsida från tidigare lopp så blev sugen och
tänkte att vi borde kunna ha en chans att
landa i övre halvan med ett lag av orienterare.
Lagtävlingen går ut på att man ska vara 6
löpare som startar och de 4 snabbaste räknas
ihop till en sammanlagd lagtid.
Undras vilka som kan vara intresserade?
Micke N, Alexander, Stefan Bjursäter, Jag
själv och kanske Jonas Nyman och Hasselmark skulle bli ett starkt lag. Ut med förfrågan genom mail och invänta löparna….
Tjena, det enda som hände var att jag fick
reda på att Jonas, Micke och Hasselmark
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skulle springa i ett annat lag…
Synd nu när Alex och Stefan ville springa.
Måste få fram ett lag! Ringde runt lite och
sänkte kraven och även tanken på att det
skulle vara ett helt SSK-lag.
Ett par gamla barndomskompisar till mig
som aldrig säger nej ställde upp direkt. Jag
anmälde nu ett lag med namnet Silwens
Goa Gubbar och skickade ut följande meddelande till de anförtrodda:
Dags att öka träningsmängden till ett pass
om dagen och sedan vila onsdag-torsdagfredag nästa vecka. Om inte det går så
spring idag tisdag - torsdag - lördag- söndag
- tisdag - onsdag.
•Träningen bör syfta till att öka farten. Det
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Alexander Silwén

Björn Silwén

är för sent att bygga upp kondition och styrka nu. Kör impulsiva ryck och helst i skogen
och på stigar.
•Banan vet vi inget om men det finns en
rejäl och mycket blöt mosse som vi garanterat får springa långt i. Sedan är det mycket
stigtätt och kuperat i Rudan.
•Fler löpare än jag trodde på startlinjen. Det
gäller att komma iväg hyfsat annars hamnar
man i kön.
•Laget heter Silwéns Goa Gubbar och ligger
ute på deras hemsida i startlistan.
1. Daniel Hansson 78:a (presenteras på
www.fjs.se) är den snabbaste gubben
2. Stefan Bjursäter 89:a och orienterare
som är van vid eländing terräng men inte
har sprungit så här tufft lopp tidigare...
3. Alexander Silwén 89:a snabb och stark
men frågan är hur länge. Lite mer löpträning och mindre styrketräning skulle vara
bra inför loppet. Orienterare som inte orienterat på ett par år.
4. Thomas Söderlund 64:a har sprungit
många lopp genom åren men jag har lite
dålig koll på status i dag. Alltid sugen på att
springa.
5. Lars Björkstrand 64:a den som gör mest
skäl för namnet tjuren. Springer tills han

stupar men hur långt det räcker vet vi inte.
Måtte det bli på rätt sida om mållinjen...
6. Björn Silwén 63:a åldermannen som inte
förstår sitt eget bästa utan ställer upp i såna
här sammanhang med total brist på självkritik. Orienterare som springer 1:a sträckor, långa natten och sistasträckor när det
behövs.
•Ett råd till samtliga är att satsa på den
andra halvan av banan. Det är där man tar
placeringar ifall man har krafter kvar. Kör
hårt de första 500 meterna, sänk sedan tempot tills ni har kontroll på andningen och
syresättningen av musklerna. Låt det vara
behagligt fram till 5 km där vi om möjligt
ökar lite samtidigt som de andra runt
omkring tappar lite. Det kommer ge självkänsla och du kommer känna dig stark.
•Loppet kostar 150 kr/löpare och jag är
tacksam om ni meddelar i så god tid som
möjligt ifall ni drabbas av halsfluss eller
ryggskott som är de enda giltiga skälen till
avhopp.
•Så vitt jag förstår så räknas de 4 bästa i laget
men man ska starta med 6 löpare. Vi springer för att det är kul och det räcker med att
vi är bland de 5 bästa. ((-;
/Björn
Det är lite olika från tjur till tjur på hur man
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Stefan Bjursäter

Jonas Nyman

tar ett sånt pep-talk brev. Lars Björkstrand
kontrade snabbt med att han minsann dragit på sig Borelia så här på höstkanten och
var väldigt hängig så han kunde vi räkna
bort helt. Alex och Stefan började träna löpning direkt. Daniel hade precis vunnit nåt
SM i trailrunning ultra eller vad det hette
vilket ju var en perfekt merit för detta. Själv
satte jag igång med intensivträning som jag
brukar när det är nåt kul lopp i görningen.
Den som ändå förvånade mig mest var
Thomas Söderlund som erkände att han
drömt 2 mardrömmar om loppet efter
brevet.
I en dröm sprang han med mig då vi kom
fram till en spricka i berget. Den var 4,20
att hoppa över som ett längdhopp och över
20 meter djup. Jag hoppade över direkt men
Thomas hade aldrig hoppat så långt och
vaknade när han försökte men inte verkade
lyckas…
I den andra drömmen kom man fram till
ett hus där man skulle hitta en nyckel för att
få springa vidare. Nyckeln låg nere i en
brunn under vattnet. Thomas vaknade med
ett ryck alldeles svettig…Jag tror att
Thomas mörkade sin form.

Hur som helst så behövdes en sista löpare
nu inför morgondagen då vi skulle springa.
Jag försökte med Anders Jarl, Peter Granath,
Niels Hedberg. Inget napp. Vad göra?
Edwin Mellergård har ju vuxit till sig rejält
och springer bra. Jag ringde men han var
”hemma” i Lysekil. Pappa Anders M erbjöd
sig och fick den sista platsen kvällen innan
loppet. Tack Anders! Såna hjältar vill u.k ha
fler av.
Vi träffades en timme innan starten vid
Rudan. Det var kallt, regnigt och lerigt på
TC.
Strul med nummerlappar som hade kommit bort i distributionen. Nya gjordes dock
snabbt av sekretariatet så att alla fick starta.
Jag hade aldrig träffat Daniel och han såg
lättad ut när vi väl möttes. Han stöttade
med lite smicker om att vi ju faktiskt inte
såg så otränade ut. Jämfört med Daniel får
jag nog ändå betrakta resten av laget som
väldigt otränat. Daniel ser ut som om han
skulle kunna springa flera varv på banan och
sedan fotsätta med att simma några mil…
Innan det stora loppet går Kalvruset som
har några kortare banor. Vi träffade på
Martin Nilsson efter sin målgång som frös
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Martin Nilsson, Kalvruset

och var glad på samma gång med en stor
medalj runt halsen.
Nu har vi varit lite sociala ett tag och nästan glömt varför vi är här. Daniel hade bättre fokus och beordrade oss att köra några
ruscher så att den där första andningschocken hinner lägga sig.
Fram och tillbaks på gräsmattan vid
upploppet tills jag blev lite orolig för om
krafterna går åt redan här…Jag tror Alex
och Stefan gillade det där med pepping och
ruscher som ska hålla uppe lagmoralen
Pang! Nu gick starten för de fler än 1400
löparna. Det blev mycket trängre än jag
trott. Fick inget flyt i löpningen alls. Det var
som Vasaloppet. Försöker man öka så
springer man direkt in i framförvarande.
Jag drog mig ut till vänster samtidigt som
jag såg Alex & Stefan dra sig åt höger.
Tempot blev högre ju längre fram jag kämpade mig och efter ca 2 km kom jag ikapp
Stefan och Alex. De såg helt pigga och starka så jag kände att vi kanske kan göra nåt i
resultatlistan ändå. Efter 1,5 km var det
dags att kliva ut i kärret. Löpare rasade och
det var lite kaos innan vi kom ut på gärdena
vid frisbeegolfbanan. Väl där började det
glesa lite för min del. Man kunde bestämma
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farten mer själv innan vi kom fram till Red
Bull Challenge som var en passage med en
snöhög man skulle över följt av ålning
under ett kamouflagenät och slutligen kasta
sig över ett plank som såg svårt ut.
Nån kilometer efter Red Bull var det dags
för varvning nere vid publiken. Daniel hade
sagt att vi ska skärpa upp oss innan varvning
så att vi ser pigga ut och inger respekt..
Vet inte om vi lyckades så väl med just det
delmålet. Jag tror att jag såg rätt så matt ut
vid varvningen…
Tog lite vätska och sedan ut på nästa
slinga som innehöll både kärr och höga berg
vilka borde sålla ut proffsen från amatörerma. På tal om proffs så låg en bred kraftig
fotbollsspelare snett framför mig. Han kämpade och frustade men gav sig inte förrän på
upploppet då jag inte kunde tillåta mig att
bli spöad av en fotbollspelare utan la in ett
extra kol vilket avgjorde den duellen. 10
minuter före mål kom jag ikapp Alexander
igen som såg lite stum ut nu. Jag väste fram
att nu håller vi i och viker inte ner oss. Det
är bara 10 minuter kvar till mål.
När Alex fick reda på att vi hade så kort
kvar ökade han farten och försvann framåt
helt utan respekt för sin pappa…Det var kul
i alla fall får man intala sig men faktum är
att det är lite jobbigt att acceptera att man
inte längre är snabbast i familjen…
Gissa om vi blev förvånade när vi fick
tredjepriset i lagtävlingen . Det var ändå 90
lag som sprang.
Av 1400 anmälda gick 1257 i mål och lag
”Silwéns goa gubbar” fördelade sig enligt:
13
122
134
171
228
306

Daniel Hansson
Alexander Silwén
Björn Silwén
Stefan Bjursäter
Thomas Söderlund
Anders Mellergård

40.05
47.14
47.40
48.35
50.19
52.14
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av Kristin Morén

Ungdomsseriefinal 2006
På finalen i Ursvik tävlade 42 ungdomar från Snättringe SK för att
samla poäng till klubben. Och för de 12 som deltog i höstens
nybörjarkurs var det deras allra första orienteringstävling.
Denna gång gick tävlingen på lördag eftermiddag den 23 september. Lite förvillande
för oss som är vana vid förmiddag. Därför
hade några av oss informerat fel. Men jag
tror att alla hann få reda på när och var tävlingen gick. Orsaken var att på förmiddagen
samma dag gick Dag-SM, ultralång söder
om Stockholm.
”Min” nybörjarkurs skulle tävla för första
gången. På sista träningen innan hade vi
sprungit en bana med sportident för att inte
känna oss bortkomna på tävlingen. Tolv
nybörjare var anmälda och alla utom en
kom. Den som inte kom hade bara varit
med de två första kurstillfällena så jag tror

Maria Bern
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Nike Kelbel

faktiskt att hon redan slutat. Men den platsen fick en lillebror till Oliver Anteros
Linnarsson ta över som blev sugen på att
springa när han såg alla andra. Först var det
lite osäkert om han ville springa med flicknamn. Han frågade om han fick springa
med sitt eget namn om han tävlade någon
mer gång. (Och det ska vi ordna om du fortsätter. Hoppas du läser det här.)
Tävlingen gick alldeles utmärkt för
Olivers lillebror precis som för Oliver och
alla andra som var med. Och det trots att
några fick springa lite svårare klasser. Alla
klarade utmaningen med högsta beröm
godkänt. Alldeles extra bra gick det för

Jonas Kallhauge
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Henrik Axelsson

Josefina Marklund

Simon Hector som vann H10. Strongt
gjort, grattis Simon.
Som vanligt ställde våra äldre ungdomar,
föräldrar och andra klubbmedlemmar upp
som uppföljare. Vi var ett härligt gäng som

Axel Karila med lillasyster.

samlats denna soliga lördagseftermiddag.
Trots det var det klubbar som var fler och
som slog oss sammanlagt. Det är resultatet
från fyra tävlingar, två på våren och två på
hösten, som läggs ihop.

Lagresultat
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tullinge
OK Ravinen
Järla IF OK
Turebergs IF
Täby OK
Snättringe SK
Haninge SOK
Rotebro IS OK
Tumba-Mälarhöjden

9956
7666
7148
4934
4538
4257
3612
3364
OK
3043

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sundbybergs IK
2975
OK Södertörn
2891
Järfälla OK
2613
Bromma-Vällingby SOK
2451
Skarpnäcks OL
2057
IFK Enskede
1571
OK Österåker
1507
OK Älvsjö Örby
1402
Söders SOL
1273

Oliver Anteros Linnarsson på upploppet mot mål.
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Väsby OK
IFK Lidingö SOK
SoIK Hellas
Solna OK
Enebybergs IF
Waxholms OK
Nynäsh. OK
Mälarö SOK
Gustavsbergs IF OK
Skogsluffarnas OK

1090
1061
1058
731
580
486
464
404
40
40

Frida Hector mot mål.
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I år anmäler du dig och betalar själv direkt till
O-ringen. Anmälningssystemet som används heter
Entor. Du utför anmälan, beställning av tjänster samt
betalning i fem steg. Läs mer på
http://entor.oringen.com/
Som vanligt är det tre olika stoppdatum
med olika avgifter som gäller för anmälan.
Billigast är att anmäla sig före 1 november.
Nästa stoppdatum är 1 mars och tredje
datumet är 1 juni. Sedan finns efteranmälan
fram till 14 juli. Naturligtvis kan man också
springa direktanmälan. Men då får man
inget sammanlagt tävlingsresultat.
Avgifterna from 1 mars är:
Anmälningsavgifter per datum
Klass
1 mars
1 juni
-16
425
460
17-20
770
840
18-20E
870
940
211070
1140
21E/Pre-E
1170
1240
Pre-O
-16
425
460
17-20
770
840
1140
211070

Efteranmälan
14 juli
600
1100
1200
1450
1550
600
1100
1450

Betalning kan göras med betalkort eller via internetbank.
Betalningsanvisningar hittar du när du anmäler dig
eller beställer tjänster på www.oringen.com
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Arrangören tar sig friheten att ändra/korrigera
denna inbjudan löpande vid behov. Information om
felaktigheter mottages tacksamt.

Tänk på att även anmäla tält- eller husvagnsplats. Det kostar 950:- och om man
anmäler före 1 juni får man campingplats
klubbvis. Snättringe SK har i flera år haft en
egen ”gata” och roligast är om klubben campar tillsammans. Glöm inte att ställa dig i
kö för att hyra husvagn om du vill bo i
sådan men inte har egen. Det finns också
andra boendealternativ som hotell.
Även i år kommer alla etapperna att finnas i närheten av centralorten Mjölby. Det
betyder att vi inte behöver åka buss eller bil
till etapperna. Inget busskort behövs.
Invigningen är den 22 juli och sedan börjar tävlingen med etapp 1 måndagen den 23
juli med långdistans. Tisdag 24/7 etapp 2,
medeldistans, onsdag 25/7 etapp 3, sprint,
torsdag 26/7 etapp 4 och fredag 27/7 etapp
5. Med andra ord, ingen vilodag i år.
Mer info finns på www.oringen.com
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Prel. Tävlingskalender dec 2006 – april 2007
Datum

Arrangemang

Arrangör

Distrikt/område

10.01
07.02
07.03
09-13.03
16.03
17.03
18.03
18.03
23.03
24.03
25.03
30.03
30.03
31.03
01.04
01.04
05.04
06.04
07.04
08.04
09.04
11.04
13.04
14.04
15.04
15.04
15.04
18.04
20-21.04
21.04
22.04
22.04
22.04
28.04

Mila Stockholm By Night IFK Lidingö
Mila Stockholm By Night Waxholms OK
Mila Stockholm By Night Snättringe SK
10-Mila läger hemmaplan Snättringe SK
Haninge Nattsprint
Haninge SOK
StOF
Silva Junior Cup, Sprint
OK Orion
Blekinge OF
Ultralång-DM
Södertälje IF
SOF + StOF
SilvaJrCup, medel/lång
OK Orion
Blekinge OF
Natträvarnas natt
Täby OK
Kringelträffen 2007
IFK Södertälje
Södermanland OF
OK Måsen
Grymnatta
Väsby OK
Svartnatta
Vingåkers OK
Södermanland OF
OK TOR:S Ungdom
OK Tor
Södermanland OF
SM-Ultralång Jönköping, Silva Junior Cup
Torfejden
OK Tor
Södermanland OF
Natt
Vallentuna
Kjulas Påsk-OL, lång
Kjula IF
Södermanland OF
Kolmårdskavlen
Krokeks OK
Östergötlands förb
Löftan/ Uddevalla/ Sigtuna/ Klemmingen
Lång
Trosabygdens OK
Nacka by night
OK Ravinen
StOF
SM Natt, Silva Jr Cup
FK Friskus-Varberg Halland
Lännasprinten
Länna IF
Södermanland
SM Sprint, Silva Jr Cup
FK Friskus-Varberg Halland
Lång
IFK Enskede
StOF
Rånäskaveln
Tiomilarepet
OK Älvsjö-Örby
StOF
Stigtomtakavlen
OK Hällen
Södermanland OF
Silva Jr Cup, långdistans OK Klyftamo
Västergötland
Silva Jr Cup, medel
Sävedalens AIK
Göteborg
Medel
Mälarhöjdens IK
StOF
Nyköpingsorienteringen 2007 Nyköpings OK Södermanland OF
10-mila
Tiomilaföreningen Eskilstuna

Kategori
Natt
Natt
Natt
Klubbläger
Nationell
Nationell
DM
Nationell
Natt
Nationell
Stafett
Natt
Nationell
Ungdom
Nationell
Nationell
Nationell

Ungdom
Natt
Natt
Nationell
Stafett
Stafett
Nationell
Nationell
Nationell
Nationell
Nationell
Stafett

Eftersom det kan förekomma ändringar, se hemsidan för aktuell info, www.snattringesk.a.se
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Snättringe SK
Funktionärer och kommittéer
Orienteringsstyrelse
Ordförande: Göran Nilsson
Vice ordf.: Agneta Holgersson
Sekreterare: Mats Johansson
Kassör: Anita Persson
Ledamot: Gösta Guteland
Ledamot: Kerstin Movin
Ledamot: Kristin Morén

779
779
608
746
746
689
449

Revisorer
Ordinarie: Elin Svensson
Ordinarie: Claes Andersson
Suppleant: Sture Lantz

711 63 16
774 14 55
774 64 67

86
81
23
69
76
88
33

47
39
96
32
70
23
44

Tränings- & Ungdomskommittén
Roger Larsson
86 46
Lars Bjursäter
711 11
Jonny Nilsson
711 05
Kerstin Eriksson
774 12
Kerstin Movin
689 88
Monica Fröjd
711 51
Mats Johansson
608 23
Marlene Blomqvist
070-759 11
Leif Andersson
774 86
William Blomqvist
774 86
Nadja Dahlström
437 521
Björn Silwén
711 49
Rune Rådeström
771 75
Göran Nilsson
779 86
Jonas Nyman
774 83
Fredrik Holgersson
779 81
Anders Hedberg
711 18
Lennart Bjursäter
39 61
Agneta Holgersson
779 81
Martin Nyberg
774 60

12
40
61
64
23
12
96
56
81
81
44
70
95
47
30
39
83
36
39
48

Tävlingskommittén
Per Holgersson
Elin Svensson
Göran Johansson
Gösta Guteland
Kartor: Lars Cedérus

39
16
28
70
44

Telefonsvarare: 774 75 53
(Information om träning, samling m m)

779
711
774
746
711

81
63
29
76
50

Uttagningskommittén
Herrseniorer: Björn Silwén
Gubbar:
Lennart Bjursäter
Damer:
Nadja Dahlström
Damer +35: Agneta Holgersson
Ungdomar: Jonny Nilsson

711 49
39 61
437 521
779 81
711 05

70
36
44
39
61

Julgranskommittén
Lennart Bjursäter
Anders Bergmark
Thomas Olofsson

39 61 36
774 97 22
711 61 47

Stugkommittén
Källbrink: Allan Nyberg
Material: Göran Johansson
Charlottendal: Ragnar Bergmark
Anders Bergmark
Klubbvärdar:Inga-Britt Fredriksson
Gösta Eriksson
Anja Karloja
Klubbshop: Ann Mårts
Garnet Schindler

774
774
774
774
689
711
689
774
779

Skid-OL
Carl Agestam

711 34 83

Tävlingsanmälare
Leif Hermundstad
Webbgruppen
Webmaster: Leif Andersson
William Blomqvist
Övrigt
Resultatkort: Ingemar Lindqvist
Pressvärd: Svenåke Svensson
Elitkontakt: Nadja Dahlström
Valberedning
Hans Letfors
Björn Silwén
Tomas Movin

60
29
55
97
72
46
72
76
80

48
28
94
22
02
26
75
51
40

570 248 90

774 86 81
774 86 81
646 47 17
711 42 90
437 521 44

711 65 41
711 49 70
689 88 23

Telefon & fax, klubblokalen: 711 78 47
(Även möjlighet att lämna meddelanden till föreningsassistent.)

