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Juryns motiv: Med tydligt bevis på att ha en
speciell förmåga att klara orienteringens svå-
righeter och i kombination med en mycket
bra löpförmåga, har gjort att årets ungdom
toppat resultatlistorna i sin klass under året. 

En person med en nyfikenhet att lära sig
mer, och som dessutom är en mycket bra
kompis gör denna person till ett mycket gott
föredöme

Dessutom med totalseger på 5-dagars och
seger på DM-tävlingar är bevis nog för att
uppfylla alla kvalifikationer. 

Utmärkelsen ”Årets ungdom” tilldelas
2007: Simon Hector

SNÄTTRINGE-Skubbaren, nr 1-20082

Redaktionen

Innehåll
sid 2 Årets ungdom2007
sid 3 Jag en Skubbare
sid 4 Runt Svarta havet med buss
sid 23 Rapport från årsmötet
Redaktion SNÄTTRINGE-Skubbaren
Nadja Dahlström, nadja_d@hotmail.com
Sofia Persson, sofiapersson_b@hotmail.com
Micke Nilsson, mickebra@gmail.com
Kristin Morén, nerom@bredband.net
Ulrica Mellergård, ulrica.mellergard@telia.com

Framsidan
Start Istanbuls 5-dagars. Kartlådorna har på ett 
fiffigt sätt bytts ut mot rör.
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Innehållet i denna tidskrift utgör inte i något avseende
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Temanummer Höst-Öst
Till detta nummer har vi fått en fantastik
artikel från Rune Rådeström. Det är en
lång berättelse. Istället för att korta ner den
eller dela upp den på flera nummer, vilket
berättelsen hade förlorat på, bestämde vi
oss i redaktionen att göra ett temanummer.

Ni har 20 sidors äventyr framför er. Här
beskrivs orientering i många olika länder.
Överraskande var beskrivningen av 5-
dagars i Turkiet. Ett nytt spännande land
för oss i SSK? Vi har ju redan haft artiklar
från 5-dagars i Danmark, Frankrike,
Tjeckien, Litauen och 6-dagars i Skott-
land. 

Mycket läsnöje / redaktionen

Årets ungdom 2007
Utmärkelsen årets ungdom får man om
man lyft sig och utvecklats under året.
Man ska även ha tränat regelbundet,
gjort ett par bra tävlingsresultat samt
vara en person av den sociala sorten.
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Namn: Simon Hector
Ålder: 10 år

Bor: I villa i Myrängen

Familj: Mamma Elisabeth, pappa Jörgen 
storebror David och lillasystrarna 
Frida och Cecilia.

Varför började du orientera? För att pappa ville 
att David skulle börja och då 
hängde jag med.

Hur ofta tränar du? 4-5 gånger i veckan.
Största framgång: Vinsten i O-ringen.
Största besvikelse: När laget inte kom i mål på 

25manna.
Övriga intressen: Friidrott.
Har du kabel-TV? Ja.
Senast lästa bok: Charlie and the chocolate factory
Senast sedda film: Mr Beans semester
Beskriv din tandborste? Gul och blå.
Vad åt du senast till frukost? Vaniljyoghurt och 

ostmackor.
Beskriv dig själv: Sportmänniska.
Vad tycker du om SNÄTTRINGE-Skubbaren? Kul

tidning. Jag brukar läsa nästan hela.
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Vi reste i två bussar, en större dubbeldäcka-
re (gula bussen) och en något mindre (blåa
bussen). I den gula bussen, även kallad den

lugna bussen, åkte mestadels äldre deltagare.
Yngre och mer festglada deltagare åkte med
den blåa eller som Peo säger den mindre
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Runt Svarta havet med buss
Begreppet ”hvorfor kjører vi ikke rundt den lille sjøen” skapades av
några norrmän vid Höst Öst resan för sju år sedan då vi besökte
Istanbul. ”Den lille sjøen” avsåg Svarta havet. Sedan dess har man
bedrivit ett omfattande lobbyarbete för att övertala Peo Bengtsson,
organisatören av Höst Öst resorna, att genomföra en resa runt Svarta
havet. Och nu hösten 2007 var det dags för resan. Inalles var vi som
mest ca 130 personer. Resan tog 25 dagar men många deltog enbart
en del av resan. Från Snättringe var även Göran Nilsson med under
första veckan, han hade förstånd att hoppa av i tid.

av Rune Rådeström
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lugna bussen. Som brukligt på Höst Öst
kom bussarna från Ingemar Carlunds buss-
bolag i Göteborg. Ingemar och hans fru
körde den stora bussen och några deltagare
med busskort var hjälpchaufförer. 

Dag 1, 19 okt
Vi var 10 stockholmare som tog morgontå-
get till Helsingborg för att där ansluta till
den stora bussen. Färden gick vidare genom
Danmark, färja Gedser-Rostock, till Hotel
Etap utanför Berlin dit vi anlände runt mid-
natt. 

Dag 2, 20 okt
Avresa kl. 8 mot Tjeckien. Idag skulle vi
springa en lokal tävling norr om Usti nad
Labem nära tyska gränsen. Vid gränsen
möttes vi av lite snö men tävlingsområdet
var i det närmaste snöfritt. Vid tävlingen
mötte även den andra bussen upp som hade
åkt ner en annan väg. Terrängen var extrem
med jättelika sandstensklippor där det gäll-
de att hitta rätt skreva mellan klipporna och
som dessutom var framkomlig. Till vissa
delar var kartan så svart av klipporna att det
var omöjligt att se underliggande kurvbild.
Med andra ord var det skitsvårt. Både jag

och Göran missade mycket (det gjorde näs-
tan alla) men blev ändå 2:a resp. 3:a. Men
en häftig terräng var det. Ombyte skedde
inne på en restaurant där några t.o.m. hitta-
de en dusch. Efter tävlingen 60 mils bussre-
sa till Detva i Slovakien dit vi anlände kl.
01. Där väntade tre rätters middag för de
som önskade. För min del blev det bara
dusch och god natt.

Dag 3, 21 okt
Upp 06.30, frukost kl. 7. Minusgrader på
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Naturskön målplats i Ungern.

Häftig klippterräng i Tjeckien.
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morgonen som med solens hjälp blev en
underbar höstdag. En lite större tävling i
Aggtelek i norra Ungern stod på program-
met. I närheten skall för övrigt nästa års VM
gå. Det var fin terräng, kuperat med stora
höjder och gropar. H21 hade hela 16 km,
för mig räckte det bra med 5.5 km i H60.
Både Göran och jag kom 3:a. Hittade en
toalett där jag kunde tvätta mig nödtorftigt,
dusch fick vänta till nästa dag. Som alltid på
ungerska tävlingar var markan suverän med
välsmakande gulasch och baren hade full-
ständiga rättigheter. Åter lång bussresa (58
mil) mot Rumänien. Matstopp vid midnatt
i Cluj för en beställd middag. Vidare färd
till Sibiu dit vi anlände 03.30.

Dag 4, 22 okt
Frukost efter 3 tim sömn sen iväg till tävling
i Transylvanska bergen söder om Brasov.
Resan gick sakta p.g.a. vägarbeten (de
rumänska vägarna har inte så hög standard)
så starten fördröjdes till kl. 13. Tyvärr så
hade det kommit flera dm nysnö dygnet

innan så det blev en snöpulsningsövning.
Det var tråkigt med snön för det var riktigt
fin terräng och en bra karta. Jag hade 48
min på 3.6 km, inte så lysande men det var
jobbigt i snön och ganska så kuperat.  Efter
tävlingen var det ordnat med dusch på ett
hotell och lunch innan vi kl. 16 startade den
långa resan till nattens mål, Varna i
Bulgarien. 

Genom förseningen ställdes naturligtvis
besöket i Ceaucescus palats i Bukarest in,
istället stannade bussarna två minuter utan-
för så att vi kunde ta ett kort. För övrigt
fastnade vi ordentligt i Bukarest eftersom
vår buss var en dubbeldäckare och för hög
för en del tunnelpassager. Lite senare snur-
rade vi ordentligt för att hitta rätt gränspas-
sage till Bulgarien. Vid midnatt var vi äntli-
gen ute ur Rumänien och detta firades med
en gigantisk felkörning. Detta kostade 14
mil och 2 tim extra så vi var inte framme i
Varna förrän kl. 04. Som brukligt serverades
gårdagens middag vid ankomsten så Göran
och jag kom i säng vid 5-tiden.
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Snötävlingen i Rumänien.
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Dag 5, 23 okt
Efter en timmes sömn var det dags att stiga
upp för en sprinttävling före frukost i en
trevlig park utanför hotellet. Det kändes bra
grusigt i ögonen vid starten men under lop-
pet vaknade jag till och det gick riktigt bra,
fick bästa tiden på M- banan. Vi tävlar i
regel på fyra banor, L, M+, M- och K. Jag
springer M- medan Göran springer M+. Nu
var vi framme vid Svarta havet och en helt
annan temperatur. Kortbyxor och T-tröja
gick alldeles utmärkt.

Efter frukost avfärd till en skogsorienter-
ing utanför Varna. Det var ganska trevlig
terräng, mycket öppen mark och en del
grönt. Jag surrade till det vid 1:a kontrollen
och blev 3:a. Tillbaka till hotellet för lunch
innan 50-milaresan till Istanbul startade vid
15-tiden. Färden gick förbi semesterorten
Sunny Beach men turistsäsongen var över
för i år. Gränsen till Turkiet tog en dryg
timme och vi var framme lite efter midnatt.
Vid ankomsten fick vi allt material om
Istanbuls 5-dagars samt den försenade 3-
rättersmiddagen. Vi bodde centralt på några
olika hotell. Den andra bussen blev försenad
och kom inte fram förrän kl. 03, då var
middagen inställd.

Dag 6, 24 okt
Vi skall tillbringa 4 dagar i Istanbul och
springa deras 5- dagarstävling. Skönt nu får
man chansen att sova ut. Tävlingen genom-
fördes på 4 dagar med två korta etapper på
samma dag. Det var imponerande att se hur
välorganiserad tävlingen var, 500–,600 star-
tande och organisationen var minst lika bra
som hemma. Vi fick t.ex. ett praktiskt litet
häfte i fickformat där alla uppgifter om täv-
lingen stod som dessutom innehöll en detal-
jerad karta över Istanbuls centrala delar.
Även kartor och banor höll god klass.

Orienteringen är ju trots allt en ny sport i
Turkiet. 

Sovmorgon till kl. 8 och sedan avfärd
med arrangörernas bussar till etapp 1. Vid
samlingen regnade det kraftigt men det
upphörde innan start. Terrängen bestod av
ganska kuperad bokskog, mestadels lättlöpt
men det fanns en del snubbeltråd i form av
långa taggiga revor. Loppet började bra för
mig men så fastnade jag vid en liten sänka
på en sluttning och hade ett elände att läsa
in mig. Det gick nästan 10 minuter och så
var den dagen förstörd, det blev till slut 12:e
plats 8 minuter efter. Det gick inte mycket
bättre för Göran, han kom 9:a i H50.
Kvällen tillbringade vi tillsammans med
några andra Höst Öst resenärer på en trevlig
restaurant nära hotellet. Det turkiska köket
är förnämligt.

Dag 7, 25 okt
Idag skall vi springa två etapper. På förmid-
dagen en sprint i en park. Det var trevlig
terräng lite småkuperat och en del vägval.
Jag kom 5:a, en minut efter, Göran däremot
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Blå moskén i Istanbul.
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hoppade över en kontroll som han inte såg
och var tyvärr borta ur sammandraget.
Högtalarsystemet användes mest av en
diskjockey som spelade techno på hög
volym hela tiden, men det var nog mest till
förtret för de äldre.

Direkt efter tävlingen bar det av till en
båttur på Bosporen med guide. Det var gott
om gamla palats efter stränderna. Istanbul
är en klart sevärd stad. Göran och jag hann
även med en tur till basarerna för att reka
lite inför kvällens nattorientering där.

Nattorienteringen var mycket speciell.
Basarerna består av trånga gränder inomhus
ibland i två plan. Affärerna var stängda och
ljuset mestadels släckt. Vi sprang på en karta
i skala 1:1500,  men det var inte mörkare än
att det funkade bra att springa med en liten
diodlampa. Kontroller på övre plan var lätt

att identifiera eftersom dessa var markerade
med grön ring på kartan. Banorna var ca 1.5
km men man måste göra ordentliga omvä-
gar, lite grand som vid Venedigorien-
teringen. Jag hade nog lite för stor respekt
för svårigheterna, tog det lugnt och kom
åter 5:a. Göran tog en gruvlig revansch för
förmiddagens misslyckande och vann över-
lägset. Tråkigt nog samlades kartorna in, de
turkiska myndigheterna är rädda för att kar-
torna skall vara ett hjälpmedel för bombut-
sättande terrorister. Jag försökte smuggla
med min karta men det upptäcktes. Några i
gänget lyckades dock så jag har fått min
bana via mail.

Dag 8, 26 okt
4:e etappen var förlagd till den asiatiska
sidan av Istanbul. Det var tävlingens sämsta
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H60 banan vid nattorienteringen i basarerna.



terräng med delvis täta områden med myck-
et taggiga buskar och revor. Några kontrol-
ler var dessutom av bingokaraktär. Inte min
favoritterräng direkt. Jag gjorde inga större
misstag och kom 3:a, i sammandraget har
jag nu avancerat till samma placering men
utan någon möjlighet att nå de två första
som är 10 minuter före. Förargligt med 1:a
dagens miss. Göran hade inte någon av sina
bättre dagar och hamnade en bit ner i resul-
tatlistan.

På kvällen var det en ny trevlig båttur på
Bosporen med utsökt buffé och magdans.

Dag 9, 27 okt
Sista etappen av Istanbuls 5-dagars gick i ett
angränsande område till 1:a etappen. Mesta-
dels fin terräng men på slutet passerades ett
taggigt område. Banorna var av långdi-
stanskaraktär med lite längre sträckor med
vägval. Jag gjorde ett bra lopp och missade
kanske 1.5 min, det räckte till en ny 3:e
plats på etappen en minut efter och
med samma placering i sammandraget.
En kontroll satt 50 m fel men jag hade
tur och såg den på håll. Göran hade
samma kontroll, då han kom till rätt
punkt såg han märklappen med kod-
siffran men ingen skärm. Han sprang
vidare och blev först diskad. Efter pro-
test gick arrangörerna ut och kollade
kontrollen, konstaterade att den satt

fel. Görans lopp godkändes vilket innebar
att han vann H50. 

14.30 startade ena bussen den 42 mil
långa resan mot Ankara. Pristagare och sent
startande åkte senare med den lilla bussen.
Vi var framme redan 21.30, ovanligt tidigt i
Höst Öst sammanhang, tack vare fina
motorvägar. Väl framme blev det middag
och dusch (eller tvärtom) innan det var dags
för god natt. 

Dag 10, 28 okt
Idag skall vi först springa två tävlingar i
Ankara och sedan åka 50 mil österut till
Niksar. Det blev följaktligen tidig väckning
och 15 minuters promenad till Ankara
Castle. Det var platsen för morgonsprinten
vid en borg i en unik miljö med smala grän-
der. Trots det tidiga klockslaget var mycket
folk i farten och bilarna körde som galning-
ar. Det var förenat med livsfara att passera
gatorna och bilisterna stannade inte frivil-
ligt.

Arrangörerna tillämpade ett nytt stämpel-
system. Vid kontrollerna satt ett A4-ark
med en massa små klisterlappar märkta med
kodsiffran. Stämpling innebar att man tog
loss en klisterlapp och fäste den på kartan.
Ett inte speciellt snabbt förfarande. Jag
stämplade fel vid en kontroll som låg 10m
från min. Arrangörerna var noga med att
kolla stämplarna och konstaterade att jag
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Rune och Göran i aktion i basarerna.

Var är kontrollen? Jo här. Göran Nilsson på bilderna.
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varit vid fel kontroll. Men i resultatlistan
stod jag som godkänd. Göran sprang en
något längre bana och kom 2:a efter Sofia
Forsgren (svensk budkavlemästare i år).
Efter tävlingen promenad tillbaka till hotel-
let för frukost.

Direkt efter denna, avfärd med buss till
dagens andra tävling, nu i skogsterräng
utanför Ankara. Trots att vi hade en arran-
gör med som ledsagare åkte vi fel och tap-
pade tid. Från bussfönstret såg terrängen
trevlig ut, lagom kuperat, tallskog och en
hel del halvöppna partier. Det lovade gott
men det blev inte som väntat. Jag startade
sent och det dröjde väldigt länge innan
någon kom i mål. Så småningom kom
Göran först i mål, han hade bara tagit några
kontroller och menade att ingenting stäm-
de. Skalan var fel, kartan stämde dåligt,
kontrollerna satt fel dessutom saknades
meridianer. Då jag startade bland de sista
var jag inställd på att inte hitta runt. Men
efter många Höst Öst resor med en del
mindre bra kartor har jag fått en viss vana
vid sådana. Skalan uppgavs till 1:10 000
men var förmodligen 1:12 500, kuperingen
var stark så det blev mycket kurvbildsorien-
tering, men kontrollerna satt nog ungefär
inom ringen. Jag missade bara några minu-
ter och hade ungefär samma tid som bästa
tiden på min bana. Men i resultatlistan stod
jag som ej startande medan Göran överläg-
set ”vann” sin bana. 

Tillbaka till hotellet för dusch och lunch.
Här lämnade Göran resan och tog flyget
hem. I efterhand kan man konstatera att det
var ett klokt val, vi hade nu klarat av den
minst jobbiga delen av resan.

Resan till Niksar gick bra och vi var fram-
me redan kl. 23. Middagen stod serverad på
en restaurant mitt inne i stan där borgmäs-
taren tog emot och hälsade oss välkomna.

Vi bodde på tre olika hotell, två inne i stan
och ett nybyggt (där bodde jag) utanför. Det
tog lite tid med middagen och incheckning-
en så det dröjde ända till 01.30 innan jag
kom i säng. Jag bodde ihop med Göran
Månsson som var andrachaufför i den lilla
bussen. Han kom sent till rummet p.g.a. en
liten malör. Av misstag hade han råkat
tömma bussens toalett framför hotellentrén.
När han letade efter slang för att spola rent
kallade man på brandkåren som städade
upp.

Dag 11, 29 okt
Dagens program bestod av orientering uppe
i bergen utanför Niksar samt en mycket
lång bussresa (75 mil) till Igdir nära gränsen
till Iran. Följaktligen blev det tidig avfärd
till orienteringen. Då vi skulle hämta folk
från de centralt belägna hotellen fastnade
bussarna ordentligt på de trånga gatorna i
byn. Det var Turkiets nationaldag med mas-
sor av folk i rörelse och ett allmänt kaos.
Kraftigt försenade kom vi fram till platsen
för orienteringen där vi bevakades av turkisk
militär (det var för vår säkerhet). Ett 25- tal
personer hittade inte bussarna i stan utan
kom senare med taxi, hur de hittade rätt har
jag inte en aning om.

Vid starten utbröt det vanliga kaoset då
folk bytte starttider och banor. För att ytter-
ligare komplicera det hela skulle vi ha num-
merlappar och för min bana (M-) gjordes
även en avkortad variant (M—). Terrängen
var fin med öppen tallskog så det blev en
riktigt trevlig tävling. Jag gjorde inga miss-
tag och sprang runt mina 5.7 km på 51
minuter. I resultatlistan blev det dock en
blygsam placering eftersom de som sprang
den avkortade varianten på 4 km placerades
före. Troligen blev jag 3:a på min bana en
halvminut efter Kalle Johansson, Skogs-



hjortarna. Enligt resultatlistan segrade Sture
Ingvar?, någon med det namnet existerade
inte.

Lunchen serverades mitt inne i stan men
för att våra stora bussar skulle undvika kao-
set skjutsades folk med minibussar kors och
tvärs mellan hotellen och lunchrestauran-
ten. Tack vare detta startade vår 75-milaresa
först kl. 15 (3 tim försenad). Man såg fram-
för sig en stor del av natten i bussen. 

Nu var det inte någon lyckodag precis.
Efter några mil ville den turkiska polisen bli
sponsrad d.v.s. båda bussarna fick fortkör-
ningsböter. Efter ytterligare en bit började
den stora bussen koka. En fläktrem hade
gått sönder. Det fanns reservremmar i bus-
sen men ingen som passade perfekt.
Dessutom hade ett expansionskärl av plast
gått sönder p.g.a. överhettning. Den blåa
bussen for vidare och lär ha kommit fram
till Igdir vid 4- tiden på morgonen. Vi han-
kade oss fram men det blev många stopp för
vattenpåfyllning. Vårt förråd av dricksvat-
ten var då till stor nytta. Varje gång vatten
skulle fyllas på måste alla ryggsäckar lastas

ur skidboxen för att man skulle komma in i
motorn. Vid ett tillfälle tappade vi reserv-
remmen men några hittade med hjälp av
små diodlampor remmen på vägen. Så små-
ningom kom vi fram till ett nybyggt motell
och busstation för långfärdsbussar ute i öde-
marken. Tala om tur. Klockan var då 01 på
natten. Vi var väl cirka 70 personer och det
fanns 25 sängplatser. Ett 20- tal for vidare
med en långfärdsbuss mot Igdir (50 mil
bort). Vi andra fick dela på sängplatserna,
jag hade tur och fick en egen säng och som-
nade genast. Andra som inte var lika lycko-
samma sov på golvet i korridoren eller i bus-
sen. 

Dag 12, 30 okt
Vaknade vid 7-tiden efter 5 timmars välbe-
hövlig sömn och fick frukost. Hur skulle vi
nu komma vidare? Bussen måste repareras,
en ny fläktrem skulle flygas från Istanbul till
Erzurum 25 mil bort och sedan skickas med
bil till vårt motell. Det kunde ta ett dygn.
Hålet i expansionskärlet lagade vår chaufför
Ingemar Carlund med plastic padding. Peo
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Tävlingsterrängen i Marand, Iran.
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fixade en turkisk hyrbuss och vid 14- tiden
kom vi iväg på vår långa resa till Iran. Våra
124 resenärer var nu uppdelade på ett antal
grupper på olika ställen, enligt Peo fanns
resenärerna i 7 olika bussar och minibussar.
Cirka 40 stycken skulle in i Azerbaidjan för
att springa i en park vid en idrottsanlägg-
ning. Man hade betalat jättedyra visum för
att till varje pris få ett nytt orienteringsland
(Peo kallade detta för orienteringsmiss-
bruk). Andra som övernattat i Igdir skulle
direkt till Iran medan vi satt på en buss med
lång väg kvar till Iran. Gula bussen med
chaufförerna var dessutom kvar vid motellet
för reparation. 

Blåa bussen hade kört Azerbaidjan-
resenärerna till gränsen för att lämna dessa
där men fick problem då man skulle vända

tillbaka. Bussen hade fel chaufför enligt tur-
kiska tullen, den rätta låg och sov i Igdir 10
mil bort. Han fick ta taxi för att lösa ut bus-
sen, den skulle senare möta oss vid Iranska
gränsen. När vi vid 23-tiden kom fram till
gränsen stod faktiskt bussen där och vänta-
de på oss. Gränspassagen tog sedan 4 tim-
mar, dessutom tappade vi ytterligare 2.5
timmar som klockan skulle ställas fram. 

Azerbaidjangänget hade ingen lyckad dag.
Gränspassagen hade tagit 6 timmar så när
man kom fram till platsen för orienteringen
var det mörkt och guiden de hade med sig
förbjöd dem att springa. Det kunde visst
vara farligt. Några trotsade förbudet och
sprang en runda i parken utan utmärkta
kontroller men det kan knappast räknas
som en orienteringstävling.
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Dag 13, 31 okt
När vi äntligen kommit igenom Iranska
gränsen återstod 15 mil till hotellet i
Marand dit vi kom fram lagom till frukost.
Där möttes vi av de resenärer som anlänt
dagen innan. Azerbaidjangänget saknades
fortfarande, de skulle möta upp senare.
Dagens tävling gick i en liten by,
Dowlatabad, nära Marand. Det var bara
någon mil till Dowlatabad men det tog lång
tid att komma dit eftersom det var problem
att komma fram trots att vi hade den lilla
blåa bussen.

Kartan var en skrivbordsprodukt som
hade ritats från Google Earth av en norrman
men den stämde förvånansvärt bra. Skalan
var däremot okänd, min bana skulle vara
1.6 km men den var nog cirka 3 km. Byn
bestod av smala gränder, muromringade
hustomter och lite odlingar. Tävlingen sköt-

te vi själva (liksom alla tävlingar i Armenien
och Georgien) med utsättning och intag-
ning av kontroller med sportident. Vi väck-
te enorm uppmärksamhet bland befolk-
ningen så det blev en häftig upplevelse.
Speciellt barnen var i extas när de blev foto-
graferade och fick se bilderna på bildskär-
men. De kanske aldrig har sett en digitalka-
mera. Våra damer fick lov att springa med
schal på men man tog det som en kul grej.
Målet var förlagt till byns torg och där fick
vi frukt och lunchpaket efter loppet. Vi
väckte så mycket uppmärksamhet att vi så
småningom snabbt fick åka därifrån, det
ryktades att säkerhetspolisen var på väg. Jag
vet inte om vi hade tillstånd för kartritning
och löpning. När vi kom tillbaka till hotel-
let dök till allmänt jubel vår stora gula buss
upp, den var nu lagad. Märkligt nog så var
alla återsamlade efter att ha varit utspridda
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på diverse ställen och vi var t.o.m. ikapp
programmet. Snabbdusch och iväg klockan
15 för ytterligare en lång nattfärd mot
Yerevan i Armenien. 

Till gränsen gick det bra och vi var där
halv sju, sen började eländet. På Iransidan
skulle allt bagage ut och bäras genom tullen
för röntgenundersökning och sedan lastas in
igen. Det tog en evinnerlig tid. Sen tog det
en lång stund då tullarna försökte göra sig
själva rika genom att kräva en massa pengar
under förespegling att vi tankat mycket mer
diesel än vad bussens tank rymde. Att tanka
en hel buss i Iran kostar endast motsvarande
cirka 30 kr. Men det är det inhemska priset,
för utländska bussar är priset det ett annat.
Det blev bråk mellan våra chaufförer och
tullarna, jag vet inte hur mycket de till slut
betalade, men en massa tid tog det. Väl i
den Armeniska tullen upprepades samma
procedur med bagaget, plus att vi skulle
fylla i visumansökningar och få dessa god-
kända. Sex timmar tog tullandet och vid

midnatt startade den 35 mil långa nattkör-
ningen mot Yerevan. Det låter kanske inte
så mycket men vi skulle över flera höga
bergspass (2500 m.ö.h.) på, som det sades,
en av världens farligaste vägar (16 % lut-
ning). Förutsättningen var ju inte den bästa
med trötta chaufförer och övertunga bussar.
Påfrestningen på den gula bussen blev återi-
gen alltför stor så under natten fick vi stan-
na vid några tillfällen och fylla på vatten i
kylsystemet.

Dag 14, 1 nov
På förmiddagen rullade vi sakta fram mot
Yerevan, huvudstad i Armenien. Den gula
bussen mådde inte så bra, en ny reparation
måste göras. Men vi hade gått om tid att
njuta av den fantastiska naturen med
snöklädda bergstoppar. Speciellt Ararat,
5100m.ö.h., var imponerande, men av
Noaks ark såg vi inte ett spår. Trots att alla
var trötta så var humöret på topp. I bussen
sjöng man ”Peo Bengtsson hade 120 man,
när vi sakta rullade fram mot Yeravan”.

Två tävlingar var planerade i Yeravan.
Förmiddagens tävling i botaniska trädgår-
den var för länge sedan inställd, men efter-
middagens sprinttävling i Victory Park
borde vi hinna till och även en snabblunch
innan. Vid trettontiden kom vi fram till
Yerevan men det blev problem med den
stora bussen som inte kom under en järn-
vägsundergång. Det är nog inte så bra att
åka med en dubbeldäckare i denna del av
världen. Den lilla bussen däremot kom
under så man hann med lunchen. Efter
mycket kringåkande blev vi så småningom
lotsade in i staden med hjälp av en taxi som
hade telefonkontakt med vår organisatör
Nelli. Hon är assistent till Leif Strömqvist
som på ett utmärkt sätt ordnat vår vistelse i
Armenien. Leif arbetar då och då i
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Armenien som skogskonsult. Av en ren till-
fällighet fick han höra om Höst Öst resan
vid sprint DM i våras då jag berättade om
den. Hur som helst det blev för sent för lun-
chen så vi åkte direkt till Victory Park. Nu
hade vi åkt 35 mil på 15 timmar i Armenien
vilket ger en snittfart på 23 km/h, ett behag-
ligt cykeltempo (fast kanske inte på dessa
vägar). Räknat från Marand hade vi rest 24
timmar inkl. gränsövergången. Jag hade inte
ätit på ett dygn (reservprovianten var slut)
och knappt sovit på 2.5 dygn (har svårt att
sova sittande i en buss). Trots detta gick det
förvånansvärt bra att springa sprintbanan på
2 km. 

På kvällen var det helt underbart att äta
en riktig måltid och ÄNTLIGEN få lägga
sig i en säng. Somnade som en stock och sov
9 timmar.

Dag 15, 2 nov
Idag skulle vi springa på en skogskarta i
norra delen av Armenien. Samtliga kartor i
Armenien och Georgien hade ritats av två
svenska och en ukrainsk kartritare under
hösten och de var av utmärkt kvalité. Vi
hade hyrbussar eftersom våra chaufförer
måste sova ut och dessutom behövde den
stora bussen repareras. De flesta åkte med
till tävlingen men de som stannade kvar för
att sova ut och åka sena-
re med våra egna bussar
gjorde dagens miss. I
mitt tycke blev orienter-
ingen och vistelsen vid
skogsbruksskolan
Zikatar en av resans
höjdpunkter. Bussresan
tog 4 timmar och sista
biten fick vi åka i mini-
bussar och jeepar på en
mycket brant och skakig

väg upp till skogsskolan. Vid ankomsten
bjöds vi på kaffe/te med bakelser och frukt.
Vädret visade sig även från sin bästa sida
med sol och värme. Terrängen bestod av
bokskog utan undervegetation men det var
fruktansvärt kuperat så det blev en del gå
orientering i backarna. Jag kände mig pigg
och tog långa banan, den var ju bara 5 km.
Efteråt räknade jag ut att stigningen på
mina vägval var cirka 450 m, rätt mycket på
5 km. Med tiden 68 minuter var jag i slutet
av resultatlistan men jag var säkert äldst på
den banan. Efter löpningen blev det varm-
dusch och en förnämlig buffélunch med
öl/vin och även starkare varor för de som
önskade så stämningen var på topp. TV var
där och filmade, borgmästaren och skolche-
fen höll tal. Förbrödringen var stor och den
skumpiga nedfärden till byn och våra egna
bussar var festlig även den. Tack Leif och
Nelli för en oförglömlig dag uppe i Zikatar. 

Vi hade bara 12 mil att åka till Tbilisi i
Georgien men med en gränspassage på 4.5
timmar och sedvanligt letande efter hotellet
hann klockan bli över 24 innan vi kom
fram.

Dag 16, 3 nov
Vaknade efter en natt med normal mängd
sömn. Skönt. Vi har nu några lugnare dagar
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framför oss. På förmiddagen skall vi springa
en sprint i Tbilisi och sedan har vi endast 20
mil till Kutaisi där vi skall stanna två dagar.
Sprinten gick i en park och ett angränsande
skogsområde. I parken fanns det gigantiska
monument från sovjettiden. Det var rätt
kuperat och min tid 22 min på 2.8 km räck-
te till seger på M- banan. Georgien är fattigt
och har en hög kriminalitet. Vi hade därför
noggrann bevakning av våra väskor eftersom
några individer cirkulerade runt oss och ver-
kade mer intresserade av väskorna än ori-
enteringen.

Efter lunch på hotellet åkte vi vidare mot
Kutaisi. Trots att vi bara sprungit en sprint
ganska centralt i Tbilisi hade klockan blivit
15 innan vi kom iväg. Tävling, transporter,
dusch och ätning tar lång tid med en så här
stor grupp.

Efter någon timmes färd stannade vi till i
Gori för en av resans få kulturella aktiviteter,
besök av Stalinmuseet (Gori är Stalins födel-
seort). Besöket blev kort för efter en stund

gick strömmen och det blev mörkt. Det
gjorde nu inte så mycket för nästan all infor-
mation var på ryska.

Vi blev naturligtvis sena även denna kväll
och än värre blev det då varken vi eller vår
guide kunde hitta hotell Oazis. Det lät tju-
sigt och fina upplysta palmer på vägen båda-
de fint hotell. Väl framme efter lång tids
körande kors och tvärs i mörkret kunde vi
läsa Sanatorium Oazis. Det visade sig vara
ett totalt förfallet semesterhem från Stalins
tid. Byggt i slutet av 40-talet och inte reno-
verat sedan dess. Byggnaden var enormt stor
med långa korridorer mellan olika huskrop-
par. Vi släpade tunga väskor upp och ner för
trappor (hiss fanns inte) och  förvirringen
var stor innan vi till slut hittade våra rum.

En gång i tiden hade det funnits vatten-
burna element men nu fanns ingen värme i
husen. Toaletten gick inte att spola i utan
stod och läckte i en hink. Det vattnet
använde vi till ”spolning”. Det var nog det
ruggigaste boende jag upplevt på Höst Öst.
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Här skulle vi till råga på allt bo två nätter. Vi
serverades ljummen köttgryta med klimpigt
potatismos innan det var dags att väl
påklädd krypa ner i den sviktande sängen.
Kvällens planerade legendarfest sköts upp
till nästa kväll.

Dag 17, 4 nov
Vaknade vid 7-tiden, för ovanlighetens skull
innan väckarklockan ringde. Efter frukost
blev det lite tid att titta på och fotografera
omgivningarna. Stället måste ha varit
enormt pampigt för 60 år sedan men det var
tragiskt att se förfallet. Undrar hur det kom
sig att vi fick ett sådant boende men en
intressant upplevelse var det. 

Dagens första tävling var medeldistans på
en mestadels grön karta. Bitvis var det
mycket taggbuskar och en del stigar var
svåra att följa eftersom de hade bildats av
lösgående kreatur. Jag misslyckades med det
mesta och missade nog bortåt 10 minuter
totalt.

Dagens andra tävling gick betydligt bätt-
re. Det var en skogssprint i ett lättlöpt
område med endast lite taggbuskar. Några
resultat från tävlingarna har jag ännu inte
sett.

På kvällen var det bankett på en trevlig
restaurant inne i stan. Vid middagen skedde
inval av ett tiotal nya Höst Öst legendarer
(man blir legendar när man genomfört
minst tre resor under totalt fem veckor).
Det var rikligt med god mat och kul under-
hållning av lokala sångare som blandade
lokal och västerländsk musik. Vid 22-tiden
tog jag första bussen hem för i morgon är
avresan redan 04.30.

Dag 18, 5 nov
Väcktes 03.45 av väckarklockan för redan
kl. 04 skall vi börja packa in i bussarna. Den

tidiga avfärden beror på att vi skall hinna
med sprinttävling, tull och bussåkning till
Trabzon i Turkiet. Där skall vi passa en färja
över Svarta havet till Sochi i Ryssland och
den får vi inte missa. Gränsen mellan
Georgien och Ryssland är stängd, eftersom
dessa länder ligger i konflikt, så vi måste ta
omvägen via Turkiet. Det talades om att
stryka sprinten (som vi arrangerade själva)
men det väckte våldsamma protester. Hellre
gå upp några timmar tidigare, trots att det
varit fest på kvällen, än att missa en ori-
entering. 

I gryningen var vi framme i Batumi vid
Svarta havet nära den turkiska gränsen.
Georgien hade varit fattigt och eländigt hela
tiden men här var det riktigt fint, kanske ett
framtida semesterparadis. Sprinten gick i en
lättlöpt park intill havet. För att spara tid
var det gemensam start med en inledande
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fjäril för att få spridning. Jag råkade ta en
kontroll i fel ordning och kom på efterkäl-
ken men sprang upp mig till 2:a plats. Det
var en kul tävling och fort gick det, 2.8 km
på 16 minuter. Efter loppet tog några chan-
sen till ett dopp i Svarta havet. 

Efter att ha passerat turkiska gränsen
överraskande snabbt (1.5 timme) stannade
vi efter vägen för att äta den från hotellet
medhavda frukosten. All denna stress för att
hinna fram till Trabzon och båten kl. 18.
Nu var vi framme redan kl. 13 och låg för
första gången på resan före tidsschemat.
Men det hade vi inget för, färjan var inställd
till nästa dag. Man uppgav dåligt väder men
det märkte vi inget av.

Det blev för Peo att fixa fram hotellrum
och vi fick drälla omkring i Trabzon ett
dygn.

Dag 19, 6 nov
Det regnar idag, ett stillsamt strilande men
det är ganska varmt. Det lär regna mycket i
Trabzon som ligger nedanför bergen vid
kusten. 50 dagar om året sägs vara regnfria.
Annars har vi inte haft så mycket regn på
resan, det har för det mesta varit bra väder.
I väntan på färjan har ett gäng åkt på en
bussutflykt men jag stannade kvar i stan,
tycker att vi åker tillräckligt med buss ändå.
Passade på att göra lite gympa i hotellrum-
met, det har blivit alldeles för lite av detta på
resan. Fick höra att det varit demonstationer
i Tbilisi och att det nu var utlyst undan-
tagstillstånd, vilken tur att vi hann ut ur
Georgien i tid.

Vid 14-tiden kör bussarna på färjan
medan vi får gå ombord kl. 17. Men någon
avfärd blir det inte, först skall man lasta på
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enorma mängder apelsiner framför bussar-
na. Först kl. 22 lägger färjan ut, nu är vi för-
senade ett dygn. Färjan var liten och sliten,
registrerad i Phnom Penh, rederiet hade
postbox på Marshallöarna och det stod i en
broschyr att man hade ”limited liability”
d.v.s. inget ansvar för transporten. Färjan lär
ha gått mellan Varberg och Grenå på 60-
talet, men i nuvarande skick hade den knap-
past fått lämna en västerländsk hamn. Men
vi hade inget val för någon annan färjeför-
bindelse finns inte. Tur att havet är lugnt.

Dag 20, 7 nov
Efter en olidligt varm natt i hytten vaknade
jag med halsont. Det hade varit ett evigt
hostande i bussen en längre tid och många
hade varit sjuka. Nu var det tydligen min
tur. Vid 11-tiden anlände vi till Sochi i
Ryssland, utsedd till vinter- OS stad 2014.
Färjan ankrade på redden, den enda hamn-
platsen var upptagen och det skulle dröja 6
timmar innan vi fick lägga till. Vi kom så
småningom iland och kom genom tullen
vid 18-tiden men bussarna syntes knappt
bakom berget av apelsiner. Beskedet var att
det skulle dröja ytterligare 6 timmar innan
apelsinlasten hade lossats. 

Våra stackars ryska arrangörer, som förbe-
rett två tävlingar som blivit inställda och
sedan fixat en ny som även fick ställas in,
satte i all hast ut kontroller i parken bredvid
färjeläget. Det blev en promenad-natt-trim-
orientering i en fin park med palmer, hotell
och nöjesattraktioner vid stranden av Svarta
havet. Det märktes att Sochi är Rysslands
Riviera. Vi fick också en kasse med presen-
ter från arrangörerna, mössa, t-shirt, medal-
jer och kartor. 

Efter middag på snabbmatställe återvände
vi till färjeläget och nu sent på kvällen hade
man börjat lasta av apelsinerna. Sedan blev

det problem att köra ut bussarna p.g.a. att
rampen var för hög. Kl. 03 kunde vi äntli-
gen starta den 68 mil långa resan till Alushta
på Krim, 40 timmar försenade. Eftersom vi
enligt planerna skulle bo där två nätter
fanns nu en möjlighet att köra in tiden.
Något dåligt väder märkte vi aldrig av, giss-
ningsvis var det apelsinlasten som var orsa-
ken till förseningen. 

Dag 21, 8 nov
Det blev en jobbig transportdag. En sömn-
lös natt, ont i halsen och feber gjorde inte
saken bättre. På eftermiddagen kom vi fram
till Kerchsundet som är gränsen till
Ukraina. Färjan över sundet går bara var
tredje timme och ibland mer sällan trots att
turen bara tar 30 minuter.  Det blev resans
värsta gränspassering, 7 timmar tog eländet.
Peo fick uppgift om priset på färjebiljetter-
na, växlade till rubel men då han skulle
betala höjde man priset så han fick växla
mera. Blåa bussen saknade S- märke och det
kostade extra. Tullarna försöker bara hitta
fel för att tjäna en hacka. När vi äntligen
trodde det var dags att köra ombord och
avgångstiden närmade sig, fick vi order att
lasta ur allt bagage och gå med det genom
tullen. Skulle vi behöva vänta till nästa färja?
Men döm om min förvåning, bilarna som
redan kört ombord fick köra av så att vi fick
plats med bussarna. En timme försenad
avgick färjan. Men vi skall vara glada att vi
kom över sundet i tid. Något eller några
dygn efter att vi passerat utbröt en kraftig
storm i området och flera fartyg gick under.
Färden fortsatte mot Alushta och när vi när-
made oss var det snö på marken. Kom fram
vid midnatt till ett kallt hotell. Avstod natt-
middagen och kröp genast till sängs med
superunderställ. Dagens två tävlingar vid
Alushta blev ju inställda men man tänker
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köra en kort tävling nära hotellet i morgon
bitti före lunch. Det är naturligtvis inget för
mig med feber och hosta utan det blir sov-
morgon för min del.

Dag 22, 9 nov
Vaknade efter 7 timmars välbehövlig sömn
av att folk kom tillbaka efter morgonens
tidiga tävling. Det blir allt färre som spring-
er tävlingarna nu, förkylningarna grasserar
och många är trötta. Åt endast en lätt fru-
kost för nu är även magen i olag. Vi kom i
alla fall iväg tidigt, före kl. 10 för nu väntar
en ny maratonetapp på 70 mil till Chisinau
i Moldavien. Vi får lunchpaket med i bus-
sarna för vi har inte tid att stanna och äta.
Vi gör en kort tur ned till strandpromena-
den i Alushta som är en semesterort för
ukrainarna, men nu är det kallt, lite regnigt
och öde. Synd att vi inte hann se mer av
Krim.

Resan fortsatte norrut över enorma slätter

i södra Ukraina. Vid ett stopp för tankning
inträffade en rolig episod. Inne på ett café
satt ett par där killen just hade friat till sin
fästmö och fått ja. Han blev så glad att han
bjöd hela bussen på champagne. Vi sjöng
”ja må dom leva” och Peo skänkte Höst Öst
tröjor till dem. Ibland händer oväntade
saker på Höst Öst.  

På kvällen kom vi till Odessa för att
lämna av några resenärer. Det är bättre plats
i bussarna nu eftersom en hel del har lämnat
oss och flugit hem. Vi gjorde en snabb titt
på Potempkin trappan, känd från en gam-
mal film från 20- talet, sedan vidare mot
Moldavien. Vid gränsen mötte Moldaviens
OL-president oss för att underlätta
gränspassagen men den tog ändå 3 timmar.
Vid midnatt var vi över och nu återstod
endast 13 mil. Men vilka vägar, man trodde
bussen skulle skaka sönder. Medelhastig-
heten var nog högst 40 km/tim så först kl.
03.45 svängde vi upp framför hotellet.
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Idag/inatt har vi rest 18 timmar trots att
morgonens tävling kortades till en snabb
morgonsprint. Men vårt hotell var en posi-
tiv överraskning. Det var ett verkligt för-
nämligt boende på en nybyggd holiday-
resort. Vilken kontrast mot ”sanatoriet” i 
Kutaisi. I morgon (läs idag) skall vi springa
Moldaviens ultralånga mästerskap. Jag för-
står inte hur våra seniorer skall orka. Natt-
middagen hoppade jag över.

Dag 23, 10 nov
Två inhyrda bussar tar oss till tävlingen
eftersom våra chaufförer måste sova ut. Jag
har bestämt mig för att springa, känner mig
bättre och det är bara 4 km för min del.
Bussarna kör fel så vi kommer naturligtvis
för sent så att många missar sina starttider.
Det vanliga kaoset vid starten bryter ut men
startstämpling verkar gå bra. Terrängen var
underbar med gles bokskog utan undervege-
tation och måttlig kupering. Grönt på kar-
tan märktes knappt i verkligheten. Både
karta och banor var helt OK. Kul att ori-
enteringen har utvecklats så positivt i
Moldavien, under tävlingssäsongen lär det
finnas tävlingar varje helg. 

SI- enheterna var ingjutna i kontrollstati-
ven vilket många av Höst Öst resenärerna
upptäckte först efter några kontroller.
Istället stämplade man med den väl synliga
stiftklämman. Då blev man diskad.
Resultatlistan som presenterades efter täv-
lingen innehöll nog fler felaktiga än rätta
tider eftersom våra starttider var inprogram-
merade. Men i efterhand har man korrigerat
starttiderna så nu finns en riktig version. 

Det var bara H21 och D21 som sprang
riktigt långt, 16.2 resp. 10.5 km. Tufft med
den uppladdning vi haft. Själv joggade jag
runt mina 4 km utan misstag.

Efter dusch och lunch på hotellet var det

dags för nästa nattetapp.  Vid avfärden stop-
pade arrangörerna bussarna för prisutdel-
ning med diplom och dryckeskrus. Undrar
hur många som fick rätt pris. Ture
Lundberg (89 år) fick pris för att han var
äldst men han var inte med på tävlingen.
Vid 5-tiden startade den långa färden till
Chernovtsky i Ukraina (återigen en seg
gränspassering) dit vi anlände kl. 03. Då
hade restaurantpersonalen gått hem så den
beställda middagen uteblev.  

Dag 24, 11 nov
Väckarklockan ringde 09.30 för att jag skul-
le hinna till frukosten. De som orkade var
redan ute på dagens medeldistanstävling.
För min del hade febern kommit tillbaka,
det var nog inte så bra att springa igår. Nu
blir det ingen mer orientering på resan för
min del. 

Ute är det kallt, blåsigt och is på vatten-
pölarna. Jag tar en sväng till en närliggande
marknad och inhandlar diverse proviant till
nattens färd. Man vet aldrig när det blir mat
igen. Efter en sen lunch startar den 60 mil
långa och långsamma färden till Krakow.
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Middagen har vi fått i form av matpåsar. 
Vi kom fram till polska gränsen kl. 22.30.
Förhoppningen att gränspassagen till Polen,
som är EU land, skulle gå relativt snabbt
grusades omgående då vi fastnade i enorma
bilköer. Efter en riktigt seg passage kom vi
igenom 03.15, där rök hoppet om att få
sova i en säng. Skönt nu har vi passerat den
sista öststatsgränsen på resan. 

Det hade börjat snöa kraftigt och färden
in till Krakow gick lusigt eftersom vi var så
sena att vi hamnade i morgonrusningen. Kl.
7 på morgonen kom vi fram till ett student-
hem där vi skulle ha bott i natt. De som inte
sprang dagens tävling (det var de flesta) fick
i alla fall några timmars sömn. Ett mindre
antal gick direkt till frukosten och åkte
sedan ut till tävlingen som var en snöpuls-
ningsövning med masstart. Förstår inte hur
de orkade men en del har förmåga att sova
på bussen.

Efter tävlingen får vi lunch i den lokala
orienteringsklubbens klubbhus. En del rese-
närer tar flyget hem så nu blir det riktigt bra
plats i bussarna. Vid 15-tiden startar den
115 mil långa hemresan. Detta var den enda
planerade nattresan med bussen, men det
har ju blivit ett antal oplanerade nätter i
bussen. Vi var nio stockholmare som hade
tåg att passa i Helsingborg och det var tvek-
samt om vi skulle hinna. Om vi inte gör det
får vi köpa nya biljetter för dryga tusenlap-
pen. Men nu rullar milen undan på fina
motorvägar mot färjan Puttgarten-Rödby.

Sent framåt kvällen är jag så trött av
sömnbrist att jag för första gången på resan
somnar in ordentligt på bussen.

Dag 25, 12 nov
Vaknar till av att bussen stannar och chauf-
fören rusar ut till en biljettkur och sedan
snabbt tillbaka. Kl. är 03.30 och vi är redan

framme vid färjan. Vi kör ombord direkt
och minuten senare går färjan. Nu hade vi
en sagolik tur för nu kommer vi att hinna
med tåget. Med en senare färja hade vi tro-
ligen missat detta. Efter att ha lämnat av en
del resenärer i Malmö var vi framme i
Helsingborg i god tid till tåget. Var hemma
i Skogås fram på eftermiddagen och resan
avslutades med att jag fick släpa min alltför
tunga resväska från stationen genom ett
tjockt lager nysnö. Väl hemkommen tog jag
ut tre extra semesterdagar för återhämtning.

Sammanfattning
Vi åkte 1250 mil på 25 dagar, nästan en
tredjedel av jordens omkrets.

Det var planerat 30 tävlingar, nu blev det
bara 24 samt ytterligare 2 som knappast kan
räknas som tävlingar. Själv sprang jag 21
tävlingar.
• Vi har rest i 16 länder och orienterat i 12.
• Vi har suttit drygt 50 timmar i tullar.
• Vi hade otur med busshaveriet och den
inställda färjan. 
• Vi hade tur som hann ut ur Georgien
innan det infördes undantagstillstånd.
• Vi hade även tur som slapp stormen på
Svarta havet.
• Vi hade i alla fall tur med vädret (för det
mesta).

Trots alla umbäranden skulle jag inte vilja
ha resan ogjord. Även om det många gång-
er var jobbigt så har resan varit ett stort
äventyr där vi fått uppleva kulturer helt
annorlunda än vår västerländska. Med gläd-
je kommer man att minnas de roliga ori-
enteringarna, de vackra landskapen, god
och annorlunda mat, spännande boenden
och inte minst alla trevliga medresenärer.

Den som vill läsa mer om resan och även
tidigare Höst Öst resor kan göra det på
www.hostost.com
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Årsmötet valde för första gången en kvinn-
lig ordförande, nämligen Agneta Holgers-
son. Klubben startades den 22 februari
1931 så vi var många som har sett fram
emot denna dag. Jag vill på inget vis
förringa tidigare ordförandes kunskaper och
ledarskap, ett jättetack till alla dessa genom
åren, men det är något visst med en kvinn-
lig ordförande. 

Årsmötet valde även Kristin Morén som
vice ordförande och undertecknad till sekre-
terare. Till den tunga men oerhört viktiga
posten kassör, valdes Göran Nilsson. Jag och
många andra är säkra på att han kommer att
axla denna tunga roll i klubben med bravur.
Styrelsen sänkte även sin medelålder genom
att Sofia Persson valdes in som ny ledamot
tillsammans med Björn Salomonsson och
Jörgen Hector. Björn kommer under våren
att arbeta med Naturpasset som ska vara
klart till försäljning på Huddingedagarna
som går av stapeln den 24 och 25 april. På
lördagen den 25 april kommer klubben att
arrangera en orienteringsbana i Sjödals-
parken och under både fredagen och lörda-
gen kommer representanter från klubben att
vara med på torget och informera om klub-
ben och dess verksamhet. Jörgen är styrel-

sens representant i ungdoms och junior-
kommittén.

Årsmötet gick igenom klubbens ekonomi
som ser bra ut och 2007års vinst landade på
60 300 kr. De främsta inkomstkällorna
under 2007 var från klubbens arrangemang
och då särskilt 25-mannakorten. Huvud-
styrelsen och sektionsstyrelsen beviljades
därefter ansvarsfrihet av årsmötet. 

Årsmötet beslutade även att årsavgifterna
ska vara oförändrade. Som avslutning på
kvällen informerades om kommande klubb-
arrangemang som t ex föredraget av Johan
Hasselmark den 18 mars om multisport,
tävlingen den 10 maj som klubben arrange-
rar och deltagandet vid årets 5-dagars i
Sälen. Som det ser ut nu kommer ca 100
medlemmar att delta. Kan det vara klubbre-
kord?

Årsmötet avslutades genom att ordföran-
de tackade den gamla styrelsen och kom-
mittéerna för ett gott arbete och de nyvalda
önskades lycka till. Märken och priser dela-
des ut till dem som var närvarande på års-
mötet och uppnått nivåerna.

För alla som vill läsa årsmötesprotokollet
finns det dels i klubbstugan dels på klub-
bens hemsida.
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Rapport från årsmötet

Årsmötet som hölls den 30 januari i klubbstugan
var klubbens 77:e i ordningen. Mötet var välbesökt
och vi som var där fick vara med om att skriva om
klubbens historia på fler än ett sätt.

av Ulrica Mellergård
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