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S N Ä T T R I N G E - S k u b b a r e n 
 
I detta nummer kan du läsa mycket om 
Australien. Rune har varit där och för-
svarat sin titel i Veteran-VM. Två artik-
lar om Ålandslägret ur olika vyer har vi 
fått in från våra unga skribenter! Anna 
och Sofia har provat multisport. Och så 
presenterar vi Årets Ungdom! 
 
Redaktionen önskar alla God Jul och 
Gott nytt år 
 
Skriv på om vad som händer och inte i 
vinter. Kort som långt - med och utan 
foto - utan er ingen tidning 
   
Redaktionen 
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Nu sitter jag åter här och ska försöka få 
till en ledare. Som vanligt är det full 
aktivitet på alla i klubben. Man behöver 
inte ligga på latsidan under vintern, tis-
dagsträningarna är tillsammans med 
Södertörn, Enskede och Söders och i 
form av intervall och styrkejympa vid 
Hökarängsskolan, torsdagsträningarna 
utgår från klubbstugan och det gäller 
alla åldrar och sedan finns även lördag-
sträningarna i form av långpass. På vår 
hemsida finns allt man behöver veta 
om dessa träningar. 
 

Hösten började bra vädermässigt, sep-
tember var en underbar månad. Tyvärr 
slutade hösten med november som var 
så grå. I slutet av månaden visade sig 
äntligen solen igen, lagom till klubbens 
träning och föreläsning med Mats Tro-
eng om hur man använder GPS-klocka 
för att analysera sin orientering. Tyvärr 
var jag inte med själv, men jag har hört 
av andra att det var en väldigt lyckad 
dag. 
 

Vilken härlig höst det har varit med de 
fina framgångar Snättringe SK haft. Då 
tänker jag främst på Runes seger i H65 
i World Masters Orienteering Champi-
onships i Australien, Simon Hectors 
framfart i både H12 och H14 samt jun-
iorernas fina placering i SM-stafetten. 
Mikael Nilsson, Tiemo Schramm och 
Simon Fröjd kom på 19:e plats av 86 
lag i H20 på SM-stafetten, imponer-
ande! Även våra tjejer börjar visa att de 
är att räkna med, kul att även de börjar 
få så fina framgångar. 
 

I september arrangerade vi Natt-DM. 
Jag blev sedan uppringd av en tävlande 
i en av de äldre klasserna som berömde 
arrangemanget och sa samtidigt att 
Snättringe alltid arrangerar så trevliga 
och bra tävlingar. Så känn er stolta! I 
november var det dags för Höstlunken, 
även detta ett bra och lyckat arrange-
mang. Jag hörde enbart lovord från de 
tävlande som jag pratade med. Snät-
tringe fortsätter att vara en klubb som 
är starka på att arrangera tävlingar. 
 

Under året har styrelsen, med hjälp av 
några kommittéer (ungdom, träning 
och tävling) arbetat med att ta fram 
klubbens visioner och mål. Det har 
varit ett roligt och mycket stimulerande 
arbete och med väldigt bra respons från 
de olika kommittéerna. Visionerna och 
målen kommer att presenteras för klub-
ben på en klubbträff under december 
samt även på årsmötet nästa år. Tanken 
är sedan att vi alla ska jobba efter dessa 
visioner och mål. De är tuffa men inte 
omöjliga. 
 

Nästa år kommer vi att få ett nytt an-
mälningssystem för anmälan till tävlin-
gar. Klubben Online (KO) går i graven 
och vi ska använda oss av det nya syste-
met som heter Eventor. Vi kommer att 
komma ut med mer information om 
hur man ska anmäla sig när vi får veta 
mer. 
 
God Jul och Gott Nytt År 
 
Önskar Agneta 

Ledare  —  Några rader från ordförande…. 
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Namn: Agneta Maria Holgersson 

Ålder: 50 år  

Familj:  Per, sönerna Fredrik och 
Björn. 

Varför började du orientera?  
Ja säg det. En kompis på gymnasiet 
fick mig att testa det. Sedan blev det 
nybörjarkurs hos Skogsluffarna. 

Hur ofta tränar du:  
3 gånger i veckan, men inte orienter-
ing 

Största framgång:  
Roslagshelg 2004, D45. Jag vann och 
det var Emit stämplingssystem med 
touch-kontroller. Det var tydligen ett 
vinnande koncept för mig. 

 

Största besvikelse:  
Vilken ska jag välja, jo alla gånger jag sprungit kontrakurs. 

Övriga intressen:  
Släktforskning, landsvägscykling, längdskidor, handarbete 

Senast lästa bok: Livets skafferi (Damerna detektivbyrå), av Alexander McCall 
Smith 

Senast sedda film: Män som hatar kvinnor 

Beskriv din tandborste? Jag har 2 st och båda går i rosa nyanser 

Vad äter du till frukost: Valio youghurt med müsli, te och juice. Havregrynsgröt 
med blåbärssoppa om jag ska orientera, springa, cykla eller åka skidor långt. 

Beskriv dig själv: Tidsoptimist, morgontrött och kvällsmänniska 

Vad tycker du om Snättringe skubbaren:  Toppentidning med intressanta artiklar.  
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Årets Ungdom 2009 

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. 
  

Juryns motivering 
 

En person som har tränat flitigt och tävlat intensivt under året. 
Ödmjukhet karaktäriserar denna SSK’are som också är en mycket bra kompis. 

Kan ibland verka lite ”sömnig” före start men när startskottet går så vaknar täv-
lingsinstinkten och personen blir ett fruktat hot bland sina konkurrenter. 

Denne ungdom har lyckats med flera fina placeringar individuellt MEN har utmärkt 
sig speciellt i stafettsammanhang. Debuterade i år i de ”allra största” stafetterna: 

USM, JSM, 10-mila och Jukola och presterade otroligt fina resultat! 
 

Utmärkelsen "Årets ungdom" tilldelas 2009 
Tiemo Schramm 
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Daladubbeln 

Daladubbeln är en tvådagars tvåmannatävling för ungdomar och juni-
orer. Varje år hålls den någonstans i Dalarna under en helg i mitten 
av oktober. 

av Marie Bjursäter 

Klockan 7 en regnig lördagsmorgon i 
oktober samlades ungdomar och ledare 
utanför familjen Fröjds hus för att sor-
tera in oss i bilar som skulle ta oss upp 
till Dalarna för helgens orienteringsstra-
patser. Vi lämnade regnmolnen bakom 
oss och efter ett stopp vid Dalahästen 
på vägen så kom vi så småningom fram 
till en äng utanför Falun. Lördagens 
tävling var en tvåmannastafett och 
Snättringeungdomarna gjorde fina re-
sultat och slog inte ens av på takten på 
det långa, mycket leriga upploppet. När 

alla hade tagit sig i mål på eftermidda-
gen så körde vi till vårt boende på Kun-
skapsgården i utkanten av Falun. Till 
vardags bebos Kunskapsgården av 
Kunskapsskolans elever, men nu på 
helgen stod det till orienterarnas förfo-
gande. Gården bjöd på riktiga sängar 
och middag serverad i skolrestaurangen 
– vilken lyx! Efter maten hade jag för-
berett en lek som krävde att alla SSKare 
deltog och bidrog. Det var en typ av 
tipsfrågelek där det gällde att bedöma 
sina kompisars styrkor i ovanliga gre-
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för att gå och väcka ungdomarna så 
hade många redan bäddat och packat 
och sprang omkring och trixade med 
sina utstyrslar. Efter frukost och städ-

nar. Efter att ha tippat vem av Martin, 
Jesper och Viking som kunde dricka 
upp ett glas vatten fortast så fick andra 
tävla i att hoppa fortast på ett ben, att 
rita den snyggaste hästen m.m. Den 
som visade sig ha bäst koll på de andras 
dolda talanger var Jonny som tog hem 
förstapriset – en praktisk tandborste. 
Snart därefter stupade ung som gammal 
i säng för att samla krafter till morgon-
dagen. 

Söndagens lopp skulle vara en patrull-
tävling och traditionen bjuder att lagen 
klär ut sig inför loppet. Vid tävlingens 
slut delas pris ut för bästa förklädnad. 
Detta var anledningen till att (för först 
gången någonsin?) ungdomarna steg 
upp innan ledarna på söndagsmorgo-
nen. När vi pallrat oss upp ur sängarna 



8                                     SNÄTTRINGE-Skubbaren nr 4 - 2009  

 

ning av rummen så packade vi in oss i 
bilar och åkte ut till TC. Termometern 
visade på -5 grader men när solen äntli-
gen kämpat sig över trätopparna så steg 
temperaturen. Den här dagen vimlade 
TC av mumier, talibaner, julgranar och 
diverse sagofigurer. SSK kunde stoltse-
ra med bovar, tomtar, militärer, troll, 
bagare och Pippi Långstrump och Herr 
Nilsson. Förstapriset i uklädnadstäv-
lingen gick till en patrull som tillsam-
mans gestaltade en dalahäst. Och tur 
var väl det, för med den nedsatta löp-
förmågan som deras ambitiösa dräkt 
utgjorde så hade de inte stora utsikter 
att komma först i mål… 

Det var ett gäng trötta och glada ung-
domar och ledare som slirade ut från 
den leriga parkeringen söndag eftermid-
dag. ”Har ni haft kul?” frågade jag bak-
sätet. Av gensvaret att döma så var det 

här den första av många resor till Dala-
dubbeln. 
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kontroller de hade på sin bana. De väx-
lade ut till Claes, Agneta och Per på 
sträcka fyra. Agneta hade som mål att 
vara före Per in till växlingen men ty-
värr lyckades det inte riktigt. På denna 
sträcka hade det bommats så de var inte 
riktigt nöjda. Nu var det Torbjörns, 
Olofs och Staffans tur att visa sina kun-
skaper i skogen. Det hade missats lite 
här och var i skogen för dem också 
framför allt på slutet där det var ett 
svårare parti. Nu var det Therese tur att 
ge sig iväg på uppsamlingssträckan. 
Hon gjorde en bra sträcka och låg på 
den tiden som vi beräknade att hon 
skulle ha. Göran fick tyvärr gå ut i om-
start på sista sträckan, men när Therese 
gick ut hade vi tio minuter tillgodo så 
det fanns ingen rimlig chans att vi skul-
le klara den. Trots att Göran var riktigt 
trött i benen efter sin 8 km långa bana 
hade han gjort det bra och inga större 
misstag hade gjorts. 
Lagets placering blev 73:a och det tyck-
er jag att vi ska vara nöjda med. Det är 
tio placeringar bättre jämfört med i fjol. 
När alla var i mål packade vi ihop och 
drog oss mot bussarna. I terminalen 
fick vi vänta i några timmar på båten. 
Men när vi till slut var ombord blev det 
en snabbdusch innan den obligatoriska 
buffén väntade. Därefter var det ett 
festande hela natten lång……eller?  

Klockan ringde tidigt på lördagsmorgo-
nen och det var bara att pallra sig upp 
och gå till frukostbuffén. Det gällde nu 
att ladda med en stor och bra frukost. 
När båten förtöjt väntades det en buss-
tur på ca en timme till TC. Många pas-
sade på att sova lite till. Väl framme 
höll TC:t på att vakna och vi från Sveri-
ge var bland de första på plats. I väntan 
på att startskottet skulle ljuda förnöjdes 
tiden med att titta i sporttältet, utforska 
TC och ha allmänt trevligt tillsammans 
i klubbtältet. 

Halikko gick i år i samma terräng där 
världseliten i orientering gjort upp i 
NOM tidigare i år, så vi förstod att ba-
norna kunde bli lite luriga. 

Jonas gjorde en bra förstasträcka och 
var endast fem minuter efter täten. Nu 
var det min, Nadjas och Annas tur att 
visa våra insatser. För mig gick det bra 
utan några stora missar. Banan var dock 
svårare på slutet så där blev det mer 
osäkert. Nadja och Anna var inte helt 
nöjda med sina lopp där de hade gjort 
några onödiga bommar. Vi upptäckte 
också att det var mycket gaffling på 
banorna så det gällde att hänga med 
hela tiden på kartan. Vi skickade ut 
Birk, Vivianne och Ronja på den kor-
taste tredje sträckan. Alla var nöjda och 
hade gott bra, och det var inte helt lätta 

Halikko 2009 

I år var vi en tapper skara på 13 personer från klubben som samlades 
på terminalen vid Värtahamnen. Laget förstärktes dock av två löpa-
re, Nadjas bror Jonas och dennes kompis Staffan. Båtresan över till 
Finland gick lugnt tillväga och jag själv med familj avnjöt en tre rät-
ters middag för att fira syrrans 25 års dag. 

Av  Sofia Persson 
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Norra Territoriet 

Resan ned till Darwin delades upp i två 
etapper med ett dygns uppehåll i Singa-
pore (och möjlighet att sova ut). Skönt, 

Australien med Norra Territoriet  
och Veteran- VM 

Per Nordahl lockade med en häftig resa genom Norra territoriet i 
Australien i samband med Veteran- VM i Sydney. Berit och jag be-
stämde oss tidigt för resan, chansen att komma till dessa trakter 
skulle nog aldrig återkomma. Vi blev ett gäng på cirka 100 personer 
som gjorde den långa resan, under tävlingsveckan dök ytterligare 
ett 50- tal deltagare upp som åkt en kortare variant. 

Av Rune Rådeström 

det var jobbigt nog ändå med två natt-
flygningar. Vi kom fram till Darwin kl 3 
på natten och efter några timmars vila 
på terminalen bar det iväg söderut. Det 
var en lång dag med 50 mils bussåkan-

Kakadu National Park 
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de och en hel del att titta på. Först ut i 
en nationalpark i ett fågelskyddsområde 
med mängder av fåglar. Det är fantas-
tiskt så mycket färggranna fåglar det 
finns. I Adelaide River åkte vi på kro-
kodilsafari med hoppande krokodiler. 
Det var riktiga bestar, 5-6 m långa som 
matades från båten via ett snöre som 
hölls ovan vattenytan. Sedan vidare för 
en kortare vandring i ett bergsområde 
med några av världens äldsta (20000 år 
gamla tror jag) kända väggmålningar av 
Australiens aboriginer. Förr levde de 
som nomader men engelsmännen för-
drev dem på 1800- talet till perifera 
områden. Idag har de fått en viss upp-
rättelse och utgör 2% av befolkningen. 

De flesta lever i norra och inre delarna 
av Australien med visst självstyre. 
Framme i Katherine på kvällen där vi 
skulle stanna två nätter. 

På dagens program stod vandring och 
båttur i Katherine Gorge, en fantastisk 
bergsklyfta. Det var tidig avfärd för att 
undvika den värsta hettan. Några passa-
de på att bada trots att det fanns kroko-
diler där, men de var av mindre slag 
och ofarliga påstods det. En av vand-
ringsgrupperna såg en orm och det 
finns dödligt giftiga ormar. Men det har 
aldrig hänt några olyckor med ormar på 
orienteringar, ormarna försvinner då 
man kommer springande. 

Kuranda 
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På eftermiddagen kunde jag inte låta bli 
att träna trots 38° C i skuggan. En kor-
tare löptur på 30 min funkade förvån-
ansvärt bra. Dagen därpå hade vi 120 
mil att åka till Alice Springs. Avfärd kl. 
06.00 och framkomst kl 23.00 enligt 
programmet och tidsschemat höll. Per 
Nordahl är duktig på att fixa logistiken 
på sina resor.  Det är helt otroligt hur 
öde det är. Landskapet är platt och be-
står av halvöppen eukalyptusskog ofta 
brandskadad. Överallt finns mängder 
med termitstackar, de största är 3-4 m 
höga. Vägen (ja det finns inte så mycket 
mer än en väg) är spikrak miltals, det är 
bara att ställa in farthållaren på 100 
km/tim, då vet man att 10 mil tar en 
timme. Det är därför ganska lätt att 
beräkna restider. Det kan vara 10 mil 
mellan varje by som ofta består av någ-
ra hus, en pub och bensinmack. Trafi-
ken är gles men då och då möter man 

s.k. ”Road trains” enorma långtradare 
med 3 -4 släp. De flesta transporter 
sker med dessa, en parallellgående järn-
väg  används inte så mycket, det är för 
dyrt att frakta gods på den. Verkar van-
sinnigt med dessa enorma lastbilar då 
det finns järnväg. Då och då ser vi 
kängurur, tyvärr rätt ofta överkörda. Vi 
ser mycket rovfågel de har ju maten 
serverad efter vägen. Andra vilda djur 
som vi såg efter vägen var kameler 
(finns både vilda och tama), vildhästar 
och dingos (vildhund). Några såg även 
Australiens struts, Emu i vilt tillstånd. 
Halvvägs vid ett matstopp blir det kris. 
Luftkonditioneringen har lagt av i bus-
sen. Puh, solen står rakt upp och brän-
ner ordentligt, det blir rätt svettigt i 
bussen. Vi fortsätter 1.5 timme till nästa 
”by” där hjälp eventuellt kan fås. Hjäl-
pen består av  vattenspolning av några 
ventiler och i motorn och se, luftkondi-

Road Train 
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 Sista långa bussresan sker mellan Alice 
Springs och Ayers Rock, 77 mil. På 
vägen hinner vi även med några tim-
mars vandring vid Kings Canyon, ännu 
en sevärd ravin. Vandringar är Per Nor-
dahls specialité, han ordnar många så-
dana på sina resor. I skymningen kom-
mer vi fram till vårt boende vid Ayers 
Rock, som blir det mest spartanska på 
resan. Vi bor 4 personer per rum som 
består av två våningssängar, max. 3 m2 
yta för resväskorna och inget mer. Det 
ända som händer med luftkonditione-
ringen är att den låter illa, någon kyla 
kommer inte. Det gör nu inte så myck-
et för det är kallt på natten. Maten får 
vi fixa i en gemensamhetsanläggning 

tioneringen funkar igen. Fram mot 
kvällen stannar vi till vid Devil Marbles, 
ett område med unika stenformationer. 
De liknar enorma ägg staplade på var-
andra. Märkligt vad naturen kan åstad-
komma. 

 Vi stannar 4 dygn i Alice Springs, det 
är skönt med några ”lediga” dagar. Be-
rit och jag hoppar över några utflykter 
som inte känns så lockande. Det är 
varmt på dagarna (men inte lika pres-
sande som i norra delarna) och ganska 
kallt på nätterna (cirka 15 °C). Vi bor 
lite utanför stan i bungalows på en trev-
lig hotellanläggning. Nu finns möjlighet 
att träna ordentligt, trots mycket resan-
de känns formen skaplig. 

Devil Marbles 
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bort, Mt Olgas eller Kata Tjuta som det 
heter på aboriginiska. Olgas (eller Rock 
Olga som vi sa) består av ett antal jätte-
lika rundade klippor, 500 m höga och 
med smala passager mellan klipporna. 
På sitt sätt nästan mer imponerande än 
Ayers Rock. Två vandringar stod på 
programmet men jag passade på att ta 
en rejäl träningstur efter vandringssti-
garna. Fick sällskap med Lars Runes-
son, pappa till 2008 års JVM- mästare 
Johan. Det blev 90 minuters rätt tuff 
löpning och formen kändes riktigt bra. 
Börjar med tillförsikt se fram emot täv-
lingsveckan. Fram emot kvällen for vi 
åter ut till Ayers Rock för att se solned-
gången som även den var otroligt vack-
er. Egentligen ser det lite löjligt ut, det 
står uppskattningsvis 1000 personer på 
samma plats och stirrar på klippan som 
färgas röd av den lågt stående solen. En 
del hade lyxat till det och beställt ett 
litet bord med vin och tilltugg. Dagen 

men det funkar bra. Dusch och toalett 
finns i en separat byggnad ungefär som 
på en svensk campingplats. Några i 
gruppen hade kostat på sig hotellboen-
de och fick betala dyrt för det. I områ-
det fanns ett centrum med affärer och 
restaurant men allt är fruktansvärt dyrt 
då det inte finns någon konkurrens och 
turisterna (läs japaner) betalar. 

 Ayers Rock är ett märkligt naturfeno-
men. Klippan är 350 m hög och det är 
10 km runt den. Berget heter Uluru på 
aboriginiska och är heligt för dessa. 
Man får gå upp på klippan om det inte 
blåser för mycket men det är brant och 
inte helt ofarligt. Dödsolyckor har före-
kommit. Eventuellt kommer man att 
stänga uppfarten för gott då aboriginer-
na inte gillar att folk klampar omkring 
på deras berg. Vi var där i soluppgång-
en (otroligt vackert) men då uppfarten 
var stängd åkte vi vidare till en annan 
fantastisk bergsformation några mil 

Mt Olgas eller Kata Tjuta 
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 med två rum och kök trots att det inte 
var ett lyxhotell. Dessutom centralt 
beläget med gångavstånd till de flesta 
sevärdheterna. De första dagarna hop-
pade vi över ordnade utflykter så Berit 
och jag gjorde stan på egen hand. Na-
turligtvis tittade vi på operahuset och 
besökte även ett mycket sevärt akvari-
um. Sydney är en vacker stad med 
mycket vatten runt de centrala delarna. 
Det fanns även massvis med små trevli-
ga restauranter i vårt närområde. Vi åt 

bl.a. lunch på en sushirestaurant där 
serveringen skedde på ett ovanligt sätt. 
Man satt vid en bardisk och framför 
snurrade sakta ett löpande band med  
olika rätter i färgade skålar. Det var 
bara att plocka för sig, färgen på skålar-
na visade priset. I mitten stod kockarna 
och lagade till maten. 

därpå gör vi ett nytt försök att bestiga 
klippan men det blåser för mycket. En 
del blev nog besvikna men Berit och 
jag brydde oss inte, vi hade under inga 
omständigheter gått upp, alldeles för 
brant. Många tog nu en promenad runt 
klippan men jag kunde inte hålla mig 
utan tog en löptur runt istället. Kändes 
rätt häftigt att ha tränat vid de unika 
klipporna Ayers Rock och Olgas. Sena-
re på eftermiddagen lämnade vi platsen 
och flög till Sydney. 

Sydney och sprinttävlingen 

Här väntade ett helt annat klimat. Det 
var vår men det kändes som kalla april-
dagar här hemma. Det var vinter tyckte 
australiensarna. Nu kom våra varma 
kläder till pass som vi inte tagit med i 
onödan. Om vårt boende i Ayers Rock 
varit spartanskt så var hotellet i Sydney 
raka motsatsen. De flesta fick en svit 

Ayers Rock kväll 
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ett mycket bra lopp så det hade varit 
svårt att vinna. Roland använde ett för-
storingsglas, det var smart och var nog 
en orsak till att han inte gjorde några 
misstag. 

Veteran- VM ingick i en enormt stor 
organisation, Master Games, som var 
Veteran- VM  i 28 olika sporter med 
hela 28000 deltagare. Orienterarna bi-
drog med drygt 1000 detagare. Efter 
sprintfinalen var det stor invigning för 
hela Master Games på olympiastadion. 
Det var rätt häftigt att marschera in där 
och ta plats på innerplan. Men logisti-
ken fixade man inte. Det skulle ta 45 
min att marschera in men med så 
många deltagare tog det över 2 timmar. 
Innan tävlingarna skulle alla registreras 
med foto och även här spårade logisti-
ken ur fullständigt. Trots att vi fick en 
VIP- kö tog det 2 timmar. För andra 
var det betydligt värre. En stackars ung-
rare hade hamnat i fel kö och väntat 4 
timmar, så vi släppte in honom i vår kö. 
Trots att registreringen var uppdelad på 
flera dagar borde man kunnat räkna ut 
att det skulle bli problem när det tog 
cirka 3 minuter per person för foto och 
ackreditering och det var 28000 perso-
ner. Man bad också om ursäkt i tid-
ningen för köerna. 

Blue Mountains och långdistansen 

Nu flyttade vi oss upp i bergen cirka 15 
mil från Sydney för långdistanstävling-
arna. Gruppen som nu bestod av cirka 
150 personer var fördelad på hotell och 
stugboende i en liten by som heter 
Blackheath. Berit och jag hade valt 
stugboende som var mycket mer kom-

 Så var det dags för sprinten. Kvalet 
gick i en universitetspark och området 
vi sprang i liknade rätt mycket KTH. I 
min klass, M65, var det 120 deltagare 
och de 60 bästa gick till A- final. Natur-
ligtvis saknades många namn när täv-
lingarna gick så långt bort men i de fles-
ta klasserna fanns det i regel flera bra 
löpare. Därför var det inte så lätt att 
vinna men bredden var förstås sämre. 
Jag gjorde ett OK lopp, sprang lugnt 
och kom 2:a, 10 sek efter. Missade inget 
men tappade en halvminut på att 
springa runt ett hus istället för igenom. 
Det kändes som att det fanns mer att 
ge. Träffade för övrigt Grant Bluett, vår 
klubbtränare för 10 år sedan. Han bor 
numera i Canberra och arbetar som 
polis. 

Dagen därpå gick finalen helt och hållet 
inne på Sydneys olympiapark. Vilken 
anläggning med en massa olika arenor. 
Tur att Stockholm inte fick OS då hade 
man byggt sönder Hammarbybacken 
och säkert en hel del av skogen därom-
kring. Det blev en ganska svår sprint 
med trappor, murar och små detaljer 
där det var svårt att i tävlingsfart se var 
man kunde komma fram. En del av 
banan gick t.o.m. inne på en läktare. Jag 
gjorde en del småfel och fick inget bra 
flyt i orienteringen. Katastrofen kom-
mer på banans lättaste kontroll. Vid 7:e 
ser jag skärmen vid 8:e (tror jag) och 
rusar dit. Naturligtvis fel kontroll. Jag 
tappar 45 sekunder och 2:a platsen och 
får den nesliga placeringen 4:a. Jag vet 
ju att man aldrig får släppa kartkontak-
ten hur enkelt det än är men ändå trillar 
man dit. Roland Alsén som vinner gör 



SNÄTTRINGE-Skubbaren nr 4 - 2009     17 

 
i norra Tjeckien. Jag gjorde en bana av 
alla kontrollerna på 2.3 km och tiden 29 
minuter säger det mesta om löpbarhe-
ten. Det gick inte alls att få något flyt i 
orienteringen, det lovade inte gott. Vid 
långdistansen var det två kvallopp där 
de sammanlagt 60 bästa gick till A- fi-
nal. Båda kvalloppen inleddes också i 
besvärlig klippterräng, som inte är min 

melodi, för att sedan övergå till extremt 
lättlöpt terräng. Jag tog det medvetet 
lugnt för att lära mig terrängen. Jag 
kom en bit efter med en 5:e och 4:e 
plats på kvalloppen vilket är helt utan 
betydelse för finalen. En australiensare 
sprang väldigt fort på båda kvalloppen 

fortabelt än vid Ayers Rock. På vägen 
upp stannade vi till för vandring vid 
Wentworth Falls, en enormt djup ravin 
med vattenfall. Vandringsleden slingra-
de sig utför berget men vid det brantas-
te och smalaste stället vände nog halva 
gruppen. Inget att rekommendera för 
folk med svindel men det fanns bra 
skyddsräcke. 

Tävlingarna inleddes med ett provlopp 
för att lära känna terrängen. Det inne-
bär att man får en karta med ett antal 
kontroller. Men vilken terräng! Största 
delen bestod av svårframkomlig klipp-
terräng, stenigt och mycket skräp på 
backen. Påminde lite om klippterrängen 

Wentworth Falls 



18                                     SNÄTTRINGE-Skubbaren nr 4 - 2009  

 Jäklar där rök nog 2:a eller 3:e platsen 
tänkte jag, att australiensaren skulle 
vinna tog jag för givet. Väl i mål hade 
jag klart bästa tiden men efter mig hade 
jag fyra löpare, de bästa från kvalen. 
Men tiden gick och snart stod det klart 
att jag vunnit. Kul att försvara fjolårets 
seger, det var lite oväntat. Talade med 
australiensaren efteråt (han kom 4:a) 
men han hade bara gjort en mindre 
miss. Det gick även riktigt bra för 
Grant som kom 2:a i H35 efter gamle 
danske storlöparen Carsten Jörgensen 
som numera bor på Nya Zeeland. 

Cairns 

Dagen efter finalen flög vi norrut till 
värmen i Cairns för tre dagars avkopp-
ling. Nu hade även jag fått ont i halsen, 
vilken tur att det inte kom tidigare. En 
tur till barriärrevet var förstås obligato-
riskt men det blir nog enda upplevelsen 
på resan som var något av en besvikel-
se. Vi åkte med en stor katamaran i 
flera timmar ut till en plattform vid 
revet. Det gungade rätt skapligt och en 
del blev sjösjuka och spydde. Mest ja-
paner det verkade som om de tålde sjön 
sämre. Väl ute på plattformen försökte 
vi snorkla men vågorna var för stora så 
det var bara  vana snorklare som fixade 
det. Man kunde även åka en undervat-
tensbåt med glasbotten bland koraller-
na men det var lite för grumligt. Jag har 
sett vackrare koraller i Thailand. Då 
blev nästa dags utflykt in i regnskogen 
mer givande. Vi började med att åka tåg 
upp bland bergen till en liten by. Järn-
vägen byggdes på 1800- talet p.g.a. 

så segern tycktes vigd för honom. 

Nu började jag bli orolig, för hostandet 
i gruppen sprider sig allt mer. Hoppas 
verkligen att jag håller mig frisk över 
finalen. Det kom en vilodag innan fina-
len med en ny vandring vid en spekta-
kulär ravin vid Katoomba. Efter vand-
ringen åkte vi först skyway (glasbottnad 
korg) över ravinen sedan världens bran-
taste bergbana ned och linbana upp. 
Man började bli van vid alla branter nu. 

Så kommer finaldagen, turligt nog är 
jag fortfarande frisk men Berit har fått 
ont i halsen, har feber och stannar 
hemma. Hittills har det varit kallt och 
blåsigt men idag sken solen och det 
blev en strålande sommardag. Terräng-
beskrivningen talade om klippterräng, 
djupa dalar, 230 m stigning och endast 
9 kontroller. Jag var inställd på besvär-
lig terräng med långsträckor och en hel 
del backar. Så blev också fallet men 
terrängen var mer lättlöpt än på kvalen 
vilket passade mig bättre. Jag hade i 
förväg bestämt mig för att titta noga på 
vägvalen eftersom jag trodde att de 
skulle bli avgörande. Från kvalet hade 
jag lärt mig att man kunde tappa myck-
et tid i branterna. Jag fick en riktigt bra 
start, tog de rätta vägvalen till de två 
första kontrollerna och fick redan där 
en stabil ledning. Jag körde på så myck-
et det gick, allt flöt på bra tills jag smet 
förbi en sluttningskontroll på slutet (se 
artikeln om OL- teknik i detta nummer 
av Skubbaren där jag beskriver missen 
närmare). Jag redde ut misstaget rätt 
snabbt men det kostade dryga minuten. 
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 Så återstod bara den mindre trevliga 
hemresan non stop. Att vi var brakför-
kylda och febriga gjorde inte saken 
bättre. Hela flygresan tog 1.5 dygn och 
vi satt totalt 25 timmar i flygplan med 
tre byten. Men med lite vila återhämtar 
man sig snabbt och sedan minns man 
bara alla fantastiska upplevelser som vi 
inte skulle vilja vara utan. 

guldfyndigheter i området men var nu 
upprustad för turister. Väl framme be-
sökte vi en sevärd djurpark med de fles-
ta av Australiens djur, åkte en sväng 
med ett gammalt arméfordon i djungeln 
och såg en aboriginshow med danser. 
Vi fick även prova på att kasta bume-
rang, den kom faktiskt tillbaka. Som 
avslutning åkte man linbana 7.5 km 
över regnskogen. 

När det är dags för att tävla gäller det 
att man har laddat upp på bästa sätt. 
Dagarna innan en viktig tävling bör 
man inte sticka ut på ett hårt långpass, 
men gärna lite intervaller i hög fart. Jag 
brukar se till att ha sovit ordentligt in-
nan, gärna 8 timmar eller mer, så att 
kroppen är utvilad och redo att preste-
ra. På själva tävlingsdagen är bra att gå 
upp i tid så man slipper stressa och hin-
na äta en ordentlig frukost, jag brukar 
föredra gröt och några mackor. Med 
ryggsäcken packad, som du helst ska ha 

gjort dagen innan, är det dags att ge sig 
iväg. 
När jag kommer ute på TC brukar jag 
läsa igenom PM och titta efter kart-
kompletteringar, annars kan det dyka 
upp överraskningar i skogen som man 
gärna är utan. 
Med orienteringsskorna på, kompass, 
SI-pinne och definitionshållare är det 
bara att ge sig av till starten. Till start 
räknar jag med 10 min/km plus lite 
extra för att hinna hämta nummerlapp, 
göra ett sista toabesök eller hinna stret-
cha. 

Av Anna Tiderman 

        Inför tävling 

Simon Hector har under året dominerat i H12 
så väl i Stockholm som ute i landet. Han segrade 
i alla DM och UP-tävlingare samt i Oringen! 

Visste ni att Sveriges bästa H12 
tränar och tävlar för Snättringe! 
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Av Rune Rådeström 

    OL- teknik tips 
Hur skall man agera då bommen är ett faktum? I den här artikeln 
skall jag ge några råd om hur man kan bete sig vid en sådan situation. 
Att snabbt reda ut en bom är en viktig faktor för att minimera tids-
förlusten. Det är vanligt att man blir irriterad när man bommat och 
planlöst irrar runt i hopp om att hitta kontrollen. Ofta innebär det 
att missen blir större än om man har ett rutinmässigt handlings-
mönster. Repareringen av en bom innehåller flera faser som ställer 
stora krav på psykisk styrka. 

Rekonstruera 

Ta för vana att alltid stanna och läsa in 
dig då du tappat greppet. Undantag kan 
vara tillfällen då det kan löna sig att 
fortsätta i riktningen om du är på väg 
mot någon tydlig terrängformation eller 
en uppfångande ledstång. En riktig re-
konstruktion kräver lugn. Ta några dju-
pa andetag och försök bli lugn inom-
bords innan du tar upp kartan för att 
rekonstruera vad som hänt. 

Agera i tre steg 

Då missen är ett faktum kan ett väl in-
övat koncept med tre frågor se ut på 
följande sätt. 

1. Var visste jag exakt var jag var senast? 

2. Vad kan ha hänt därefter? 

Ibland  kräver detta att man tänker ige-
nom sin löpväg från föregående kon-
troll. Hur långt har jag sprungit och vad 
har jag passerat. Ofta får man titta 
ganska långt i sidled på kartan då bom-
marna ofta är större än man tror. Paral-
lellfel, distans, riktning m.m. 

 

3. Var är jag nu? 

Jämför kartbilden med terrängen och 
inte tvärtom. Det är lättare att ljuga till 
en bild av terrängen som skall stämma 
överens med kartbilden. Verifiera med 
två olika terrängföremål. När positio-
nen är klarlagd är det lätt att få bråttom 
och risken finns då att man slarvar med 
riktningen och kartläsningen till kon-
trollen. Gör istället till en rutin att sän-
ka tempot och öka kartläsningen efter 
en bom tills du känner att du har full 
kontroll över kartläsningen igen. Det är 
inte lätt att lägga en bom åt sidan och 
acceptera misstaget. Men kom ihåg att 
tappad tid är förlorad tid som inte går 
att ta igen. 

Om man inte kan fastställa sin position 
kan det många gånger löna sig att söka 
upp ett tydligt terrängföremål istället 
för att planlöst irra omkring. 

Jag avslutar med att ge ett exempel där 
jag agerat på ett riktigt sätt vid en bom. 
Det är från långdistansfinalen på Vete-
ran- VM i Australien helt nyligen. Till 
kontroll 4 har jag gått i stort sett prick-
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något längre ned i sluttningen. Tidsför-
lusten blir cirka 1.20 inte så mycket 
men kändes onödigt. Det återstår två 
rätt svåra sluttningskontroller. Jag be-
håller lugnet, rusar inte iväg utan är 
ytterst noggrann för att inte tappa mer 
tid. På väg ner till 7:an stannar jag upp 
och kollar riktningen på sänkorna för 
att undvika ett parallellfel. Trots stop-
pet är jag bara 7 sek efter bästa sträck-
tid. Det var alltså en bra taktik att låta 
huvudet få lite extra tid för kartläsning-
en. 

fritt. Till 5:an rundar jag till vänster och 
passerar stora stenen (där sitter en kon-
troll) VSV om min 5:a. Jag har en ut-
märkt sista säkra men lyckas i alla fall 
smita förbi och kommer på en skärm 
vid en sänka öster om min kontroll. 
Kan inte exakt avgöra positionen för 
sänkan men tror att den sitter en höjd-
kurva nedanför min sten. Går därför 
upp lite i sluttningen och tillbaka men 
kommer återigen på den stora stenen 
med skärm. Tar en noggrann riktning 
och inser att min kontrollsten ligger 

Veteran-VM 2009, Australien  
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Efter en god natts sömn på vandrar-
hemmet i Almedalen hade vi en skön 
fredag med besök hos keramiker, fika, 
promenader och annat. 

Till lördagen hade resten av gänget an-
slutit sig vilket innebar att vi i år var 11 
personer som deltog från klubben. Ef-
ter en god och stärkande frukost börja-
de allvaret, nämligen tävlingarna, som i 
år gick på norra Gotland vid Othems 
kyrka. Det var skönt att vi hade klub-
bens tält med oss för det var lite råkallt 
och småblött ute. 

Lördagens banor räknades till de korta. 
Dock var det bitvis både tungt, blött 
och framförallt lerigt. I Pm:et hade ar-
rangören Gotlands Bro Ok angivet att 
banorna till viss del kunde vara något 
vattensjuka. Det var nog en sanning 
som hade stämt ett år med en torr höst. 
Nu var inte riktigt förhållandena så i år, 
utan bitvis fick vi både fot- och ben-
bad. Men att springa på Gotland är lite 
speciellt i och med att de blöta område-
na har fast underlag vilket innebär att 
det är bara och springa. Terrängen var 
typiskt Gotländsk med låga enebuskar, 
blandat med öppna ytor och där emel-
lan lite skog. Höjder var kullar och gro-
parna var små. Inga långa backar var-
ken uppför eller nedför. Upploppet låg 
genom en hage och det sög rejält i be-
nen. Vi såg några deltagare från andra 
klubbar som kom i mål med en sko på 

och en sko i handen!  Efter lördagens 
etapp var vi alla någorlunda nöjda med 
våra resultat och vi var ense om att det 
hade varit en bra etapp. 

 Efter en mycket god grekisk buffé på 
kvällen sov vi alla gott. 

 Söndagen bjöd på duggregn och längre 
banor och även till start var det en bit 
att ta sig. Min erfarenhet är att dag två 
på Gotland går bättre än dag ett och så 
vart det även i år, både resultatmässigt 
och kartmässigt. På något vis behöver 
man ha en dag eller två på sig för att 
börja läsa kartan ”rätt”. Banorna dag 
två började med att nästan alla deltaga-
re återigen fick fot- och benbad, däref-
ter blev det lera, lite grus och sedan 
skog. Banorna avslutades traditionellt 
med lera. Resultatet för gruppen skifta-
de från höga placeringar till lite lägre 
men vi var alla eniga om att tävlingarna 
hade varit lyckade och dag två var det 
även varmt vatten i duschen! Det ni, 
det är inte alltid man får det! 

 Efter det att vi alla 11 hade kommit i 
mål och vi summerade våra insatser 
konstaterade vi att Gotland är speciellt 
och att vi givetvis åker tillbaka nästa 
höst. Traditionen väger tungt i vår 
klubb! Vilket även vårt bagage gjorde 
när vi åkte hem och då inte enbart av 
lera utan av te, salmbärssylt och annat 
både stort och smått.  

Höstens Gotlandshelg tog sin början en regnig och blåsig torsdags-
kväll när två bilar åkte mot Nynäshamn och Gotlandsfärjan. Överfar-
ten gick bra men det var rejält blåsigt så jag är glad att jag inte till-
hör den skaran som lätt blir sjösjuk . 

Av Ulrica Mellergård   

Helg-utan-Älg den 9-10 november 2009  
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25manna 2009 

Årets 25manna gick vid Nytorps ängar i Haninge den 10 oktober. 

Av Nadja Dahlström 

kom till slut på en hedersvärd placering 
230 och det tredje laget blev tyvärr fel-
stämplat.  
Ni kanske undrar vem som vann hela 
tävlingen? Jo det var Halden som vann 
för andra året i rad. Placering nr 2 fick 
Tampereen Pyrintö och trea blev IK 
Hakarpspojkarna. En riktig nordisk 
prispall med andra ord.  
Folk kom och gick vid vårt vindskydd. 
Vissa hade sprungit andra förberedde 
sig för att springa. Alltid lika roligt att 
så många ställer upp och springer. Det 
var en trevlig stämning hela dagen. Vi 
får inte heller glömma de som var duk-
tiga och hjälpte till vid kartplanket un-
der dagen.  
Efter tävlingen samlades en hel del av 
klubbens medlemmar i klubbstugan 
och diskuterade dagens tävling samt åt 
en god middag.  

Drygt 350 lag, d v s omkring 8 800 per-
soner, var anmälda från Sverige, Fin-
land och Norge. Snättringe represente-
rades av 3 lag. Det första laget hade 
klarat sig utan återbud. Vilken bedrift! 
De andra två lagen hade fått omstruk-
tureras en del.  
Det var en fin dag för orientering. Lite 
kyligt i luften och nästan klart. Vi sikta-
de i år på att lyckas komma under pla-
cering 100 med ett lag. Starten gick och 
det är alltid lika mäktigt att se horden 
av människor som springer iväg. Första 
sträckans löpare för SSK var Micke N, 
Anders M och Anders B. Efter första 
sträckan låg vi 179, 344 resp 309.  
För varje sträcka närmade sig lag 1 pla-
cering 100. Även de andra lagen plock-
ade placeringar. Lag 1 slutade på placer-
ing 77. Den bästa placeringen för Snät-
tringe på flera år. De andra två lagen 
hade lite motgångar, men andra laget 
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När vi väl var ombord hördes ”Det här 
är ju ingen riktig båt” från Jesper. ”En 
riktig båt har segel!” De flesta tyckte 
nog ändå att båtresan var bra, särskilt 
tv-spelen som var gratis… Vi kom fram 
till stugorna i Käringsundsbyn klockan 
23:00 lokal tid. Många tyckte att man 
skulle använda svensk tid istället för 
finsk tid. Något som jag tyckte var 
oväntat korkat. Vid killstugan satt en 
mycket orädd räv och såg på oss i 
mörkret. Vi från den stugan och de från 
tjejstugan gav den mycket uppmärk-
samhet. Lägret bestod alltså av fem 
stugor med sex personer i varje. Varje 
stuga lagade sin egen mat och hade sin 
egen ansvarig. Detta system var nog 
nytt för de flesta. Det blev inte riktigt 
den gemenskapen som vid tältning. 

Det var en förvirring om tiden på mor-
gonen (svensk tid kontra finsk tid) men 
vi kom ändå upp tidigt. Träningen var 
belagd någon mil bort i Björnhuvud. Vi 
var dock fortfarande på Eckerö. Ter-
rängen var fin, speciellt alla stenhällar. 
Det var dock ganska blött. Sedan var 
det hem igen, duscha och äta. Tillbaka 
till Björnhuvud för de flesta, de mindre 
stannade hemma. Mer fin terräng och 
bra banor. Efter hemkomsten blev det 
fotboll i svettiga kläder. På kvällen, ef-
ter maten, blev det Maries lek. Marie 
hade konstruerat olika frågor, ex. Vem 
kan dricka ett glas vatten fortast? Sedan 

presenterade hon 1X2 (personer) alter-
nativen. De personerna fick gå fram 
efter tippningen av vem som skulle 
vinna. Det var 11 frågor och en utslags-
fråga. Bäst tippade Sagar med 7 rätt. 

Söndagen började med städning av stu-
gorna. I våran stuga gjorde vi så att 
man bara fick gå på vissa delar av gol-
vet efter träningen. Sovrummen var 
avspärrade. Träningen gick lite norr om 
Käringsundsbyn där vi bodde. Det var 
väldigt platt och det låg ett jättestort 
kärr mitt på kartan. Många upplevde 
det svårt och det var det. Det var fina 
banor i gudomlig terräng. Var det nå-
gon som såg något annat än stenhällar 
och kärr? Efter träningen sprang många 
(1,5 km) hem för att nå duschen först. 
Det funkade inte eftersom många 
sprang hem. Städningen gick in i sitt 
slutskede efter träningen, sopslängning 
och utschasning av väskor. Båtresan 
hem gick bra, vi fick en god viltbuffé 
med fina efterrätter. Sedan fick vi sätta 
oss i bilen och åka till Huddinge i två 
timmar. 

 

 

 Ett stort tack till Jonny och alla andra 
som fixade lägret. Roligt var också att 
Sagar och Martin ville följa med trots 
brutet ben och förkylning. 

Ålandslägret 2009  
Det bar av till Åland vid fyratiden på fredagskvällen den 6 november. 
Båten gick till Åland sent på kvällen. 

Av Simon Hector 
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Ålandslägret, från avbytarbänken 

Fredagen den 6e november var det dags för Ålandslägret. 
Vi samlades kl. 19:00 vid färjehamnen i Grisslehamn, där fick vi 
vänta ett ganska långt tag innan vi fick gå på båten, alla förutom 
dom som skulle köra ombord bilarna skulle gå ombord på båten. 

Av Martin Nilsson 

Nästan direkt när vi kommit ombord 
på båten rörde vi oss mot kafeterian där 
vi skulle få våran middag, det fanns 
ungefär sex till sju rätter att välja mellan 
och dom flesta tyckte att maten var 
god! 
 

Under resans gång fanns det dock inte 
så jättemycket att göra utan dom flesta 
satt och pratade eller köpte godis i Tax 
Free. 
 

Jag och Sagar hittade en rolig spel-
maskin som man kunde vinna pengar 
på och vi spelade länge, alldeles för 
länge tydligen, för när vi gick ner till 
bilarna för att åka av färjan (efter att 
tanten i informationen hade stängt av 
maskinen) så var det nästan inga bilar 
kvar. 
 

Vi blev väldigt förvånade och jag, Sa-
gar, Kristina och Frida blev tvungna att 
gå av båten och där utanför terminalen 
stog alla och väntade på oss! 
 

Väl framme i Eckerö åkte vi till 
Käringssundsbyn där vi blev uppdelade 
i olika stugormed sex bäddar i varje, 
eftersom jag var sjuk fick jag inte sova 
med dom andra killarna utan fick sova i 
ett hus med pappa, Micke, Göran och 
Anders. 
När vi packat in oss i stugorna blev det 
nästan direkt dags att krypa ner i 

sängen och lägga sig, jag hade lite svårt 
att somna för pappa och dom andra 
vuxna kollade på tv och mitt rum som 
jag och Micke sov i låg precis bredvid. 
 

På morgonen var det dags att gå upp 
vääldigt tidigt tyckte jag men det var det 
nog inte så tidigt egentligen, jag kom 
sist till matbordet och dom andra hade 
redan börjat äta. 
 

Efter frukosten var det dags att träna 
för dom andra men jag och Sagar följde 
med ändå, Sagar hade fått en spricka i 
foten så han kunde inte heller springa 
utan gick runt med kryckor. Vi satte oss 
i Hectors bil och spelade på hans lille-
brors DS, vilket var ganska kul! 
 

Efter träningen när vi kom hem så var 
det dags att äta lunch och vi hann inte 
med så mycket lekar eller något utan 
efter lunchen var det dags för ett trän-
ingspass, dom små skulle träna i skogen 
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 omkring stugområdet medan dom 
större skulle åka iväg för att springa på 
samma karta som tidigare. 
 

Den här gången valde jag och Sagar att 
stanna hemma i stugorna istället för att 
åka med till träningen, vi spelade DS 
och läste. 
 

Efter ett tag kom Mattias tillbaka och vi 
fick se banan, den såg ganska svår ut 
för dom små men Mattias sa att han 
inte tyckte att den var så svår, och som 
ni redan vet är ju våra små löpare 
väldigt duktiga för deras ålder. 
 

Det tog ett tag innan dom stora kom 
tillbaka och när dom kom så ville dom 
spela fotboll, vilket jag inte kände för 
att göra och inte Mattias eller Sagar 
heller, så vi gick in til tjejernas stuga för 
att spela ett roligt spel som kallades 
mäster och gick ut på att man skulle 
hålla takten med händerna samtidigt 
som man skulle säga ”mäster till och en 
person”. 
 

Senare på kvällen var det dags för mid-
dag, i vår stuga åt vi kött med potatis 
och rödvinssås, det var godare än jag 
trodde att det skulle vara! Efter maten 
hade det redan mörknat så jag, Sagar, 
Jesper, David, Jonas och Simon gick ut 
för att köra burken, det var ganska kul 
och väldigt svårt att dunka sig eftersom 
att burken var en stolpe på ett fotbolls-
mål mitt ute på en öppen gräsyta. 
 

Efter ett tag stötte vi på räven som 
dom andra hade sett tidigare men det 
var första gången för mig. Jag tröttnade 
på att leka burken efter ett tag och gick 

in till tjejerna med Sagar och spelade 
mäster och mördaren (om det heter så). 
 

Sen på kvällen var det dags för Maries 
frågesport-lekar som ni kanske kommer 
ihåg från daladubbeln ni som var med 
där, och det var kul som vanligt.  
 

Nåväl, efter lekarna så gick jag hem till 
min stuga och la mig nästan direkt, men 
nästan alla andra i tjejstugan och killstu-
gan var inne hos tjejstugan och hade 
party till typ halv 12. 
 

På morgonen var jag inte ett dugg pig-
gare än dagen innan men tog mig ialla-
fall upp och åt frukost, sedan la jag mig 
och sov igen, eller iallafall försökte jag 
det men det gick inte så bra, Micke 
kom in och störde genom att bädda 
undan sina sängkläder vilket han också 
påpekade att jag också skulle göra och 
efter ett tag gick jag upp och gjorde det. 
 

Sedan var det dags för träning igen och 
lägrets sista pass. Det skulle gå i fin 
öppen terräng och idag följde jag och 
Sagar med igen. Vi fick se på några kar-
tor och konstaterade att alla löpare 
hade samma sistakontroll, ett gulkärr, 
jag och Sagar bestämde oss för att gå 
iväg dit och heja på alla som kom. 
 

Vi gick mot kontrollen utan karta men 
med kartminne, Sagar var lite osäker ett 
tag och sa ”é vi verkligen rätt” och just 
då fick jag syn på skärmen en bit längre 
fram och sa ”japp där är den!”. 
 

När vi väl var där så fick vi sitta och 
vänta och prata i kanske en kvart innan 
vi hörde den första löparen på väg mot 
sista kontrollen, trodde vi, men det var 
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Simon Fröjd som fortfarande hade en 
slinga kvar och hade tagit ett speciellt 
vägval. Men cirka fem minuter efter det 
så kom första löparen och jag o Sagar 
hejade jättemycket. Efter att mer en 
hälften av löparna hade passerat sista 
kontrollen gick vi tillbaka till starten 
och åkte sedan hem nästan direkt. Se-
dan var det bara att packa och sen gick 
jag ut ett tag med Simon och Jonas och 
gick till en minigolfbana där vi hade tur 
och hittade en mingolfboll i en buske 
och vi spelade ett tag innan vi hörde 
hur alla ropade och det var dags att åka 
till båten, jag såg att några redan åkte 
förbi minigolfen mot färjan och jag 

sprang som en dåre tillbaka till vårt hus 
där pappa, Micke och Marie precis var 
på väg att sätta sig i bilen. 
 

På båten fick vi buffe som var god, det 
som var dåligt med den var att drickan 
kostade extra. 
 

Jag och Sagar spelade på maskiner och 
vann jättemycket på en maskin och vi 
köpte en stor Toblerone som vi delade 
på. 
 

Sedan var vi framme i Sverige och alla 
åkte hem i sina bilar och så var resan 
slut för den här gången, vem vet det 
kanske blir en repris nästa år?  

Några av våra duktiga ungdomar vid höstavslutningen 2009    
Foto: Micke Nilsson 
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Klockan 7.30 hämtade Anna upp Sofia 
och ilastning av cyklar och annan pack-
ning skedde. Ju närmare Alby vi kom 
desto nervösare blev det. 

Efter utkvittering av nummerlappar, 
kartor, roadbook och annan info letade 
vi upp vår växlingsruta. Där började vi 
förbereda oss inför starten med att gå 
igenom alla sträckorna och rita in våra 
vägval på kartorna. 

Vi fick en karta per lag och sträcka, och 
obligatorisk utrustning som vi skulle ha 
med oss oavsett sträcka var nummer-
lapp, SI-pinne, första förband och ro-
adbook (i en roadbook står all informa-
tion om alla sträckor och obligatorisk 
utrustning för alla moment). 

På väg till starten  

Kanot (Sjöstjärnan) 

Vi tävlade i korta damklassen och vi 
började tävlingen med att paddla kana-

densare i Albysjön. De två första kon-
trollerna var bojar som vi skulle runda 
medsols innan vi skulle stämpla vid de 
kvarvarande två kontrollerna. Detta var 
nog för att det inte skulle komma så 
mycket folk till kontrollerna på en gång 
och funktionärerna ville sprida ut fältet. 
Redan på förhand visste vi att paddling-
en skulle bli tuff och vara en sämre 
gren för oss. Vi tog oss runt första 
sträckan på 56.21 minuter. När vi ställt 
tillbaka kanoten var det bara att spurta 
upp till växlingen och ge sig iväg på 
nästa gren som var MTB. 

På väg mot växling efter paddlingen  
  

MTB (Highway to Hell(as)) 

Nu var det bara att äta lite för att behål-
la energin, sätta på sig cykelhjälm, ta 
cykeln och ge sig iväg. Vissa av sträck-
orna här skulle vi följa en utmärkt väg 

Multisport 5/9-09 

Dagen efter natt-DM gjorde vi, Anna Tiderman och Sofia Persson,  
debut i multisport. Tävlingen gick vid Alby friluftsgård i Tyresö, så 
det var lite av hemmaterräng.  

Av Anna Tiderman och Sofia Persson  
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 och vissa av dessa stigar var fyllda med 
rötter och sten så att det inge gick att 
cykla utan vi fick springa med cykeln 
istället. Det kan i och för sig också bero 
på att vi inte är så vana MTB cyklare 
som eliten, men under vissa perioder 
hade vi inte ett så fint språk för vi tyck-
te att det tog sån tid. Vi förstod också 
varför sträckan hette som den gjorde 
också (se rubrik). När cyklingen till slut 
var avklarad bytte vi gren till coastalee-
ring. 

Coastaleering  
(I vått & torrt samt Löpa linan ut) 

Sammanfattningsvis kan vi säga att 
coastaleering är en vanlig orienterings-
bana men vi var tvungna att simma 
mellan olika öar för att kunna ta vissa 
kontroller. Under denna sträcka var det 
även ett klipphopp från kontroll 2 ca 
fyra meter rakt ned i vattnet. Det pirra-
de härligt i magen när vi efter en viss 
tvekan till slut hoppade. Vid kontroll 3 
var det dags för ett till äventyrsmo-
ment, nämligen repellering. 

Här skulle en person i laget fira sig ned 
från ett berg på ca 20-30 meter. Denna 
uppgift fick Anna utföra då hon har lite 
mer klättervana än Sofia som fick 
springa ned och vänta nedanför vid 
kontroll 4. Under detta moment tilläm-
pades så kallad stopptid på 12 minuter. 
Alla lag hade 12 minuter på sig att fira 
sig ned innan stämpling på kontroll 4 
fick ske. Var något lag snabbare fick de 
vänta till dessa minuter hade passerat 
innan de fick springa iväg. 

Detta var en riktig rolig och annorlunda 
sträcka som uppskattades av många lag. 

Framme vid växlingen igen skulle vi nu 
ge oss iväg på vårt sista moment, nämli-
gen OL. 

 OL (Flåsiga finalen) 

Sista momentet var en vanlig orienter-
ingsbana på ca 2,8 km på 1:5000 del. 
Det var inte speciellt svårt utan mycket 
stig och tydliga ledstänger. Det var 
”bara” att springa på vilket inte är spe-
ciellt fort efter att ha tävlat i ca 4 tim-
mar redan. 

Väl i mål var vi glada och mycket trötta. 
Vår sluttid blev 4.31.41 minuter, ca 40 
minuter efter segrande lag. Vi hade ing-
en aning om hur vi låg till totalt i täv-
lingen så döm av vår förvåning när vi 
ropades upp som 3:a vid prisutdelning-
en. 

Prispallen 
 
Allt som allt tycker vi att detta var rik-
tigt roligt som vi gärna gör igen. Redan 
den 3 oktober kör vi igen i Göteborg. 

Vi vill passa på att säga grattis till 
klubbmedlemmen Johan Hasselmark 
och hans lagkamrat Daniel Hanson 
som vann elit herrklassen.  
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Om GPS-analys med Mats Troeng 

Dagen innan höstavslutningen hade vi bokat in elitorienteraren Mats 
Troeng för att berätta om de analysverktyg han skapat för orienter-
ing  

Av Micke Nilsson 

Dagen började med en träning i Göm-
marskogen som Mats lagt. Jag själv var 
krasslig och fick tyvärr stå över tränin-
gen. Men att döma av kartan och kom-
mentarer så var det en bra bana med 
nöjda deltagare. Även de som sprungit 
och lagt banor i vår hemmaterräng så 
länge de kan minnas tyckte Mats lyckats 
med att hitta en sträckning som de fick 
en utmaning av. 
 
Efter träningen och dusch stod lunch 
serverad i klubbstugan och runt mitt 
bord gick snacket om dagens bana och 
orienteringssäsongen som nu lider mot 
sitt slut. Samt lite extra fokus på an-
vändning av GPS och QuickRoute. 
 
Efter att alla hunnit äta drog Mats igång 
med sin presentation och alla lyssnade 

nyfiket. Efter den obligatoriska presen-
tationen av vem han själv är fortsatte 
han naturligt in på vad han gjort inom 
orienteringen i form av sitt Winsplits, 
QuickRoute samt till det DOMA 
(kartarkiv). Samtidigt som det märktes 
att Mats hållit presentationer förut om 
det här så kändes det aldrig stelt eller 
formellt utan han tog det på ett 
avslappnat och proffsigt sätt som 
gjorde att nog alla började fundera på 
att det nog vore värt att ha en GPS-
klocka även om de kostar en del. 
 
Mats visade några av möjligheterna 
med GPS och analys av vägval, tempo 
och sträcktider. Speciellt imponerande 
är hur han lyckats integrera QuickRoute 
med Google Earth och därigenom få 
till både 3D-visning och återupp-
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Sten (Stamme) Samuelsson avled den 12 oktober, 84 år gammal. Han var un-
der slutet av 40 – 50 talet mycket aktiv i friidrott i numera nedlagda Huddinge 
klubben Ilion. Han deltog även i några orienteringar. Trots detta var han stöd-
jande medlem i Snättringe SK. 
 
Vid deras jordfästningar bidrog vi med gåva till olika organisationer enligt an-
hörigas önskemål.  
 
Tack för god medlem och kamratskap.                                           Sven Roos 

Bertil Hedberg avled den 19 september, 76 år gammal. Ber-
til var under 50 - 60 talet aktiv i orientering med ganska bra 
resultat, men mycket på grund av sitt yrke lämnade han den 
aktiva delen. Vem minns inte Bertils firmalastbil som trans-
porterade oss till tävlingsplatserna och att han tillsammans 
med brodern Yngve byggde upp våra egna tävlingscenter. 

Två av klubbens äldre med-
lemmar har lämnat oss 

spelning av flera löpare, så som går att 
göra i Runoway. 
 
Hade tid funnits hade vi kunnat få in-
formation om användning av GPS tills 
vi sprack, han hade koll på det han 
pratade om och tog det gärna närmare 
om någon hade frågor. Frågor hade vi 
och om inte Mats haft en tid att passa 
efter hade han nog haft väldigt svårt att 
lämna klubbstugan. 
 
För att sammanfatta Mats besök så var 

det lyckat! Han lyckades få de redan 
insatta att vilja använda det ännu mer 
och de som inte tidigare använt det att 
vilja testa! Tack Mats. 
 
Vi har redan idag ett kartarkiv på vår 
webb, det har hittills bara använts av 
några få och mest ungdomarna. Det är 
inte några problem att öppna upp det 
för fler användare, mer information om 
hur du använder det kommer dyka upp 
på den interna delen av klubbens 
webbplats!  
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