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Välkomna till 2010 års andra nummer 
av favorittidningen  
 
S N Ä T T R I N G E - S k u b b a r e n 
 
I förra numret fick redaktionen ett brev 
angående miniknat. Vi efterlyste svar. 
Inget svar har kommit. Skall vi tolka 
det som att ingen läser Skubbaren eller 
att ingen vet vad Miniknat är? Nu får ni 
en chans till att komma till undsättning 
och ge skribenten ett svar till nästa 
nummer av Skubbaren! 
Vad det handlar om kan du läsa i förra 
numret på sidan 17 där brevet fanns. 
 
Om ingen svarar så gör vi vår egen 
tolkning..... 
  

Redaktionen 

Manusstopp för nästa  
SNÄTTRINGE-Skubbare  

är  2010-08-31 

Utan er ingen tidning! 
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Tänk att det blev sommar även detta år.  
Vårens orienteringssäsong startade med 
en del inställda tävlingar. Vi hade turen 
och lyckades flytta vår egen tävling till 
en helg i maj.  
Min arbetsuppgift på tävlingen blev att 
ta emot direktanmälningar, en uppgift 
som jag börjar behärska bättre och 
bättre för varje tävling. Periodvis kan 
det bli väldigt hektiskt och lite panik 
kan utbryta när datorerna inte behagar 
uppföra sig som de ska samtidigt som 
kön till anmälan bara växer och växer. 
När man jobbar med direktanmälan får 
man även inta fler roller. Det är till di-
rektanmälan man går med alla sorters 
frågor, det gäller verkligen att veta hur 
arenan (TC) är uppbyggt, var allt är 
beläget, var starterna är, var överdrags-
kläderna har lämnats mm. Men det är 
samtidigt väldigt roligt. Det är även en 
fröjd att se hur skickliga vi är i klubben 

att arrangera tävlingar och att lösa pro-
blem som kan uppstå. Under tävlings-
dagen kan en del missöden inträffa så-
som målenheter som inte fungerar, nät-
verkskablar som upphör att fungera, 
dusch som inte fungerar mm, men med 
all kunnig personal kan man lösa det 
mesta. Tyvärr gick det inte att fixa du-
schen denna gång och den fick bytas ut 
till nästa dag. 
Det är tack vare att vi arrangerar täv-
lingar och att så många ställer upp och 
jobbar som vi kan fortsätta att vara en 
klubb med många aktiviteter för både 
stora som små. 
På tal om tävlingsarrangemang, onsdag 
den 25 augusti arrangerar SSK nästa 
tävling. Då är det regiondelsfinal i Ung-
domsserien och tävlingsarean blir 
Flottsbro. 
Trevlig sommar och vi kanske ses på 
Oringen i Örebro. 
                    / Agneta  

Ledare  —  Några rader från ordförande…. 

Har du hört… 

 … att Rune och Berit har gift sig.  
 

Grattis önskar vi från redaktionen. 
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Namn: Alva Karlsson 

Ålder: 13 år 

Varför började du orientera?  
För att pappa orienterade när han 
var liten och ville att jag skulle bör-
ja.  

Hur ofta tränar du?  
1-2 gånger i veckan.  

Största framgång?  
Jag väntar på min största framgång.  

Största besvikelse?  
Jätte många, så många att jag inte 
kommer ihåg vilken som är störst. 

Övriga intressen? Titta på TV, Spela fiol, vara med kompisar, chatta med Kristi-
na m m.  

Senast lästa bok? Godnatt mr Tom 

Senast sedda film? Avatar 

Beskriv din tandborste: Tappar bort min tandborste ofta. Har många som ligger 
lite här och var. Två blåa, en svart och en rosa.  

Vad äter du till frukost? Fil med müsli eller banan och macka.  

Beskriv dig själv: Glad, lite virrig, morgonpigg och kvällstrött.  

Vad tycker du om Snättringe Skubbaren? Jag tycker den är jättebra.  
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Naturpasset 

av Torbjörn Bergman 

Årets Naturpass går i dom östra delarna av Gömmarskogen och kostar endast 60 Kr.  
Pengarna går till klubben bl.a. till våran ungdomsträning. Det finns kontroller att 
besöka för alla kunskapsnivåer, men passa på att pröva på dom svåra också. 
 
Glöm inte bort att titta på naturen också, missa inte kontroll 16 och 29 på dom fina 
bergen, ryktena går att det finns krokodiler i sankmarken vid kontroll 12. 
 
Det är 30 kontroller man kan besöka, det går bra att träna på kontrollerna flera gång-
er, t.ex. man kan komma in från olika håll till kontrollerna. 
 
När man köper ett Naturpass får man karta med definitioner och ett startkort, på 
startkortet ska man anteckna koden på kontrollen och framförallt skriva en slogan 
om vad det bästa med Naturpasset är i en mening. 
 
Sen lämnar man in kortet till Naturpasset Snättringe SK och då kan man vinna en 
stugvecka på Idre Fjäll. 
  
Till sist kan jag avslöja att vi håller på att göra i ordning ett cykelpass på vår fina väg-
karta. Det kommer nog till sommaren. 
Sen väntar Fotopass och kulturpass och antagligen 2 områden med naturpass till näs-
ta år. 
 
Jag tar gärna in synpunkter på våran e-post eller en kommentar på Naturpasset på 
hemsidan, där skriver vi när det saknas kontroller mm 
  
Köp Naturpasset på  
• i Snättringekiosken på Häradsvägen 77 eller  
• naturpasset@snattringesk.se  eller  
• i klubbstugan på träningskvällar. 
  
Nu är det dags att gå ut och köpa ett Naturpass och komma ut i vår vildmark i  
Huddinge.  
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Den 27 mars arrangerade de en tävling 
på sluttningen till ett platåberg bredvid 
det välkända Table mountain, ca 1100 
m ö h. Tävlingen gick lite lägre, ca på 
300-500 m ö h. 

När vi hade blivit skyltade till detta sto-
ra träningsområde Tokai kom vi till en 
gate. Vakten frågade oss vart vi skulle 
och han såg ut som ett frågetecken när 
vi sade orientering. 

– Running with a map, sade vi. Han 
verkade inte förstå någonting men 
släppte in oss ändå. Eftersom vi visste 
att det skulle vara ungefär 30 deltagare 
blev vi förvånade att TC: t bestod av en 
uppblåsbar målbanderoll och fler upp-
blåsbara grejer. Efter en liten stunds 
väntetid såg vi att inte en enda männi-
ska var klädd för löpning så vi vände 
tillbaka och konstaterade att det måste 
ha varit ett nöjesfält. Eftersom det inte 
fanns någon skyltning visste vi inte vart 
vi skulle åka. Vad vi dock visste var att 
vi inte skulle fråga vakten om vägen. 
Då kom en bil, med en sydafrikansk 
gubbe som hade ett Lidingöloppet 
pannband på sig. Han visste inte heller 
vart vi skulle men så provade vi en väg 
som visade sig funka. 

Vi fick byta om bakom ett hus innan vi 

Tävling i Kapstaden, Sydafrika 
Vi i familjen Hector var på resa till Sydafrika och hade innan resan 
sett att att klubben PenOC, en utav fem klubbar i landet, hade en 
tävling just när vi var där. PenOC brukar ha ungefär 30 deltagare på 
sina tävlingar som de arrangerar ungefär varannan vecka. Klubben 
har heller inga träningar. Vi var de enda med klubbdräkter och där-
för såg vi ut som proffs för dem. 

Av Simon Hector 

bestämde vilken bana vi skulle ta. Min 
pappa Jörgen, min bror David och jag 
bestämde oss för att ta den svåraste och 
längsta banan som var drygt 7 km lång 
och hade svårighetsgraden brun, vilket i 
Sverige motsvarar ungefär röd. 

Det var en halvvarm och solig dag och 
det var tufft att springa uppför i den 
branta sluttningen. Man ville inte heller 
träffa på en babian som man hade 
chans att göra. Som tur var gjorde ing-
en av oss det. Orienteringen gick för 
mig rätt så bra, ett litet fel på trean och 
en bom på sista kontrollen. Krysset på 
kartan visar var jag stannade när jag inte 
förstod att stigen i det gula inte fanns i 
verkligheten. För mig tog banan drygt 
en timme och det blev jag tvåa på. 

Resan till Sydafrika var rolig, något som 
jag verkligen rekommenderar. Någon 
vecka efter tävlingen var vi och letade 
efter djur i en stor nationalpark. Man 
missade heller inte att det är fotbolls-
VM där nu i sommar. Vi åkte dessutom 
i helt rätt tidpunkt. Innan vi åkte från 
Sverige låg det en halvmeter snö på 
marken, och när vi kom hem såg man 
nästan ingen snö. De stängde också 
flygplatserna på grund av askmolnet 
från vulkanen Ejyafjallajökull på Island 
dagen efter vi kom hem. 
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Vår grupp visste inte riktigt vart vi skul-
le ta vägen så vi fikade. Man fick en 
festis, en frukt och någon skum knäck-
emacka med läskig kräm i, som inte var 
så god. Efter de så började vi leka. Jag 
tror vi började med att kasta frisbee.  

När vi hade lekt alla lekar så gick vi 
tillbaka till stugorna. Medan vi gick så 
försökte jag, Anna och Alva komma på 
en utslagsfråga till vår tipspromenad 
(som vi gjort på fredagen innan på 
MSN). Utslagsfrågan blev: Vad tror du 
är medellängden på alla som går tips-
promenaden?  

Alla gjorde lite vad man ville fram till 
middagen. Till middag åt köttfärssås 
och spagetti som Märtas och Simons 
pappa Stefan gjort.  

När jag, Alva, Jesper, Martin, Märta och 
Vilma hade sprungit gick vi sakta mot 
duschen. Alva, Jesper, Martin och Mär-
ta gick ner och kände på vattnet. Efter 
15 min hade de tagit deras första dopp i 
år(tror jag).  

Anders Karlsson hade slagit vad med 
Jesper om att om Jesper badade så skul-
le han få 20 kr!! Med de 20 kronorna så 
köpte Jesper en kanelbulle. Om ni inte 
visste de så har Jesper tidigare varit en 
badkruka. Han badade inte ens på 
Charlottendal lägret i augusti!  

Vi var kvar på TC till ca: 14.00. Sen 
började vi gå till våra stugor. Efter upp-
packning så började Stof:s lekar, då 
började det duggregna  . Jörgen dela-
de upp oss i tre ”lag”. Sen gick vi dit 
lekarna skulle vara, det var nästan vid 
TC.  

Helg på Gålö med SSK 24-25 april 

Av Kristina Tedhamre  

Första dagen arrangerade Ok Ravinen, då var de fint väder ☺ . 
Det var sol och ganska varmt. Jag var väldigt nervös när jag 
och Märta gick/joggade till start. De allra flesta var nöjda när 
de kom i mål.  
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 Sen gick vi till TC och bytte skor och 
lämnade ryggsäckarna och sen stack jag, 
Vilma och Alva till start (idag arrange-
rade Söder SOL).  

Då var jag inte lika nervös eftersom det 
gick så bra igår (kom 6:a av 39) . An-
ders ”coacha” oss när vi värmde upp. 
Det fanns roliga ☺  lappar som några 
hade satt upp om att det fanns lyxtoa”. 
Fast de kostade 5 kr  , vem har det 
med sig när man ska ut och springa…??  

Jag startade 10.16 och Vilma 10.20 och 
båda springer ju D12!! Det gick sämre 
för det flesta idag!(för mig med!). Jag 
bommade 7 minuter! Både Vilma och 
Cissi B slog mig  ! Vi gick mot du-
schen. De var ingen som var såååå bad-
sugen!  

Efter kanske en timme efter att vi kom 
från duschen var det prisutdelning. Sen 
köpte jag en kanelbulle på väg mot bi-
len när vi var på väg hem . 

Efter maten var de 5-camp som Cissi 
B, Frida och Vilma hittat på (fast de var 
3 grenar). Efter 3-campen hade vi vår 
tipspromenad. Alva och Anna rättade 
medan vi andra körde ”Bombmannen”. 
Det var Patrik och Moa som vann!! 

Dom fick en påse godis som Anders 
(Alva, Vilma och Ellas pappa) hade i 
bilen. Sen gick vissa och la sig, i alla fall 
jag, Frida och Vilma.  

Nästa morgon blev de frukost kl: 8.00. 
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Själv skulle jag springa ut på första 
sträckan och hann få i mig lite mat in-

nan det var dags att värma upp. En 
härlig känsla att få springa ut med drygt 
300 tjejer vid starten, som i år gick på 
en löparbana, så det var bara att lägga i 
en hög växel redan från början. En väx-

el som ganska snart fick sänkas då start-
punkten låg mitt en lång uppförsbacke, 
som vi dessutom skulle fortsätta upp 
för, mycket jobbigt, men alla skulle få 
ta sig dit om det nu var någon tröst. 

Efter ett hyfsat lopp utan mer än små-

bommar och med lite långsamt tempo 
kom jag in i växlingsfållan på en 183:e 
plats. 

Vid kartorna stod Sofia och väntade på 
att få ge sig iväg mot den väntande 
backen och en 7 km lång bana. Till en 
början liknande bana som första sträck-
an, men mot slutet fick hon en extra 
kilometer att springa. Efter ett mycket 
bra genomfört lopp där hon plockade 
55 placeringar till 128:e plats växlade 
hon ut Gunilla. Som i sin tur fick ge sig 

10mila 

Av Anna Tiderman 

Damerna springer iväg 

Anna kommer i mål 

Therese kommer i mål 

För första gången skulle jag sätta ihop ett 10-mila lag och hur 
skulle man tänka då? Tack vare lite hjälp av mer erfarna lagut-
tagare och med hjälp av vårens tidigare resultat så hade vi till-
slut ett komplett lag på väg till Finspångsskogar och 10-mila. 
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 ut på en rak sträcka och gjorde lagets 
bästa sträckplacering. När hon kom in i 
växlingsfållan låg nu laget på en 115:e 
plats. 

Redo vid kartorna var nu Nadja som 
sprang iväg på 4:e sträckans 7 km långa 
bana. Efter ett bra genomfört lopp kom 
hon in på en 135 plats och växlade ut 
Therese på den långa sista sträckan. 
Efter drygt 5 km fick hon komma in 
mot arena området för att få höra heja 
rop, byta karta och kämpa sig ut på 
ytterligare 5 km. Så efter en riktig käm-
painsats och drygt 10 löpta kilometer 
kom Therese i mål. Och laget slutade 
på en mycket välförtjänt 181 plats. Det 

bästa resultatet på flera år och en bra 
början mot vårat mål att vara bland de 
100 bästa inom 5 år. 

När vi gjort vår del av 10-mila kunde vi 
gå runt och vänta in herrstarten. För 
mig var det första gången jag stanna så 
länge och det var det helt klart värt!  

Över 300 pannlampor som samtidigt 
ger sig iväg i det annars så mörka sko-
gen är en mäktig syn. När sedan 
lysmasken letat sig upp för den första 
backen, den var det ingen som slapp 
undan, blev det åter mörkt och vi bör-
jade röra oss hemåt, nöjda efter ett bra 
resultat och en härlig dag. 

Sofia på väg ut på sin bana 
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Okänd SSK-medlem anmäld till sitt  

31:a 5-dagars!  Vem är det? 

Av Göran Johansson  

även om han inte har blivit godkänd 
alla gånger, då på grund av att maxtiden 
har överskridits. Att maxtiden inte 
räckte till alla gånger berodde på att han 
sprang samma klass (H21 och H35) 
som kompisarna som var yngre. Första 
året sprang han H21B. 1982 missade 
han att anmäla sig men var där som 
support. År 2000 missade han maxtiden 
på 2 etapper och veckan präglades av 
regn, regn och regn. Tältet skickades 
hem med polarna och den sista natten 
sov han i förtältet hos familjen Hol-
gersson. 

Varför Snättringe SK? 

Komplex IK upphörde och han kände 
familjen Holgerson och Snättringe SK 
verkade vara en lite och mysig klubb. 

Namnet ”Målle” vad kommer det ifrån?  

Målvakt, Lennart blev ”Lelle”, Mål och 
le blir ”Målle”. En annan roligare vari-
ant är efter en marantaledare som hette 
Målle Lindberg. Maranata var en frire-
ligös organisation som skulle döpa hela 
Sverige. På ett fjälläger skulle det vara 
ett spex och då fick han spela ”Målle”. 

”Målles” första 5-dagars var i Örebro 
1979. Han var egentligen emot det här 
med 5-dagars men blev medlurad av en 
kompis från Tullinge. Iväg i en liten röd 
Bubbla (WV) och ett tält. De skulle 
även hinna med en fotbollsmatch i Flen 
under veckan. Efter en etapp var deras 
Bubbla ensam kvar på P-gärdet och då 
kom det några personer och lämnade 
en chokladask, eftersom de var sista 
bilen på den etappen. 

Antal kontroller som ”Målle” har tagit 
är ca 1600 st. Har tagit alla kontrollerna 

Har du anmält dig till 5-dagars 2010? Här har vi en 
som har anmält sig till sitt 31:a 5-dagars. Lennart 
”Målle” Alnell, en ganska okänd SSK-medlem, är en 
söderkis som alltid har bott på Södermalm och fyllde 
60 år i våras. ”Målle” har i orientering representerat 
IK Gurkan, Komplex IK och Snättringe SK. 
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”Målle” är en liten envis man som har 
brutit 3 tävlingar under hela karriären. 
Natt-KM för Gurkans IF i Bro, patrull-
tävling i Herrljunga och scout-DM i 
Tungelsta. 

Själv lärde jag känna honom i Sälen då 
vi delade lägenhet. Har du tråkigt eller 
lite tid över så sök upp honom så ga-
ranterar jag att du får en trevlig stund 
om du får igång honom att prata. Vet 
inte vad man ska kalla honom men en 
levnadskonstnär är han definitivt. 

Han tackar för uppvaktningen på 60-
årsdagen i våras. Han undrar dock om 
Snättringe SK har firman, som present-
kortet var utskrivet på, som vår spon-
sor! 

I år är det även jakt på en andra medalj. 
Den första fick han i Borlänge 1999 
efter att ha genomfört 100 etapper. I år 
blir det etapp 146-150 och då blir det 
en ny medalj. 

Boendet har verkligen varierat under 
åren som gått. Lyxvilla 1981, badhytt 
1982, bondgård 1983, SJ-länga över-
nattningshus för lokförare 1987, Säve-
dalens Folkets Hus (sov på scenen) 
1990 och badstuga Falkenberg 1993. 
Men för det mesta har det blivit tält. 

”Målles” träningsupplägg nu för tiden 
är sprint-DM och Stockholm City Cup. 
Det får räcka, annars blir man överträ-
nad. Han siktar på att vara med till år 
2013 i Boden. 

SSK:are som kom till start och som 
begav sig ut i skogen för att försöka bli 
klubbmästare. Jag var inte en av de 
lyckliga som lyckades med orientering-
en och bli klubbmästare. Det blev ing-
en fullträff för mig här heller. 
 

Efter KM kunde man ta sig ett dopp i 
sjön. Vattnet var otroligt varmt, till och 
med jag som är en badkruka lyckades ta 
mig i och tog några simtag.  
Därefter var det sedvanlig korvgrillning 
och fika med goda hembakade bullar. 
Ungdomarna hade ett enormt prisbord 
att välja trevliga priser från. Det var pris 
till samtliga ungdomar. 
Tack festkommittén och KM-
arrangörer för ännu en trevlig dag vid 
torpet.  

En inte så solig dag var det dags att åter 
ta sig ner till klubbens lilla torp Charlot-
tendal vid Mörtsjön. Vägen ner kunde 
man svara på en klurig tipspromenad. 
Jag tyckte att den var svår och förstod 
direkt att jag borde ha studerat mor-
gontidningen bättre och tittat på Aktu-
ellt istället för att ha läst Metro och 
tittat på amerikanska TV-serier. Det 
blev ingen fullträff för mig denna gång. 
 

Väl framme vid torpet möttes man av 
grönska, det röda torpet och flaggan i 
topp. Vilken idyll vi har tillgång till i 
klubben och som ligger så nära stor-
stan. 
 

Även denna gång var det KM i anslut-
ning till avslutningen. Det var 45 

Våravslutning vid Charlottendal och KM  
Av Agneta Holgersson 



14                                     SNÄTTRINGE-Skubbaren nr 2 - 2010  

 

var 100 meter vet ingen för vi mätte 
aldrig upp banan. Vi sålde även Natur-
pass och orienteringskartor. De som 
besökte oss vid klubbstugan kunde 
även handla cykelprylar från Cykellab-
bet och titta på en del cyklar. 
 
Våra egna ungdomar, -HD16, fick 
chansen att delta på inofficiellt sprint-
KM. Klassen vanns av Simon Hector, 
tvåa kom David Hector och trea kom 
Vilma Karlsson.  
 
”100-metern” vanns av Erik Tedhamre 
med hela 3 sek före tvåan. 
 
Totalt hade vi 13 startande på inoffici-
ellt sprint-KM, 10 startande i öppna 
klassen på sprintbanan och 17 startande 
på ”100-metern”. 

Vid Källbrink är vi ett antal idrottsklub-
bar, Huddinge AIS Friidrott, Huddinge 
IF, Huddinge Tennisklubb, Spårvägen 
CF och Snättringe SK som tillsammans 
ingår i Källbrinksalliansen. 
 
Källbrinksdagen, 13 juni, var ett samar-
rangemang mellan klubbarna. Under 
dagen kunde man komma och prova på 
olika sporter som sprintorientering, 
tennis, utmana svenska rekordet i tre-
steg med fem steg/hopp eller stöta hal-
va svenska rekordet i kula eller titta på 
fotbollsmatcher. Det fanns även möj-
lighet att gå en tipspromenad. 
 
Alla som besökte SSK kunde springa 
sprintorientering (1,5 km) eller springa 
”100-metern”, ”100-metern” var en 
snitslad bana med 4 kontroller, om det 

Notiser 
Det har gått bra för våra ungdomar i vår. På OK Ravinens medeldistanstävling den 
24 april kom Tiemo 2:a i H20E, Frida H 1:a i D10 och Kristina T 5:a i D12.  

Dagen efter hade Söders SOL långdistanstävling och då gick det också bra. Denna 
dag blev Simon F 1:a i H20E och Tiemo 2:a. Frida H blev 3:a i D10, Mathias A 5:a 
i U3 och Anna B 4:a i U4.  

På vår egen medeldistanstävling den 8 maj sprang Martin N sig till en fjärde plats i 
H14 och Frida H till en andra plats i D10. 

Skogsluffarna hade tävling i medeldistans dagen efter. Kristina T blev 3:a i D12, 
Mattias K blev 5:a i H12, Simon H blev 1:a i H14 och Sandra K blev 5:a i U2.  

Källbrinksdagen den 13 juni 

Av Agneta Holgersson 
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Jag mötte Jonny, Patrik, Tiemo och 
Simon i gymnastiksalen som var sam-
lingsplats för alla deltagare på torsdags-
morgonen. De var lite senare än de 
tänkt och jag, som åkt med bekanta 
från Trollhättan, hade hämtat ut deras 
nummerlappar när de kom. Simon och 
Tiemo bytte om på en gång och gjorde 
sig redo. 
En halvtimme innan start skulle man 
förstarta vid samlingsplatsen, därifrån 
hade man 1500m till förstart två. Från 
förstart två, som man gick igenom 
7min innan sin starttid, var det sedan 
500m till tidsstarten. 
När Simon och Tiemo sprungit från 
förstart ett lämnade Jonny mig och Pa-
trik för att gå till arenan och se när 
Simon och Tiemo kom i mål. Patrik 
hade då en timme kvar innan han skulle 
förstarta, och jag två. Jag laddade med 
att kolla på en stor karta (2xA3) över 
Karlstad som alla deltagare fått. Med 
hjälp av den kunde man få en bild över 
hur tävlingsområdet skulle se ut, man 
visste ju inte vart start eller mål var men 
det gick att lista ut på ett ungefär. Sen 
åt jag en banan och bytte om, lyssnade 
på musik ett tag innan det var dags att 
packa ihop och min tur att lämna för-
starten. 
Jag kom i mål rätt besviken, jag hade 
gått ut riktigt bra men vid kontroll 3 
trampat snett och därefter tappat både 
fart och fokusering. Det visade sig att 
ingen av de andra från klubben heller 
klarat av att få en plats till finalen. Jog-
gade längst snittslar till skolan där ba-

gage och överdrag skulle finnas. Där 
var det dusch och mat. 
Tillbaka på arenan igen med mat i ma-
gen bestämde vi att vi skulle stanna och 
se finalerna på eftermiddagen. Vi tittade 
på klockan och konstaterade med en 
suck att det var en och en halv timme 
kvar tills den första finalen skulle starta. 
Det var lite droppar i luften men 
knappt så man kunde kalla det regn. 
Till slut hade vi fått tiden att gå och det 
var dags för final. Det var spännande 
finaler i alla klasser, så trots att vädret 
var tråkigt var det värt att vi stannade 
och kollade. 
När vi gick från arenan mot bilen bör-
jade vi diskutera middag, alla kände att 
det började bli dags för det nu. Första 
butiken vi gick förbi på vägen var 
stängd, först då insåg vi att klockan var 
närmare sju. Nästa ställe var öppet och 
vi fick med oss pasta och köttbullar 
därifrån. När vi kom tillbaka till van-
drarhemmet fixade Jonny middag när vi 
andra låg utslagna på vårt rum. Tack. 
Vi fortsatte sedan resan med att nästa 
dag åka ut till en liten sjö mitt i ingen-
stans och  springa på en träningskarta 
för Lång SM innan vi åkte upp till Ar-
vika där vi skulle bo de kommande två 
nätterna. 
Lördag och söndag tävlade vi utanför 
Arvika i Gunnarskog. Det var Silva 
junior cup och Elitserien, så mycket bra 
folk och bra arrangemang. Mesta nöjd 
med helgens orientering var Jonny, ty-
värr för oss andra som hoppats på att 
göra bättre ifrån oss än vad vi lyckades 
med. 

Värmland 2010 - Sprint SM mm 

Av Micke Nilsson 



16                                     SNÄTTRINGE-Skubbaren nr 2 - 2010  

 
Av Sofia Persson och Anna Tiderman  

 Kolmården Adventure Race 29 maj 2010 
Så var det dags för vår andra tävling i Svenska Multisportcupen för i 
år. Tävlingen var förlägen vid Yxbacken (Pernilla Wibergs hemma-
backe) utanför Norrköping. 

Olof (Sofias pappa) hade lovat att vara 
chaufför och support denna dag. Ca 
7.45 började färden mot Kolmården 
efter att all packning var instuvade i 
bilen och cyklarna installerade på taket. 
Efter några stopp på resan var vi fram-
me då det var två timmar till start. 

När man kommer till en multisporttäv-
ling får man gå och hämta ut sitt lagku-
vert som innehåller nummerlappen och 
alla kartorna för loppet och därefter 
leta upp sin växlingsruta. När man väl 
hittat fram till rutan börjar förberedel-
serna med att göra i ordning cyklarna, 
titta på kartorna, bestämma vägvalen 
samt att rita in dem innan om det be-
hövs. Att rita in vägvalen innan kan 
vara till stor hjälp framförallt i slutet av 

loppet då är tröttheten är stor och miss-
tag lätt kan ske. En annan fördel om 
man studerat kartorna väl är att man är 

inställd på vilket vägval som vi har valt 
gemensamt så det inte behöver bli dis-
kussioner ute på banan. Men åter till 
loppet… 

Vi springer i klass sprint- dam där seg-
rartiden är beräknad till ca 3 timmar. 
Denna dag var upplägget följande: pro-
log, MTB-orientering, orientering 5 km, 
kanot 6 km och avslutningsvis orienter-
ing 2 km. 

 Prolog: 

Prologen var en snitslad bana som skul-
le ta ca 10 minuter. Det började med att 
starten gick nedanför slalombacken och 
till den första kontrollen skulle vi 
springa uppför hela backen till toppstu-
gan (de första 10 lagen på toppen fick 
ett pris av sponsorerna, men där hade 
vi inte någon chans då vi sprang emot 
killarna). Vi kan säga att efter ca 10-20 
meter upp i backen började alla lagen 



SNÄTTRINGE-Skubbaren nr 2 - 2010     17 

 få i sig lite energi så var det dags att ge 
sig ut på cykelsträckan, där vi skulle 
avverka ca 18 km på vägar och stigar i 
skogen. Det började bra med väg mot 
första kontrollen innan vi svängde in på 
stigarna. Där gick det för det mesta att 
cykla på och det var inte så mycket ste-
nar och rötter som befarats. Vi är dock 
inte så vana att cykla ute i naturen så 
det märks tydligt att vi är försiktigare än 
andra och att vi inte tar några chanser 
att förivra oss, utan vi tar det i vår takt. 
Så vi har lite att träna på. 

Fram till fjärde och sista kontrollen gick 
allt bra förutom ett litet misstag där vi 
åkte in på fel väg och fick vända, men 

vi tappade inte så mycket på detta. Vi 
var dock osäkra på hur vi skulle ta oss 
från kontroll 4 till växlingsplatsen för vi 
var tvungna att åka i slalombacken. 
Men det var fler lag där samtidigt och 
vi valde att åka högervägvalet istället 
för vänster och det var även det bästa 

att gå. Rekordet till toppen var 2,5 mi-
nut och när denna tid var passerad var 
vi ungefär halvvägs upp. Väl uppe på 
toppen fick vi springa familjebacken 
ned igen till växlingsområdet och ut på 
den andra etappen. 

MTB-orientering: 

På med camelbaken (ryggsäck med 
vätskesystem), cykelhjälm och se till att 
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 visades det senare. Det var lite läskigt 
att cykla nedför slalombacken för un-
derlaget där bestod till stor del av sten. 

 Orienteringsbana 5 km: 

Nu blev det orientering där första kon-
trollen låg på Kolmårdens högsta 
punkt, 172 m.ö.h. Efter att precis ha 
avslutat cyklingen var benen väldigt 
möra, så det gick inte alltför fort. Det 
var en lätt bana där de givna vägvalen 
gick på stig, så det är inte riktigt samma 
svårighetsgrad som vi är vana vid på en 
riktig orienteringstävling. 

Det fanns dock mängder av branter 
runt det område vi sprang i, så det blev 
en krävande bana med många höjdkur-
vor som skulle kämpas upp för. När 
alla kontroller var tagna och vi var på 
väg tillbaka till växlingsplatsen mötte vi 
Olof som gick mot kanoterna och nästa 
etapp (under multisporttävlingar får 
man gå ut i tävlingsområdet under täv-
lingen, så det är inte som i orientering-
en där det är förbjudet). 

 Kanot: 

Nu var det dags för vår svagaste etapp, 

kanoten. Efter att ha fyllt på med mer 
energi sprang vi iväg mot sjön som låg 
ca 1 km bort. Den sista biten fick vi 
även bära kanoten. Till denna gång 
hade vi hyrt en annan modell av kanot 
(acron) som är lite instabilare än en 
vanlig turist kanot men som är snabba-
re och lättare i vattnet. Det var en stor 
skillnad jämfört med tidigare och det 
gick lättare att paddla. Det kanske ock-
så berodde på att det inte blåste lika 
mycket som vid förra tävlingen, dock 
tyckte Olof att det blåste en del på land 
när vi paddlade iväg men för oss var 
det ingenting. 

Vi skulle ta två kontroller och vi fick 
lätt motvind till första och lite till andra 
kontrollen men det resulterade i med-



SNÄTTRINGE-Skubbaren nr 2 - 2010     19 

 vind på väg tillbaka till land igen. Väl på 
land fick vi bära tillbaka kanoten och 
springa till växlingen. När vi kom dit 
stod Olof där och sa att vi låg 3:a och 
att vi skulle försöka hålla detta även på 
sista etappen. 

 Orientering 2 km: 

Sista etappen på tävlingen bestod av en 
2 km lång orienteringsbana kors och 
tvärs uppe i slalombacken. Vi var nu 
riktigt trötta, så största delen av banan 
gick vi (dock med att kasta oroliga 
blickar bakåt för att inte bli uppsprung-
na av något annat lag). När näst sista 
kontrollen var tagen högst upp på 
backen var det en skön känsla att 
springa nedför mot sista kontrollen och 
sedan vidare in i mål. 

Vår sluttid blev strax under 5 timmar 
och vi var ca en timme efter segrande 
laget, men vi höll vår tredjeplats, med 

ganska stor marginal visades det senare, 
både till tvåan och fyran. 

Trötta och glada fick vi en stund senare 
ställa oss på prispallen och ta emot jub-
let! 

 Det är en skön känsla att springa mul-
tisport, för när man möter ett lag i sko-
gen, konkurrent eller ej, så hejar man 
alltid på varandra och det ger positiv 
energi och man orkar ta i lite till. 

 Vi kan även nämna att vi var nere i 
Trollhättan och sprang multisport sam-
ma helg som vi arrangerade Mörtsjö-
dubbeln, då var vi dock lite ringrostiga 
efter vintern och resultatet blev inte 
riktigt samma som i Norrköping. 

Nu blir nästa multisporttävling att se 
fram emot 5-dagarsveckan i Örebro. 
Då får vi se om vi orkar 5 dagar på en 
vecka. Det blir en riktig utmaning 



20                                     SNÄTTRINGE-Skubbaren nr 2 - 2010  

 

Snättringedagen, 8 maj 
Så var det återigen dags för Snättringeskolans vårfest, Snät-
tringedagen, som anordnas av skolans föräldraförening av och 
med skolans elever, föräldrar och lärare. Vid sidan av stånd med 
försäljning av fika, mat, ballonger och annat kul skulle SSK som 
vanligt laga till en liten kortbana runt skolan. 
Ett orosmoln var att det blev en krock med den framflyttade 

Mörtsjödubbeln. Men med benäget bistånd av delar av tävlingsledningen fick vi 
tillgång till såväl SI-enheter och skrivare, som ett av klubbens (bättre begagnade) 
tält. Tänk vilket styrkebesked att klubben kan anordna två så viktiga evenemang 
samtidigt (inga jämförelser i övrigt.. ). 
Vår lilla sprintbana lockade ett 30-tal ungdomar och vuxna. Det sågs en del kända 
ansikten, men annars många som provade på orientering för första gången. Av 
dessa fick några blodad tand och slog direkt till på ett Naturpass för att även få 
prova på skogsvarianten. För att inte ge fel bild av skolidrotten ska det sägas att 
orientering fortfarande står på schemat, men ungdomarna tycker ändå att det är 
lite extra spännande med digital stämpling och utskrift av sträcktider. Trots ett 
tidvis ganska ihållande regn var det många glada ansikten som kom tillbaka efter 
ett varv på banan. Ännu fler skulle nog ha provat på, men regn och kyla gjorde att 
många sökte skydd i stället. Följden blev att Snättringedagen slutade tidigare än 
vanligt då folk började troppa av redan vid halvtvåtiden. 
Jenny A. och jag själv som var där tyckte ändå att det på det stora hela var en ly-
ckad dag. Tack till Per H. (för att han inte lämnade oss i sticket utan SI-enheter), 
Göran N. (för tältet, som trots några skavanker fungerade alldeles utmärkt), Gus-
tav E. (för hjälp med tältuppsättning) och Henrik A. samt alla andra SSK:are som 
hjälpte till med banan. 

Av Per Ekner 
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Jaktlaget mycket negativt 
 
Frågan var uppe på Svenska Orienter-
ingsförbundet och i Försvarsmaktens 
högkvarter på Lidingövägen och de var 
positiva men chefen på Amf1 var fort-
farande negativ. Dessutom var jaktlaget 
som hade jakträtten mycket negativa, så 
vi beslutade att lämna Berga som tänkt 
tävlingscentrum trots att vi inte hade 
fått något definitivt nej. 

 
Tillbaka på ruta 1 började vi titta på de 
alternativ vi hade: Ågesta vid värmever-
ket, Bastmora utanför Södertälje, Lång-
sjön norr om Nynäshamn, Riksten på 
flygfältet F18 och Almnäs, som vi nu 
jobbar vidare med.  
 
Almnäs har liksom Berga varit ett mili-
tärt övningsområde och är perfekt som 
tävlingscentrum. Det finns stora ytor, 
både gräs och asfalt och terrängen pas-
sar både för svåra och lätta banor.  
Det finns egentligen bara två nackdelar.  
 

1) Platsen upplevs som långt bort 
för oss som arrangerar och  
 

2) Södertälje-Nykvarn, ett av 
topplagen, kommer inte att starta 
med sitt bästa lag eftersom det är 
deras träningsmarker. 

 
Banläggarna från Södertörn 
 
OK Södertörn har huvudansvaret för 
banläggningen och en banläggargrupp 
är bildad med Per Franzén och Anders 
Jakobsson som banläggare och Ulf Es-
kilsson är sammanhållande. De hade 
planerat göra ett TC-besök i december 
men snön hindrade dem. Målfållorna 
finns i alla fall preliminärt placerade på 
en av Almnäs gamla skjutbanor. 
 
 - Det är mycket att tänka på trots att 
det bara är 28 banor, menar Anders. 
Det gäller att anpassa svårighetsgraden 
och undvika felstämplingar genom vet-
tiga kontrollplaceringar. Det ska bli kul, 
avslutar Anders. 

25-manna 2011 
Platsen blev till slut Almnäs, ca 5 km väster om Södertälje. 
Vägen fram till beslutet att ta Almnäs till TC har varit lång och 
krokig. För två år sedan började vi att leta efter ett lämpligt 
tävlingsområde och Berga i Haninge kommun blev snabbt hög-
prioriterat. Men det visade sig att markägaren, Amfibierege-
mentet Amf1, inte var positiv trots att vi lovade dem en ny 
fräsch orienteringskarta som de kunde använda i sin utbildning.  

Av Olle Blomgren, OK Södertörn 
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För inbjudan och information 
www.25manna.nu 

Årets 25manna-helg är  
den 9-10 oktober i Löt,  

Vallentuna  

1931 bildades Snättringe SK och nästa år, dvs 2011, firar vi 80 
år. Festkommittén har förstärkts med ytterligare ett par personer 
inför detta jubileums år och vi har träffats ett par gånger under 
våren för att påbörja planeringen. Den 26 september har vi en 
planeringsträff i klubbstugan och vi börjar med gemensam lunch 
kl 12.30. Om du vill vara med är du varmt välkommen. Alla 
kommer att behövas på ett eller annat sätt och kan du inte kom-
ma men har idéer, så går det alldeles utmärkt att kontakta någon 
i festkommittén. 

 

Skubbaren ska komma ut med ett jubileumsnummer under 2011. För att fylla detta 
nummer behöver redaktionen få in bidrag. Så du som har något att dela med dig, 
det kan vara bilder, minnen, gamla kartor osv. hör av dig till redaktionen.  Allt är 
välkommet både stort som smått. 
 

2011 års årsfest kommer att gå i jubileets tecken och allt vi vet idag är att festen 
kommer att äga rum någon gång i mitten av mars månad, så ta fram kalendrarna 
och boka in ett par lördagar redan nu. Så snart vi vet närmare så kommer informa-
tionen att läggas ut på hemsidan och givetvis även via Skubbaren. 
 

Om du har någon gammal klubbtröja/tävlingsdräkt vill vi gärna låna den. Det går 
bra att kontakta mig, dvs Ulrica Widlund- Mellergård, och vi lovar att vara rädd om 
den.. 

Av Ulrika Widlund-Mellergård 

80 - årsjubileum  
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