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S N Ä T T R I N G E - S k u b b a r e n 
 
Detta nummer är späckat av bilder. Vi 
tackar fotograferna alldeles extra för 
dessa.  
 

Sedan artikeln på sidan 27 om ung-
domsseriens regionfinal skrevs har även 
finalen genomförts. Snättringe tog efter 
en rafflande poängstrid en 4:e plats. Läs 
om detta på sid 32.  
 
Grattis till alla deltagare och engagerade 
tränare. 
 

Som vanligt så måste vi påminna om 
att ni måste skriva om det skall bli nå-
gon tidning. Tillsammans… 
 

Redaktionen 

Manusstopp för nästa  
SNÄTTRINGE-Skubbare  

är  2010-12-01 

Utan er ingen tidning! 
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Tiden går fort när man har roligt 
och nu är det redan oktober och 
höst. Det känns som evigheter se-
dan det var sommar och O-Ringen. 

Tävlingssäsongen för hösten har 
varit i gång ett bra tag och den bör-
jar gå mot sitt slut. Men än återstår 
några höjdpunkter. Framför oss har 
vi 25manna, Daladubbeln, Halikko, 
Helg utan älg och vår egen tävling 
Höstlunken. 

Klubben har visat upp sig på diverse 
tävlingar under hösten med mycket 
fina resultat. Vi har bl.a. haft delta-
gare på DM i Stockholm, USM, SM, 
Silva Junior Cup och många star-
tande i Ungdomsserien och visat 
övriga klubbar att vi är en klubb på 
frammarsch. Ungdomssektionen 
fortsätter att jobba lika energiskt 
och framgångsrikt som tidigare och 

det visar sig med många tävlande 
ungdomar och fina resultat. De ar-
betar även med de mål som sattes 
upp i klubbens arbete med visionen 
att bli ”Stockholms mest framstå-
ende orienteringsklubb”. Vi har lång 
väg att gå men det börjar sakta men 
säkert att visa sig i resultatlistor. 

Närmaste tävlingen i tiden är 
25manna. Klubbens mål är även i år 
att vi ska ha 3 fullföljande lag, samti-
digt som vi även ska bemanna kart-
planket med många funktionärer.  
Att ställa upp vid kartplanket och 
jobba är lika viktigt för klubben som 
att ställa upp i något av lagen. Vi får 
ett rejält tillskott till klubbkassan 
genom vårt jobb vid kartplanket vid 
25manna. Nästa år kommer det att 
krävas ännu fler funktionärer från 
klubben. Då arrangerar vi och OK 
Södertörn 25manna tillsammans. 

I detta nummer av Skubbaren, som 
vanligt väldigt trevlig läsning, får vi 
läsa om skidorientering, mountain-
bike orientering, SM, USM och 
mycket annat som våra medlemmar 
har varit med om de senaste måna-
derna.  

Agneta 

Ledare  —  Några rader från ordförande…. 
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Namn: Märta Fröjd 
Ålder: 13 år 
Varför började du orien-
tera? Jag slutade på gym-
nastiken och gjorde inget 
annat. Mina föräldrar ori-
enterar. 
Hur ofta tränar du? Två 
gånger i veckan. 
Största framgång? Min 
sträcka på U10-mila i år. 
Största besvikelse? 
Medeldistansen på Lovön 
den 5 september i år.  
Övriga intressen? Friskis 
och svettis med Alva och Anna. Kompisar.  
Senast lästa bok? Vattenmelonen. 
Senast sedda film? Day and knight. 
Beskriv din tandborste: Blå Jordan, som jag köpt av 
Jesper.  
Vad äter du till frukost? En tallrik med fil och flingor, två 
rostade mackor med skinka och ett glas juice.  
Beskriv dig själv: Utåtriktad, glad.  
Vad tycker du om Snättringe Skubbaren? Rolig att läsa, 
särskilt sidorna som ungdomarna själva skrivit.  
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Några bilder från årets O-Ringen 
Foto Jörgen Hector och Monica Fröjd 
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Några bilder från årets O-Ringen - forts 
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Några bilder från årets O-Ringen - forts 
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Ni som tränade orientering i vintras 
vet hur jobbigt, och tråkigt, det var. 
Att klafsa runt i en halvmeter snö 
var ingen höjdare, så när jag hörde 
att Haninge skulle arrangera en Skid
-o tävling så blev jag intresserad. Vi 
brukade träna skidåkning i vintras 
eftersom det var så extrema förhål-
landen för löpning och orientering. 

Skid-o och mtb-o liknar varandra 
ganska mycket. Det är ganska enkel 

Skidorientering och mountainbikeorientering  
Det här året har jag redan hunnit vara med på två skidorienterings-
tävlingar och två mountainbikeorienteringar. Jag tycker att det har 
varit intressant att prova andra former av orientering . 

Av Simon Hector 

orientering på stigar eller uppgjorda 
spår på skid-o. Men eftersom det är 
annorlunda och går ganska fort så är 
det lite svårt i alla fall. 

Skid-o är en blandning av längdski-
dåkning och orientering precis som 
det låter. Man åker på uppgjorda 
spår som på kartan är kvalificerade 
efter hur lätt framkomliga de är. 
Helstreckat, streckat och prickat. 
Spåren är färgade i grönt på kartan 

  Skidorientering 

 

Mountainbikeorientering 

SI-pinne Ja, den är oftast satt på 
fingret 

Ja, men den måste vara fäst i 
cykeln 

Kompass Behövs ej på samma sätt 
som i vanlig orientering. 
Ta möjligtvis med en i 
bakfickan 

Se vänster 

Definitionshållare Obefintlig. Definition 
tryckt på kartan 

Se vänster 

Terränghjälpmedel Skidor, stavar. Åk på ett 
par som du inte är rädd 
om 

Cykel. Ha inte för bräckliga 
hjul. 

Kartställ Ja, på magen. Du kan även 
bygga ett själv 

Ja, på styret. Du kan även 
bygga ett själv 
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och det kan vara så att de är upp-
körda bara för tävlingen. Helstreckat 
är i princip skidspår medan prickat 
är en person som har trampat i snön 
med sina skidor. Kontrollerna sitter 
bara på de gröna spåren. 

Så i januari åkte jag, min bror David 
och min pappa Jörgen ut till Rudan 
och körde Haninges skid-o. Jag 
körde mellanbanan. Jag hade ett 
hemgjort kartställ som helt enkelt 

var ett band runt halsen och ett 
band runt midjan. Kartan var sedan 
fäst på en cardboard-bit som var 
hopknutna med banden. Mina knu-
tar var dock tyvärr lite för lösa och 
jag tappade kartan mot slutet och 
jag fick åka tillbaka och hämta den. 

På DM hade jag ett betydligt bättre 
kartställ. Rune hade snällt lånat ut 
sina två kartställ, ett gammalt och 
ett nytt, till oss. Tack så mycket!   

Min bom på Skid-o DM. Åkt väg i rosa. Jag missar det halvstreckade strecket i kurvan 
nära kontrollen och tappar en del tid på att inte veta var jag är och på att gå vänster.  
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mentarer av David och Jörgen:  

- Kör hårt! 

- Och åk försiktigt! 

Så jag gjorde som de sade och det 
gick bra. Visserligen bommade jag 
lite där det var plottrigt med stigar 
men det gick över lag bra för att 
vara första tävlingen i mtb-o. Jag 
åkte klassen H16 och i inte mör-
dande konkurrens vann jag med ca 
50 minuter över den ende andra täv-
landen. 

Dagen efter var det ännu en tävling, 
denna gången i Hökarängsskogen. 
Jag tävlade i en H14-klass som fanns 
för dagen. Denna gång var det rätt 
kort men jag vann ändå med ca 40 
minuter. Jag hade nog lite mer erfa-
renhet än de andra två. På dessa två 
tävlingar var jag nog den enda täv-
landen med pakethållare, men jag 
hade nog så kul för det.  

Båda sporterna är roliga att prova på 
och nästa gång det dyker upp ett 
tillfälle kommer jag nog att åka. 
Även fast du inte har den bästa ut-
rustningen är det kul ändå. Nästa 
tillfälle kan det vara värt att prova! 

Tack till Tumba-Mälarhöjden OK 
som arrangerade två bra mtb-o täv-
lingar. De är i princip de enda i 
Stockholm som har arrangerat täv-
lingar  

På Lidingö var det min tur att an-
vända det ”proffsiga” kartstället, 
som ser ut ungefär som på bilden i 
diagrammet. Tyvärr så bommade jag 
en sträcka en del och missade 
bronsmedaljen i H14 med 9 sekun-
der. 

När det i juni dök upp en möjlighet 
att åka en mtb-o tävling så hajade 
jag direkt. Men jag fick ett krav från 
mina föräldrar att träna på mtb-
cykling innan jag fick åka. Jag hade 
innan inte åkt mer än ner till Char-
lottendal (med avhopp då och då) 
på en cykel. Så jag började träna 
med min halvt mtb-cykel, halvt 
landsvägscykel, som har pakethål-
lare, på skogsstigarna i närheten. Jag 
fick en mycket bättre teknik för att 
undvika att ramla, och bättre själv-
förtroende. 

Det finns olika klassificeringar på 
stigarna/spåren i mtb-o. Klassifice-
ringen beror på rötter, stenar, m.m. 
Ungefär som i vanlig orientering där 
stigar har olika tjocklek. Helstreckat, 
streckat och prickat. På mtb-o är 
alla stigarna svarta och allt annat 
svart är blekt eller borttaget. 

Så när jag stack ut till Ursvik en lör-
dagsmorgon i juni så hade jag 
knappt någon rädsla för att cykla på 
skogsstigar.  

Innan start fick jag peppande kom-
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Ett litet kartklipp från Hökarängsskogen mtb-o karta där jag åkte H14. Mina väg-
val är inritade i rosa. 
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På lördagen startade B- till F-
finalerna tidigt på morgonen för att 
sedan vara på plats på arenan för att 
ta emot A-finalisterna när de var-
vade och gick i mål. Simon gjorde 
ett stabilt lopp och blev bästa Stock-
holmare. Tiemo hade det lite tuffare 
men slutade ändå på en fin 28:e 
plats. 

Nästan morgon satte vi kurs mot 
byn Klabböle där SM i medeldistans 
och stafett skulle avgöras i helgen. 
På fredagen var det kval i medeldi-
stans. I en terräng som inte liknade 
den vi är vana med gjorde Simon 
och Tiemo bra ifrån sig och gick 
båda vidare till A-final dagen efter. 

SM-stafetten i Umeå 

Av Mikael Nilsson  

På torsdag eftermiddag lyfte planet från Bromma med Simon 
Fröjd, Tiemo Schramm och mig, 2/3 av SM-laget och lagle-
dare. När vi klev ur planet en timme senare i Umeå var det 
markant kyligare luft som mötte oss. 
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Efter tävlingen på lördagen åkte vi 
ut till flygplatsen igen för att plocka 
upp Simon Hector som skulle få 

Saxat från Stockholms Orienteringsförbunds hemsida  

"På juniorsidan är det naturligtvis grattis till pallplatserna för Helena 
K och Olle B men det mest glädjande ur ett Stockholmsperspektiv 
måste ändå vara Simon och Tiemo från Snättringe som tog sig till A-
final och gjorde klart godkända lopp där. Stort grattis till er grabbar 
och till Snättringe som visar att även en mindre klubb fixar fram bra 
orienterare genom idogt och envist ungdomsarbete. Bravo!"  

"Skrevs av Norrledare" 

springa den viktiga andrasträckan i 
SM-stafetten. Lördagkvällen ägna-
des sedan åt uppladdning och läxor. 

Sen var det dags. Simon F på första 
sträckan börjar i tätskiktet men har 
lite otur när han blir lurad av 
klungan och tappar viktiga minuter 
när han egentligen var rätt. Han går 
annars riktigt bra och hämtar in tid 
och placeringar efter det och växlar 
ut Simon H, 19:e plats 5:29 efter 
täten. Andra sträckan bjuder på 
motstånd av ungdomsstjärnor, 
bland annat Albin Ridefelt i täten, 
samt svår bana. Vår egen stjärna 
Simon H gör riktigt bra ifrån sig, 
15:e tid på sträckan, och växlar ut 
Tiemo endast 7:29 bakom täten på 
18:e plats. Tiemo gör ett jämnt lopp 
men tappar lite och tar i mål laget på 
en 34:e plats, 21:39 efter täten som 
gått riktigt fort på sista sträckan.  
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I slutet på maj genomfördes ett 
USM- läger utanför Ö-vik. Där var 
även Jesper med. Det var en lång 
resa dit, och det kändes ibland som 
att ledarna klämde in en veckas pro-
gram på fyra dagar. Så farligt blev 
det ändå inte till slu, men det var 
ganska stressigt ibland. Många bra 
träningar hade vi, men det var 
många bommar som kunde summe-
ras till slut. Även om inte boendet 
var det bästa (vi ska inte tal för 
mycket om Flygstaden i Söderhamn, 
där det mest påkostade var en skylt 
kändes det som. Hursomhelst, bo 
inte där under O-ringen 2011) så 
hade vi en ganska bra helg, och lite 
tid för bad på Ö-viks badhus fick vi 
också. 

Så blev det den 26: e augusti, det var 
kväll och det var dags att ge sig iväg 
till bussen. Bussen visade sig vara en 
dubbeldäckare, väldigt stor och trev-
lig att åka i. Vi hann knappt en kilo-
meter innan Stockholms CD-spelare 
med högt ljud började spela 
”Stockholmslåten”, en tjatig låt som 

aldrig ändrar sig. En låt som för öv-
rigt spelades nästan oavbrutet hela 
helgen. 

Efter ett kort stopp i Rotebro körde 
vi vidare till Flygstaden (varför????) 
och stannade där för natten. 

På morgonen blev det en kort dans-
lektion (mycket vacker…) innan vi 
fortsatte till Höga kustenbron för 
lunch. Mycket fin natur, men det var 
ett kort stopp för klockan 15 skulle 
första person starta på sprinten. 
Klockan kvart över två var vi 
framme vid karantänen. 

På sprinten fanns, som tidigare 
nämnt en karantän. Till karantänen 
kom alla tävlande, man fick nämli-
gen inte vara på TC innan start. Ka-
rantänen var en hel idrottsplats och 
lite till, där banläggaren hade lagt en 
liten provbana med 5 kontroller. Jag 
som hade nästan två timmar innan 
start valde att gå en långsam prome-
nad på det kartutsnittet vi fått, för 
att vänja mig vid kartan och få bästa 
förberedelse. Starten låg i anslutning 

USM 2010 (och lite USM-läger) 

Av David Hector  

Den 27-29 augusti genomfördes ungdoms- SM i 
Örnsköldsvik. Snättringe hade i år en representant, 
jag (David). Det var dock länge ovisst om även Jesper 
Andersson skulle få följa med. Han var reserv, men 
kom aldrig med. 
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till karantänen, så man fick värma 
upp inne på IP. Det var först en 
förstart, sedan hade man tre minuter 
på sig att gå 100 m till den riktiga 
starten, där kartan kom i startögon-
blicket. 

Loppet i sig gick riktigt bra. Jag 
hade förberett mig ordentligt, och 
jag fick en bra start. Sedan flöt allt 
på, jag hade riktigt bra framförhåll-
ning och löpningen var också bra. 
Ett riktigt drömlopp med andra ord, 
och inte bommade jag något heller. 
Jag trillade dock i en trappa, en 
gubbe började oja sig men jag 
sprang vidare utan minsta bekym-
mer. Tid? 15.38, placering 16: e, så 
det kan jag verkligen inte klaga på. 
Ett av mina bästa lopp någonsin, 
med andra ord. När det gällde som 
mest. 

Senare på kvällen blev det invigning. 
Stockholmströjan skulle på, och det 
blev ett fasligt liv vid invigningen. 
Stockholm var tillsammans med 
Västergötland de som skrek mest (vi 
var också flest). Ramsor som hördes 
var ”Vi älskar staden” och ”Ni har 
ingen tunnelbana” samt mycket all-
männa skrik och applåder. Roligt 
var att kommunordförande senare 
kontrade just Stockholm med att 
snart får de också tunnelbana 
(Botniabanan mellan Sundsvall och 
Övik öppnade då, med en kortare 
tunnel), vilket utlöste skratt bland 
stockholmare. 

Vi sov i en skola, tillsammans med 
alla andra distrikt. Tur var det att 
man tog med sig luftmadrass, ligg-
underlag hade inte varit skönt. 

Morgonen därpå var det dags för 
långdistans. Bussen gick klockan 8 
till Nolås, en samling hus några mil 
ifrån Örnsköldsvik. Efter ett par 
timmar på TC var det dags att bege 
sig mot start. Starten låg 2,3 kilome-
ter bort, och på vägen till start fanns 
en provbana att springa. Detta var 
en kort bana som gav ett smakprov 
på terrängen. De flesta sprang den, 
och så också jag. Jag hade gott om 
tid på mig, så rejält lugnt tog jag det. 
Starten låg sedan uppe på en kulle, 
där det var väldigt vackert.  

Loppet gick bra de fyra första kon-
trollerna. Sedan var det långsträcka, 
och då gjorde jag bort mig. Mitt på 
sträckan skulle man ta grovkompass 
mellan två stigar, men jag gjorde fel 
och fick nästan kontrakurs ett tag. 
Där försvann en eventuell bra place-
ring. Slutade senare 50e i mål, men 
borde ha varit ungefär 30e. Vann 
gjorde Jens Rönnols från Täby, så 
man fick heja ordentligt på prisut-
delningen. 

På kvällen blev det sedan dags för 
prisutdelning nummer 2, en riktig 
ceremoni där de tio bästa fick pris. 
Prisutdelningen var inomhus, och 
det blev ett enormt liv i salen. Sedan 
var det Runoway visning där de tre 
bästa i varje klass hade ritat in, vilket 
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var ganska kul att se. 

Stockholm hade därefter en egen 
samling där lagen till söndagens di-
striktsstafett berättades. Nog blev 
man rätt besviken att man hamnade 
Stockholms sistalag (det var dock de 
som inte fick något lag alls). Även 
om det var lite sämre än jag förvän-
tat mig, så peppade det mig lite. Nu 
skulle jag visa att stafetter är jag fak-
tiskt bra på. 

Kvällen gick senare vidare med di-
sco, eller ”Garrys roliga lekar”, som 
han har hur många som helst utav. 

På morgonen var det väckning ti-
digt, men ändå sent. Klockan 6 
väcktes vi, och klockan 7 skulle vi 
åka. Innan dess skulle rummen stä-
das och inspekteras. Lite stressigt, 
men det gick faktiskt. Tillbaka kom 
man sen till Nolås, där stafetten 
skulle gå. Jag sprang i ett kombinat-
ionslag med Stockholm och Blek-
inge. Innan stafetten skulle alla må-
las i ansiktet med rött och vitt. Lita 
på att man kände sig lite fjantig, och 
att det var jobbigt med färg på 
ovansidan av läppen och på ögon-
locken.  

Alla H15 skulle springa sträcka 1, så 
det fick jag göra. Som Stockholms 
sistalag fick man starta längst bak 
längst in till kanten. Med 80 lag 
framför en var det inte helt lätt att ta 
sig till startpunkten, speciellt som 
det var risigt på marken. Efter ett 

par kontroller var det dock inte 
längre 80 lag runt en, och då kändes 
det som om man låg typ sist. Men 
när man närmade sig mål insåg jag 
att det hade gått riktigt bra, jag låg 
22a, bara 3,45 efter. Stockholmsle-
darna blev oerhört imponerande 
”det är nästan lika bra som din 
bror”! 

Stockholms förstalag kom trea, så vi 
stannade och hejade på dem på pris-
utdelningen. Innan det var dags att 
bege sig tillbaka. Resan gjordes utan 
större märkvärdigheter, men nu har 
man sett (väldigt) många avsnitt av 
TV-serien Solsidan. 

Nu kanske någon tycker att den här 
artikeln blev väldigt lång, och det 
blev den också. Men vi har hunnit 
med många roliga saker, och det här 
är ett urval. USM var väldigt kul, ett 
tack till alla ledare som var med på 
resan och till alla andra som gjorde 
det möjligt. USM är absolut något 
att träna till! För att komma med till 
USM ska man ha tränat ordentligt 
och vara duktig, men topprestation-
er krävs inte för att åka med (ledsen, 
Jesper…).  

Till nästa år kommer förhoppnings-
vis fler SSK:are att delta. Är det op-
timistiskt att säga tre, eller till och 
med fyra deltagare? Sex stycken del-
tagare (någorlunda aktiva) har teore-
tiskt möjligheten att åka så fyra är 
väl ett bra mål, eller? 
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Stockholm City Cup - SCC 
 

Både Martin Nilsson och Simon Hector fick springa finalen i årets  
Stockholm City Cup i H-16 klassen.  

Martin fick en åttonde placering och Simon blev femma 

Svar till Adela Letfors på brevet i Skubbare No 1- 2010 ! 

Hej Adela! Kul att du är så intresserad av Orientering! Vi beklagar att 
det inte står något om Miniknat i detta numret heller. Men som du 
säkert förstår så beror det på att ingen av våra medlemmar skrivit nå-
got om detta. Men det finns ju massor av annat att läsa.   

Som du vet är ju Miniknat en rolig snitslad bana, där man får springa 
så fort eller långsamt man vill och stämpla så många gånger man vill. 
När man sedan kommer i mål får man en liten present som t ex saft 
eller en liten leksak.  

Lycka till med orienteringen i fortsättningen!             
             Skubbarredaktionen 
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Först och främst vill jag tacka er i 
Snättringe för att jag fick vara med 
och vara ledare för era underbara 
ungdomar, under en vecka i Sälen 
där Rikslägret 2010 anordnades, de 
är jätteduktiga orienterare och de är 
superroliga att umgås med.  

Innan lägret visste jag ingenting, vad 
är rikslägret, vilka ska med, hur gör 
man? Det var många frågor som 
snurrade i huvudet dagarna innan, 
men det var bara att hålla god min, 
och låtsas att jag hade gjort detta 
förut. Visst har jag hjälpt till med 

klubbens (Trollhättans SOK) ung-
domar, men detta var absolut inte 
samma sak. Därför lärde jag mig, 
och jag hoppas alla andra, väldigt 
mycket på lägret.  

Nu till det vi var där för, oriente-
ringen. Det var två träningar per 
dag, med undantag för en dag då det 
var äventyrsdag. Träningarna var 
både utmanande och roliga, med 
många olika moment att träna på, 
det var allt från sprint mellan hus till 
fjällorientering, sluttningsorientering 
och tempoväxlingar. Som uppföljare 

Rikslägret 2010 - Sälen 

Av Lina Andersson, Trollhättans SOK 
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till den lite kortare banan tyckte jag 
de ungdomarna som jag följde upp 
gjorde ett fantastiskt jobb, de sprang 
fort och hade koll på orienteringen. 
Det var till och med en kille som 
sprang ifrån mig på berget.  

Som sagt anordnades en dag en 
äventyrsdag, då skulle  ungdomarna 
upp på fjället och genomföra Vasa-
loppet, alltså inte åka skidor utan 
genom att besöka så många ”Vasa-
loppsbyar” som möjligt. Därefter 
var det final för de som samlat ihop 
mest poäng, där Snättringe hade en 
deltagande, Martin. Dock gick det 

inte så bra för honom, för han och 
hans lag (som man tillhörde) kunde 
inte hålla takten på lagets gemen-
samma jätteskidor. 

En kväll besökte Thierry Gueorgiou 
Rikslägret och föreläste om hur han 
tränat som ungdom och … jag vet 
inte vad mer, för jag och vissa andra 
i klubben somnade mitt under före-
läsningen. 

Betyget för denna vecka blir full 
pott! Jag är mycket nöjd med allas 
insatser, min också, och jag tycker 
till och med att ni som inte var med 
missade något helt fantastiskt! 
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Mitt mål för denna gång var att 
springa snabbare än 54 minuter vil-
ket var den tid jag hade året innan. 
Tyvärr bjöd inte denna lördagskväll 
på något idealiskt löparväder med ca 
75 % luftfuktighet och en tempera-
tur på ungefär 20 grader.  

Väl ute på banan hade jag svårt att 
komma in i en bra löprytm då det 
hela tiden var många människor 
som antingen sprang för långsamt 
framför eller så sprang de för snabbt 
vilket gjorde att det hela tiden gick 
ganska ryckigt. Som helhet är jag 
inte speciellt nöjd med varken mitt 
lopp eller min tid på lite drygt 56 
minuter.   

Efter att ha kommit över besvikel-
sen av ett dåligt lopp var det dags att 
ta revange tre veckor senare då det 
hade blivit dags att springa premiär-
loppet av ett helt nytt midnattslopp i 
Finlands huvudstad Helsingfors, 

Helsinki midnight run. Jag och en 
arbetskamrat hade bokat in oss på 
en resa med Springtime travel vilka 
ordnade med allt det praktiska, vil-
ket var skönt då vi inte behövde 
bekymra oss för det. Så på eftermid-
dagen fredagen 3 september tog vi 
båten från Vikingterminalen för vi-
dare färd mot Helsingfors.  

Väl i Helsingfors fick vi en guidad 
rundtur med buss där vi fick se och 
höra om flera av stadens sedvärd-
heter som exempelvis Sibeliusmo-
numentet och Tempelplatsens 
kyrka. När vi hade fått tillgång till 
hotellrummen och fått våra delta-
garpåsar med bland annat tidtagar-
chips och deltagartröja tog vi det 
bara lugnt och laddade inför loppet. 

Själva loppet gick för min del över 
förväntningarna då jag inte hade 
kunnat träna så som jag hade velat. 
För det första var det inte alls lika 

Midnattsloppet i Stockholm och  
Helsinki Midnight run  

Av Therese Persson  

Den 14 augusti stod jag åter på startlinjen vid Zinkensdamms IP för 
min tredje start i midnattsloppet som är ett 10 kilometer långt 
stadslopp som går inne på Södermalm.  
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många deltagare som sprang som 
det var i Stockholm så det var myck-
et lättare att ta sig fram och för det 
andra var det ett mycket bättre löp-
väder med ca 12 till 14 grader och 
molnit. Efter att ha sprungit runt 
den ganska flacka banan på tiden 
53.07 sprang jag i mål på en place-
ring av 160 bland de ca 2500 damer-
na som deltog. 

I väntan på att båten skulle avgå 
mot Stockholm igen på söndagen 

strosade vi runt och utforskade 
Helsingfors på egen hand och tog 
det bara allmänt lugnt. Det var 
många som hade trötta och stela 
ben denna söndag och jag var inget 
undantag. På båtresan hem fick vi 
även ett vip-uppträdande av komi-
kern Hasse Brontén vilket blev en 
trevlig avslutning på denna resa, och 
efter detta äventyr får vi se till vilken 
stad nästa löparresa går till, det får 
framtiden utvisa.  

Några bilder från träning och tävling 
Foto Jörgen Hector 
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Några bilder från träning och tävling 
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Som ni alla känner till bildades Snättringe SK 1931 och 
nästa år, dv 2011, firar klubben 80 år! 

Festkommittén har förstärkts med ytterligare ett par perso-
ner inför detta jubileums år och vi har träffats ett par 
gånger under våren och nu i september för att planera in-
för jubileumsåret. 

Alla kommer att behövas på ett eller annat sätt och har du 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. 

Årsfesten är planerad till den 19 mars 2011 och det blir busstransport från 
Huddinge centrum mot hemligt mål. Bussen kommer sedan att ta oss till-
baka till Huddinge, så ta fram kalendern och boka in detta datum redan nu. 
Glöm inte att putsa dansskorna! 

 

Om du har någon ”gammal” klubbtröja/tävlingsdräkt vill vi gärna 
låna den. Det går bra att kontakta mig, dvs Ulrica Widlund-
Mellergård (ulrica.mellergard@telia.com alt ring på 0733- 609 881). 

Av Ulrika Widlund-Mellergård 

80 - årsjubileum  
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Ungdomsserien regiondelsfinal 2010 

I år var det Snättringes tur att ar-
rangera regiondelsfinalen i ung-
domsserien.  
Jag, Nadja blev tillfrågad om jag 
ville vara tävlingsledare. Tyckte att 
det var en lagom stor tävling att 
prova på att vara ensam tävlingsle-
dare för. Jag har varit tävlingsledare 
en gång förut, då tillsammans med 
Agneta för 25manna korten.  
Vi beslutade oss för att vara vid 
Flottsbro. Ett närområde som läm-
par sig bra för denna typ av tävling. 
De flesta banläggarna var redan 
upptagna med andra uppdrag men  
Rune var bussig och ställde upp. 
Flottsbro Wärdshus kontaktades 
för att kontrollera att vi fick vara på 
området med tävlingen. Det var 
helt OK från deras sida, under för-
utsättningen att vi inte hade någon 
matförsäljning. Efter lite diskuss-
ioner inom klubben, beslutade vi 
oss för att detta var OK. Lite 
mindre jobb för oss, var kanske 
bra, eftersom tävlingen gick på en 
vardagskväll.  
Olof tog på sig ansvaret för TC, 
vilket han skötte mycket bra. Vi 
hade lite problem med ett klubbtält 

Av  Nadja Dahlström 

som var försvunnet, men det löste 
sig. Vi fick också hjälp av Flottsbro 
med el till datorerna och att vi fick 
använda deras toaletter. Detta un-
derlättade en hel del för oss.  
Anna T var ansvarig för sekretaria-
tet. Många specialanmälningar blev 
det. Flera barn finns inte med i 
Eventor, varför deras anmälan 
måste göras via mail. På tävlingsda-
gen märkte några att de var an-
mälda i fel klass, ville byta starttid 
med personer som inte skulle 
komma m m. En hel del pyssel 
med andra ord. Dessutom ville inte 
datorerna samarbeta som vi ville, 
varför vi i stort sett bara kunde an-
vända en dator istället för tre styck-
en. Det löste sig dock  i alla fall. 
Vi hade ca 450 anmälda löpare 
denna dag med blandat väder. Vi 
var lite oroliga att det skulle bli för 
mörkt, men alla hann i mål innan 
det blev för skumt i skogen.  
Jag har inte hört några klagomål, 
vilket jag tyder som om deltagarna 
var nöjda med vårt arrangemang. 
Vi fick mycket uppskattning för 
klubbloggorna som visade ställ-
ningen bland klubbarna.  
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Efter drygt 100 mils resa anlände jag 
och John Svanberg, OKS, till Björ-
klidens fjällanläggning som är täv-
lingscentrum för BAMM. Natten 
inför tävlingen hyrde vi in oss i en 
stuga, som vi fick dela med två 
andra som också skulle tävla. Kväl-
len innan tävlingen planerade vi 
packningen noga och delade upp 

energikakor, delicatobollar, sport-
dryck, mat, kök, sovsäckar, tält, mm 
mellan oss för att få lika mycket i 
våra ryggsäckar under tävlingen. När 
tävlingen startade hade vi ca 6,5kg 
var på ryggen. En viktreducering 
med nästan 1kg var från vad vi hade 
förra året då vi ställde upp i BAMM 
för första gången. 

Björkliden Arctic Mountain Marathon  

Av Mikael Nilsson 

Tävlingen BAMM (Björkliden Arctic Mountain Marathon) har tre 
klasser, 30, 50 och 70. Namnet står för hur många kilometer den 
totala banlängden för tävlingens två dagar kommer vara. Varje lag 
måste bestå av två personer och det finns regler för vilken utrust-
ning och kläder varje person måste ha med sig under tävlingen. I 50 
och 70 måste laget dessutom bära med sig sovsäckar och tält. 
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Årets upplaga av BAMM hade fått 
rubriken “Från fjord till fjäll” och 
lockat till nytt deltagarrekord. Totalt 
i alla klasser var vi 171 lag som blev 
bussade till starten som gick i 
Norge, några få kilometer från Riks-

gränsen. Banan började, traditions-
enligt, rakt uppför en fjällsluttning 
med ett bergspris till första kontrol-
len. Inledningsvis bjöds det inte på 
några orienteringssvårigheter, tyvärr 
inte ens vägval, det var mest trans-
portsträcka för att efter 1 mils löp-
ning komma ner till fjorden Rom-
baksbotn. Men naturupplevelsen går 
inte att klaga på, att springa längst 

malmbanan och se fjorden nedanför 
de höga fjällen var häftigt. 
 
Efter det att vi varit nere vid fjorden 
skulle vi upp igen. Ganska rakt upp, 
500 höjdmeter på 1,5km. Efter den 

stigningen blev orienteringen roli-
gare och erbjöd vägval. Vi gjorde ett 
bra vägval och hade det inte varit 
för en miss på slutet hade vi tjänat 
många minuter på sträckan 5-6. Ef-
ter 3 timmar hade vi dagens längsta 
sträcka framför oss. Den började 
med en rejäl klättring som fick oss 
att tvivla på om vi skulle orka upp 
ens. Det gjorde vi i alla fall, och när 
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vi kom upp och fick den relativt 
platta sträckning som vårt vägval 
gav oss kändes det helt okej igen 
och efter att ha följt sjön Katter-
jaure i 3km och sedan klättrat 240 
höjdmeter kunde vi nöjda stämpla 
på kontroll 7, 2 timmar och 11 mi-
nuter senare. Efter det hade vi två 
kontroller på vägen ner mot mål 
och nattlägret som var nära Katter-
jåkk. Efter att ha spurtat förbi ett lag 
i våran klass kom vi i mål på tiden 
6:15:25 och fick veta att vi var 4:e 
lag i vår klass, det hade vi inte vågat 
hoppats på så trötta som vi varit 
under banan. 

I nattlägret började vi likt alla andra 
med att välja en bra plats att slå upp 
vårt tält på, men innan vi slog upp 
tältet bytte vi om till alla torra och 
varma kläder vi hade för att sedan 
lägga oss på marken och bara låta 
kroppen återhämta sig. Innan kväl-
len hade vi slagit upp tältet och ko-
kat upp våra torkade middagsport-
ioner. Vid 18-tiden delades nästa 
dags kartor ut och startlistor för 
jaktstarten sattes upp. Vi var 52min 
bakom ledande lag och hade 26min 
till närmaste lag framför, men bara 7 
sekunder bakåt till de vi spurtat om 
och ytterligare 3 lag inom 5min 
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bakom oss. De lag som var mer än 
en timme efter startade i masstart en 
kvart innan första jaktstart. 
 
Vår plan när vi gick ut i jaktstarten 
var att helt enkelt göra vårt eget 
lopp och hoppas att det räckte för 
att hålla fjärdeplatsen. Vid första 
kontrollen, som vi tog lite snett, 
hade vi fortfarande 7 sekunder till 
laget bakom. Sträcka 1-2 var dagens 
utmaning med ca 800 höjdmeter, 
varav 600 sista kilometern. Laget 
bakifrån gick om oss och fick sakta 
fler och fler sekunder under klätt-

ringen. När de nådde toppen hade 
de nästan 2min. Men när vi kom 
upp upptäckte vi att vi var lite snett, 
och det korrigerade vi bättre än dem 
och kunde ta kontrollen precis sam-
tidigt. Därefter var det inte mycket 
vägval utan mest löpning efter leder 
och nu gällde det bara vilka som 
orkade mest.  
 
Vid kontroll 3 fick vi rapport om att 
vi hade 8min fram till laget på tred-
jeplats, vi hade plockat 18min på 
dem! Som sagt hade vi klarat av det 
jobbigaste och svåraste denna dag så 
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laget på tredjeplats 5m framför oss. 
Jag började planera spurtstrid i mitt 
huvud. När vi hoppade av stigen för 
att gena mot sista kontrollen tap-
pade de framför lite tempo och vi 
tog chansen att gå om redan där. Vi 
fick sista kontrollen 10m före det 
andra laget och sen spurtade vi! 
 
Tredjeplats av ca femtio startande 
var långt bättre än vi vågat hoppas 
på, och banan var dessutom jobbi-
gare än vi trott också, så vi var 
mycket nöjda, och trötta, efter mål-
gång! 
 
Du kan läsa mer om tävlingen på 
www.bamm.nu (det går att se banor
-na i runoway och under bilder)  

vi trodde inte att vi skulle hinna ifatt 
dem ändå. Laget som låg oss hack i 
häl trodde dock annorlunda och 
gjorde en ökning och gick förbi oss i 
en väldig fart - efter lite tvekan så 
bestämde vi oss för att hänga på. 
Efter nästan 3 timmars (plus 6 tim-
mars dagen innan) fjällorientering 
sprang vi i lätt utförsbacke i drygt 
4min/km, vi vågade bara hoppats 
att vi skulle orka hela vägen till mål. 
Vi fick i alla fall utdelning, för redan 
en sträcka senare kom vi ifatt laget 
som låg trea. Halvvägs till nästa så 
gick vi om dem i en uppförsbacke, 
och vi hade fått 30m till det jagande 
laget. Vi offrade det lilla försprånget 
till att dricka en sista gång, sen bar 
det utför nu, nu med det jagande 

Sedan vände allt. Sekretariatet hade 
räknat fel och Marcus Genberg 
springer in efter en väl genomförd 
H14-bana. Vi vinner med 7 poäng 

UNGDOMSSERIEFINALEN 3/10 
”Snättringe SK blir femma i Ungdomsserien 2010!” hörde vi 
Göran Hillgren säga. Visst, alla var nöjda med den placeringen 
men jag måste erkänna att det var lite snöpligt att förlora 
mot Järla med 15 poäng. När vi nu hade över femtusen poäng 
så förlorar vi mot Järla med ynka 15 poäng. 

över Järla och slutar fyra i Ung-
domsserien. Marcus blir hjälte. Han 
som började med orientering i slutet 
av augusti och springer ändå H14 

Av Simon Hector 
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blev alltså fyra efter en kämpainsats 
av alla klubbens ungdomar under 
fyra tävlingar spridda över året. Fyra 
är nog det näst bästa resultaten vi 
haft, efter 2007 då vi blev trea 
(Attunda deltog inte då eftersom det 
ännu inte hade blivit en tävlings-
koalition mellan Tureberg och Rote-
bro). Målet vi hade innan tävlingar-
na drog igång i våras var att komma 
fyra så det lyckades vi med. Nästa 
steg Attunda? 
 
Det var kul att så många SSK-are 
kom till finalen. Det var 61 anmälda 
löpare dagen innan tävlingen. Nytt 
rekord? En annan nyhet lagom till 
finalen var att SSK bjöds på kokt 
korv och bullar. Väldigt uppskattat!  

med minimal teknikträning bakom 
sig. Otroligt starkt jobbat! 
 
Tävlingen avgjordes eftermiddagen 
den 3 oktober på ön Resarö nära 
Vaxholm. Detta för att öppna upp 
för skol-SM deltagare som sprang 
på förmiddagen. Tävlingen var 
Waxholms OK:s första arrange-
mang, ett arrangemang som de kla-
rade väl, trots att klubben bara är 
fem år gammal. 
 
Ungdomsserien avgörs alltså som en 
cup med poäng där finalen ger 
dubbla poäng. Man får poäng efter 
hur man placerar sig i resultatlistan. 
Poängen går till klubben och vin-
nare i år blev OK Ravinen före Tull-
inge SK och trea Attunda OK. SSK 

Slutställningen i Ungdomsserien 2010  blev som följer: 

1 OK Ravinen 10945 

2 
 

10047 

3 
 

7296 

4 

 

5386 

5 Järla Orientering 5379 
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Under hela O-Ringenveckan fick vi 
gå upp och åka tidigare än de andra i 
klubben, på vår “sovmorgon” be-
hövde vi inte gå upp förens halv sju. 
Eftersom vi hade cyklar och mycket 
packning med oss varje dag fick vi 
lov att ta bilen till etapperna. De två 
första etapperna hade vi start- och 
växlingsområde ca 2-3 km bort från 
arenan där vi gick i mål. Det gjorde 
att vi fick planera noggrant för hur 
vi skulle få med vår nödvändiga ut-
rustning och  vad vi kunde lämna 
kvar på arenan eller på campingen.  

Första dagen började vi “lugnt” och 
var endast ute i drygt 2 timmar då vi 
började med en kort sprint oriente-
ring där alla satte av i fullt tempo 
redan från början. Tillbaka till väx-
lingen var det bara att kasta sig upp 
på cykeln, I början var det mestadels 
på väg för att bli mer tekniskt krä-
vande på små stigar mot  

slutet. Efter cyklingen återstod en 
orienteringsbana på ca 5 km tillbaka 
till arenan och målgång (ingen kanot 
denna dag).  Trötta, nöjda och blöta, 
det hade vräkt ner en massa regn på 
oss innan start och första halvan av 
tävlingen, så fick vi återse de andra 
Snättringelöparna på arenan som 
var nyfikna på hur det gått för oss. 
Vi kom tvåa på etappen endast 5 
minuter efter. Därefter återstod det 
bara att återvända hem till camping-
en och börja återhämta sig till dag 
nummer två.  

Klockan halv sex på måndagsmor-
gonen ringde väckarklockan och det 
var dags att göra sig i ordning för 
etapp nummer två. Även andra 
etappen började med en kort orien-
teringsbana för att sprida ut fältet 
inför cyklingen, eftersom vi hade 
gemensam start. Gemensam start 
var det på alla etapperna förutom 

Multisport på O-Ringen 

Av Sofia Persson och Anna Tiderman  

Då vi (Sofia och Anna) deltagit i några multisporttävlingar under 
året bestämde vi oss för att även satsa på det under O-Ringen. Vi 
anmälde oss till “Sprint Dam”-klassen och kom fram till att vi skulle 
träna massor eftersom vi skulle springa långt under flera dagar i 
rad. Gjorde vi det då? Nja, men det gick ändå! 
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sista som precis som för de flesta 
orienterarna började med jaktstart. 
Efter den korta orienteringsbanan 
var det åter dags att hoppa på sadeln 
igen och ut på andra delsträckan. 
Det var cykelorientering fram till 
sjön Tisaren där vi skulle paddla för 
första gången denna vecka. Vi cyk-
lade mestadels på stora fina stigar 
som var lättframkomliga och på 
vägar. När vi paddlade ute på sjön 
hade vi tur att det inte blåste så vi 
slapp de stora vågorna som arrangö-
rerna annars hade varnat för. Padd-
lingen började i en lång å innan vi 
fick paddla genom en bit med vass 
innan vi kom ut på Tisaren. Där 
skulle vi ta två kontroller ute på sjön 
för att sedan vända tillbaka mot vas-
sen till tredje och sista kontrollen 
innan det blev dags för den återstå-
ende cyklingen fram till växlingsplat-
sen. Vid växlingsplatsen la vi ifrån 
oss cyklarna i vår ruta och gav oss 
ut på sista sträcka som var en 5 km 
lång orienteringsbana med målgång 
på arenan. Sluttiden för andra etap-
pen blev ca 5 timmar och vi kom i 
mål på trötta ben.  

På tredje etappen flyttade vi in vårt 
växlingsområde till arenan. Dagen 

började med en orienteringsbana på 
ca 6 km då vi fick starta med andra 
orienterare vid Team Sportia star-
ten. Arrangörerna varnade för jord-
getingar på väg till startpunkten och 
rådde oss att följa snitslingen. Banan 
började med en sugande uppförs-
backe där Anna på trötta ben ham-
nade lite på efterkälken. Rent gene-
rellt var det lätt orientering alla da-
garna (gul svårighetsgrad), så det 
blev  mycket stiglöpning. När det 
gick att springa i skogen valde vi de 
vägvalen istället för stiglöpning runt. 
Åter vid växlingsplatsen var det dags 
för ytterligare en mountainbike-
runda. Cyklingen gick i samma fina 
område som gårdagens etapp. Det 
var klurig orientering på vissa ställen 
och eftersom vi är orienterare tyckte 
vi att det skulle gå så lätt, men tap-
par du kartkontakten på cykling så 
tappar du lätt bort dig och det är lite 
klurigt att läsa in sig. Vi träffade ett 
killag i skogen och med gemen-
samma krafter hittade vi till slut rätt 
och vi kunde fortsätta vidare på ba-
nan. Med trötta ben trampade vi 
sedan tillbaka till växlingen och 
sprang ut på en 2 km lång oriente-
ringsbana som skulle ta oss i mål. 
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Efter tre tävlingsdagar med skavsår i 
rumpan och träningsvärk i benen 
kunde vi nu se fram emot en vilo-
dag.  

På vilodagen när vi skulle ta det 
lugnt gick vi naturpassets stadsori-
entering inne i Örebro i ca 2 tim-
mar. Därefter satt vi vid tältet och 
husvagnen och läste, spelade kort 
och mumsade jordgubbar.  

Fjärde etappen började med en 
snitslad banan i skogen där vi fick 
springa kors och tvärs.  Där en del 
av banan var snitslade fållor som 
gick fram och tillbaka, lite som kö-
systemet på gröna lund. När vi väl 
hittat ur banan fick vi hoppa upp på 
sadeln och trampa ut på dagens 
mountainbike-sträcka, det var rum-
pan måttligt nöjd med och desamma 
gällde benen. Sträckan bestod av 
både kluriga stigar och lättkörda 
landsvägspartier fram till Arboga-ån 
där paddlingen skulle ske. Padd-
lingskartan var ett urklipp där endast 
ån var inritad i skala 1:22 000. Idag 
var det tätt mellan oss lag i damklas-
sen och vi var samlade fram till 
paddlingen. Tyvärr hade vi tröttare 
armar än de andra tjejerna så vi or-
kade inte riktigt att hänga med dem. 
När paddlingen var avklarad hop-

pade vi åter upp på sadeln för att 
cykla tillbaka till växlingsplatsen och 
den avslutande orienteringen. När vi 
skulle springa ut på löpningen 
sprang vi förbi flera orienterare som 
var på väg till start innan vi vek av 
upp mot våran startpunkt. Även 
idag var det mycket stiglöpning men 
i början av banan där vi vek av in i 
skogen snubblade Sofia över en stor 
stock med kullerbytta och ett rejält 
astmaanfall som följd. Som tur var 
hade hon medicin med sig som 
Anna fick hjälpa till med innan vi 
efter några minuter kunde fortsätta 
banan och ta oss i mål. Denna etapp 
kom vi på tredje plats på ca 5 tim-
mar. Nu var det bara att ta sig hem 
och ladda inför jaktstarten imorgon.  

Femte och sista etappen började 
med jaktstart, vi gick ut som lag 
nummer 2, laget innan oss gick ut 
med en ledning på 40 minuter, så 
det var lite att ta i kapp om vi skulle 
försöka ta första platsen. Dagen 
började med cykling där första delen 
bestod av en snitslad bana, som So-
fia undrade om den aldrig skulle ta 
slut, innan det blev cykelorientering 
fram till paddlingen. Paddlingen gick 
i Svartån ända fram till Örebro slott 
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Inför Årsmötet i januari 2011 
 
Vi i valberedningen har mjukstartat arbetet inför år 2011. 
 
 I dagsläget vet vi  
• att vi behöver en kassör 
• klubbens hemsida behöver förstärkning för att vara uppdaterad och 

aktuell 
• presskontakt behövs 
• ungdomskommittén behöver någon som planerar långsiktigt för  

juniorer 18 år, en mentor  
• ungdomskommittén behöver någon till Hoppeskutt 
• träningskommittén behöver förstärkning med en administratör 
 
Är ni intresserade så hör av Dig till någon av oss i valberedningen.   
 
Tomas Movin  689 88 23    Viviann Andersson 7741455 
tomas.movin@ki.se    viviann_andersson@glocalnet.net 
 
Maria Classon 6551025 
maria@classon.se 

inne i city. Det var mycket vatten i 
ån på grund av veckans skyfall så 
vid vissa broar kändes det som att 
man inte skulle kunna komma un-
der. Halvvägs fram till första kon-
trollen på paddlingen mötte vi ledar-
laget som var på väg tillbaka. Vi 
skojade om att vi snart var ifatt och 
att de fick se upp. När paddlingen 
var avklarad var det orientering med 
cykel tillbaka till snitslingen och väx-
lingsplatsen. Nu var det dags för 

veckans sista etapp, den avslutande 
orienteringen i samma område som 
övriga O-Ringendeltagare. Väl i mål 
gratulerade vi varandra till en bra 
genomförd vecka. Vi slutade på 
andra plats nästan en timme efter. 
Därefter väntade en välförtjänt 
varm dusch och vila några timmar 
innan vi gick iväg på sjätte etappen 
som blev en bra avslutning på en 
bra veckan. Vem vet kanske tar vi 
långa banan nästa år? 
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Några bilder U10-mila helgen 

Foto Jörgen Hector och Monica Fröjd 
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