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Tävlingsledare

25-manna 2001

Ulf Stridh har ordet

Vi var en grupp på ca åtta personer, fördelat på bägge
klubbarna, som våren år 2000 ”satte igång” arrangemanget. Göran Nilsson hade som banläggare letat rätt
på område och TC. Det var svåra förhandlingar med
markägare och jaktarrendatorer som till slut löste sig.
Lösningen var visserligen på ett villkor, byt datum till
sista helgen i september.

Två viktiga poster skulle först tillsättas, tävlingsledare och marknadsansvarig. Som alltid en viss tystnad, förhoppningar om att
någon vill ta ansvaret. Det gick ett par träffar utan att något blev klart. Min tanke var
att hellre bli tävlingsledare än marknadsansvarig. I egna syner såg jag planering och
upplägg för tävlingen. Olle Blomgren var
villig att ta marknadsdelen. På det sättet
båda posterna klara.
Men efter två–tre veckor kom uppvaknandet, hur kunde jag gå med på det här?
Hur hade jag tänkt planeringen? Inte blev
det bättre av allt bråk med SOFT om datum
för tävlingen och alla insändare i Skogssport. Här förbisåg vi en sak, kontakter med
andra arrangörer den helg vi flyttade till. Jag
trodde att SOFT tog kontakt med klubbar
när det blir allvarliga kollisioner. Arrangör
av skol-SM visste inget förrän programmet
kom ut. Det blev en fördröjning av allt
arbete på grund av dessa konflikter.
Parkering och dusch var i princip klara.
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Där kom nästa smäll. Vasallen, förvaltare av
F18
hade ett förslag och Botkyrka
Flygklubb inget alls. Den turbulens som
finns innanför staketet på F18 har varit
intressant att följa. Jag lider verkligen med
Botkyrka Flygklubb som nu måste flytta
från området. Den insikt jag fått i det dramat vore värd en egen sida, men har ju inte
med tävlingen att göra.
Av förståliga skäl ville inte Flygklubben hjälpa oss den helg de själva skall flytta. Men
vårt stora problem var Vasallen, och
Botkyrka Kommun. Det löste sig till slut,
visserligen med långa gångavstånd och en
fin parkering inom synhåll för de gående.
Parkeringen var väl trots allt en av de bättre
vi haft i 25manna. Hade vi bara haft
duschen inom normalt avstånd hade allt
varit perfekt.
Allt rullade på som vanligt med stormöten och möten i mindre grupper. Det gällde
att ventilera allt och hitta problemen. Vi
börjar nu bli vana 25manna-arrangörer vil-
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ket kan vara lite farligt. En säkerhet infinner
sig. ”Varför skall vi börja redan nu, det här
har vi gjort förut.”
Det nya digitala stämpelsystemet var vi
definitivt inte vana vid. 25mannastyrelsen
hade beslutat att införa Sportident.
Programmet skulle vara klart i maj. Ett antal
tester skulle göras under resans gång. Det
stora problemet vid varje test var att få
maskinerna att fungera i nätverk. Det var
alltså inte bara programmet som var problem. Men, som med mycket annat måste vi
våga satsa annars för vi inte utvecklingen
framåt. Sista testen den 25 augusti gick bra.
Nu skall programmet utvecklas ännu mer
inför nästa år.
Nåväl, i mitten av september började bygget av TC. Att vara tävlingsledare verkade
lindrigt i jämförelse med det jobb Roland
Bolin la ner. Först skall det jagas material,
därefter planeras leveranserna och sedan
skall det byggas. Vi andra sitter på mötena
och talar om vad vi tycker skall finnas på
TC och Rolands lista blev längre och längre.
Vi har i år fått ett mått på hur stort ett TC
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måste vara, något större än Hacksjöns skjutbana. Det är ett bra riktmärke i fortsättningen. Där blev lite trångt men fanns ändå
ytor att röra sig på.
På lördagsmorgonen började tävlande
välla in. Fantastiskt att se våra planer förverkligas. Vi hade tänkt rätt, de gick där de
skulle och slog upp sina tält på sina rutor.
Det är roligt att se hur den kritiska punkten
flyttas under dagen. Först drabbas trafik och
parkering. Därefter påsutlämning, start,
toaletter, tredje sträckan och sedan sekretariatet. Efter prisutdelning är det lugnt ett tag
innan omstart och hemresa.
Jag tycker att tävlingen blev en stor framgång för oss. En tävling med 8 625 deltagare går nog inte att arrangera utan några små
missöden. De erfarenheterna tar vi med oss
och lämnar vidare till nästa års arrangör. Vi
skall vara stolta över vad vi presterat!
Jag vill därför tacka alla som hjälpt till att
förverkliga detta arrangemang. Det gäller
alla funktionärer, sponsorer, kommuner,
jägare och Hacksjöns föreningsråd.
Ulf Stridh, tävlingsledare

5

av Stefan Granath

En idrottsarena byggs upp
På TC till årets 25-manna har det varit ca 15 000 personer. Det är mer än vad Hammarby IF som har den
bästa publiksiffran brukar ha på Söderstadion när man
spelar allsvensk fotboll.
Snättringe och Södertörn har byggt upp en idrottsplats som skall rymma mer folk än vad Globen kan ta
in, på en gammal skjutfältsåker utanför Tullinge!

Målfållan håller på att ta sin form. En avsevärd mängd stolpar har satts ner i marken
för att kunna vara stommen i målfållorna.
Måltribunen används även till 10-mila. Den
byggs upp enligt lego-principen. Väggar,
tak, dörrar skruvas ihop.
Konstruktionen är smart men inte speci-
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ellt lätt. Väggarna med fönster är fruktansvärt tunga och att få upp dem till tribunen
var inte det lättaste. Vi fick dra upp dem
efter två stycken kraftiga plankor, ett oerhört tungt arbete. Innan själva tribunen
kommer på plats har det byggts ett kraftigt
golv bestående av trä-trall.
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Tvärs över hela TC gick det en
större bäck. Vi var därför tvungna att bygga ett par broar för att
man skulle kunna ta sig över.
TC-chefen Roland Bolin och
hans gäng har gått här på TC
varje dag i nästa en månads tid.
Under två helger kom vi andra
ner och hjälpte till att bygga
broar som denna. Det går åt
många mängder virke och trall,
och mycket hade vi fått låna från
Skanska.
Anders Hedberg m fl håller på att montera ner den
bro som löparna tog sig
över när de skulle ta sig
över till växlingsplanket.
Räcken och golv skall
rivas upp, ställningen
skall plockas ned. Många
var vi som hjälpte till med
rivningen och större delen
av TC kunde vara
nerplockat på söndag
kväll.

Tre stora tält skulle sättas
upp strax bakom kartplanket. De var dels till för
sekretariatet och utstämplingen av sportident brickor. Att sätta upp tält skall
inte vara några problem
men ibland är det inte helt
lätt. Notera hur många det
är som står bredvid och tänker och funderar.
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av Erik Bjursäter

Att förhandla för 25-manna
Den första förutsättningen för att en orientering ska
kunna arrangeras är att markägare och jakträttsinnehavare, som berörs, ger sitt tillstånd till tävlingen. För
stora arrangemang som 25-manna och 10-mila gäller
det därför att vara ute i mycket god tid, helst 2–3 år
före tävlingsdatum.

Val av tävlingsplats
Inför årets 25-manna bestämde vi oss, efter
att ha prövat flera alternativ, att satsa på ett
TC inne på Hacksjöns skjutbana, bl.a. för
att kunna parkera på F18 administrerad av
statliga Vasallen tillhörande Wasakronan.
Parkeringsmöjligheten för 2000 bilar och
200 husvagnar är en synnerligen central del
i valet av tävlings-plats.

Älgjakten ger problem.
25-manna/kortdistansen har i många år gått
den andra helgen i oktober. Detta trots att
älgjakten börjar efterföljande måndag, och
det har inte varit populärt bland jägarna.
Inför Visätra 1992 och Kungens kurva 1996
fick jag jägarna att skjuta (!) på jakten en
vecka. Men inför årets tävling deklarerade
Huddinges naturvårdare och jaktchef PG
Eriksson att detta skulle man inte gå med på
en gång till. Han krävde att vi flyttade täv-
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lingsdatum till 29–30 september annars
skulle vi inte få tillgång till önskade marker.
Han hänvisade, och det med all rätt, till
skrivningen Orienteringsförbundets skrift
”Mark och vilt”: ”Orienteringsklubbarna
avstår från att arrangera tävling under den
allmänna jakttiden där det jagas älg. Samma
sak gäller också lördag och söndag som föregår den jakttiden, den sk älgsöndagen.”
Inom jaktkretsen Botkyrka-Huddinge
hade man på sammanträde, då våra önskemål diskuterades, uttryckt ”en kraftig reaktion mot att orienterarna inte följer överenskommelsen i Mark och Vilt”. Enda möjligheten att få loss de här markerna var därför
att efter SOFT:s och StOF:s godkännande
bestämma nytt tävlingsdatum till 29–30
september 2001. Detta kom förståss att
resultera i våldsamma protester från andra
arrangörer detta datum, med risk också för
att kraftigt minskat antal anmälda lag.
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Erik Bjursäter har förhandlat fram så att SRV Återvinning står för sophanteringen. Tomtberga bekostar toaletthanteringen och det har sparat oss ca 170 000 kronor + moms, vilket det skulle ha kostat att betala för
dessa tjänster.

Marktillstånd
Efter skriftlig ansökan till Huddinge
Kommun och Stockholms stad, affärsområde Egendom, fick vi marktillstånd ”under
förutsättning att jaktarrendatorerna kan
acceptera det.” Och där gick vi på pumpen
på Botkyrka sidan. Norra Rikstens jaktlag,
ordf Hans-Göran Wahlund, sa nej. ”Det
skulle på ett kraftigt sätt störa våran jaktutövning den närmaste månaden efter tävlingen.” Via telefon bad jag att få träffa honom
för ett klarläggande men fick nej, ”det var
ingen mening med det.”
Jag tog förnyad kontakt med chefen för
affärsområde Egendom i Stockholm och
föreslog, utifrån erfarenheter av många förhandlingar med markägare i Sörmland för
10-mila, att vi skulle kunna kalla de påstådda störningarna i jakten för ”skördebortfall”. Och det godtogs.
De följande förhandlingarna i olika turer
resulterade till sist i att Stockholms stad
hjälpte oss genom att man vid förhandling-
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ar med jaktlaget om förlängd arrendetid
beslöt sänka arrendeavgiften. Varje älg värderades till 5000 kronor och man kom fram
till att två älgars värde skulle ersättas
En annan markägarkomplikation har
varit Botkyrka motorklubbs arrende. Dom
tar ju ut svängarna långt utanför arrenderad
yta utan att Botkyrka kommun reagerat.
Till kommunen hade vi två önskemål. Det
första var att få utnyttja en del av motorklubbens arrendemark och det andra att få
använda Botkyrkas mark mellan motorbanan och skjutbanan. Motorklubben var helt
avvisande och chefen för Botkyrka markförvaltning hade i första skedet ingen som helst
förståelse för problematiken. Men vid förnyad kontakt och med bl.a. hänvisning till
gränserna på arrendekartan gick förvaltningschefen med på att ge sitt tillstånd för
marken närmast skjutbanan. Men hon vägrade att ta ett samtal med motorklubben för
att hjälpa oss med markbiten inom området.
→
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Parkering på F18
med komplikationer
Turerna kring parkeringen på F18 blev
många och besvärliga. Där finns ett antal
aktiviteter att ta hänsyn till, flygklubb,
modellflyg, frifallskola mm.
Kontakt togs för 11/2 år sedan med
huvudägaren Wasakronan i Örebro och VD
för förvaltningskontoret Vasallen på F18,
som önskade oss välkomna. Men under
resans gång ändrades förutsättningarna. En
ny VD tillträdde 1 nov 2000 och förvaltaren, tidigare vaktchef på dåvarande flottiljen, passade på och satte sig på nye VDn vid
vår första kontakt. Det var inte längre klart
vilka ytor vi fick använda. Flygklubben som
var uppsagd fick förlängt kontrakt och därmed fick vi inte längre använda den landningsbana som vi blivit lovade. Dessutom
förbjöd förvaltaren oss att parkera på gräsytorna trots att flygklubben vid sin flygdag
tre veckor tidigare fått parkera på gräsvallen.
Till detta kom att den fd vaktchefen förbjöd
oss att använda huvudinfarten för in och
utpassering. Det gjorde vi i alla fall för att få
flyt på utpasseringen efter tävlingen.

återvinnings vd Ingemar Lundström lovade
att på nytt bekosta hela sophanteringen värt
ca 100 000 kronor.
Det finns också anledning att uppmärksamma att regionchefen Johan Svedlund på
Skanska Maskin återigen ställde upp och
hjälpte 25-manna med mängder av byggmateriel och dyra transporter av materielen.
När jag avtackade honom lovade han stöd
även nästa gång men aviserade vissa problem med ställningsmateriel eftersom den
delen skall avvecklas.
Denna gång fick vi inget stöd från försvarsmakten. Anledningen är att försvarsmaktens revisorer har krävt en kraftig
minskning av stödet till idrotten och SOFT
som var vår huvudförhandlare beslöt att
bara förorda 10-mila, SM-tävlingar och 5dagars. 25-manna ströks därför.
Alla de här förhandlingsturerna understryker vikten av att planeringen av 25manna 2005 påbörjas i mycket god tid,
helst 2002. Var finns ett bra TC?
Vid förhandlingsbordet
Erik Bjursäter Snättringe SK

Andra förhandlingar
I förhandlingsuppdraget
ingick också att få fram så
många lokaler som möjligt
för logi och att söka få
hjälp med den stora och
tunga utgiftsposten renhållning. Tack vare gamla
kontakter tog vd på
Tomtberga Uno Eriksson,
en gammal snättringevän,
återigen hela kostnaden
för 100 toaletter, dvs 70
000 kr + moms. Och SRV
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TC-området tävlingsdagen.
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Hasse Letfors
parkeringschef, SSK
Hur går det?
Jo det går bra, men det kör ihop sig emellanåt. Folk går fel helt enkelt.
Räcker alla platser till?
Ja det gör dom
När steg du upp i morse
Halv fem!
Har det varit några klagomål på att det
har varit för långt att gå?
Nej det har inte varit några klagomål
Vilken är den vanligaste bilen?
Det är väl personbilen...
Hur känns det nu när första löparen har
kommit i mål?
Bra!
Har du varit nervös innan?
Nej jag har inte varit speciellt nervös, jag har
haft en god framförhållning så det har känts
bra!
Det är andra gången som du är banläggare för 25-manna, blir det en tredje
gång?
Jag är inte helt avskräckt för det, jag tycker
att det här är kul! En kille som från Täby OK
som var banläggare för det här tidigare han
trodde inte att jag var klok som skulle göra
det här för andra gången.
Hur har området varit att lägga banor i?
Det har varit ett roligt område att lägga
banor i. Man behöver inte lägga för svårt,
det bästa laget vinner i alla fall. Sen är det
roligt med dom här nyheterna som sportident och att vi trycker kodsiffran bredvid
kontrollen.

Göran Nilsson, banläggare, SSK
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Kommer du att raka dig på söndag när
det här är över?
Ha, ha! Det beror på om Eva tar fram rakapparaten då!
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av Stefan Granath

Stora framgångar för
Sverige och Stockholm
De finska lagen har dominerat 25-manna ända
sedan vi arrangerade 1996. Och förhandssnacket
innehöll även mycket Finland i år igen. Men i år såg de
svenska lagen starkare ut än någonsin på pappret.
Leksands OK slog an takten redan på de två
inledande sträckorna. Bröderna Dahlin var
först att växla ut på den första och andra
sträckan. De flesta favoritlagen fanns med
högt upp i resultatlistan och vi såg många
bra löpare springa dessa sträckor. Förutom
bröderna Dahlin i Leksand sprang bl a Jan
Troeng, Pettri Noponen mfl.
När damerna sedan gav sig iväg började
tävlingen på alvar. Här gäller det ju att ha
fyra jämna löpare rakt igenom. IK
Hakarpspojkarna som låg bra med efter de
två första är först med att få in fyra damer
tätt följda av Lidingö med bl a Elin
Dahlstedt.
På den korta sträcka 4 där man kan

använda sig av lovande ungdomar eller rutinerade gamlingar gick förhandsfavoriten
Kalevan Rasti upp i täten, och ”hemmalaget” Tullinge SK parkerade sig på en fjärde
plats.
Dags att ge sig iväg på en längre sträcka
igen. Sträcka fem sprangs snabbast av IK
Hakarpspojkarna tätt följda av Kalevan
Rasti. Detta är också en sträcka då storklubbarna springer med sina allra bästa löpare.
IFK Lidingö sprang här med Sveriges enda
proffs, Fredrik Lövegren.
Sträcka sex och sju är lite kortare sträckor
om ca 4 km. Kalevan Rasti och IFK Lidingö
turades om att ligga i toppen. Södertälje och
Leksand började komma igen och låg bara

Starten har har gått!

Strax efter starten.
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Andra sträckan, Kavelan Rasti och Södertälje .

Täten i tredje sträckan

minuten efter på sträcka sju. Söders SOL
springer oerhört bra och ligger bland de 10
bästa.
Efter detta vet vi alla som sprungit 25manna förut att man går ut på singelsträckor. Sträcka 23 är en kort sträcka som oftast
brukar springas av lite äldre gubbar.
Leksand är först, tätt följda av Södertälje
och Delta. För Stockholmsklubbarna går
det bra! Förutom Lidingö har vi Söder och
Tullinge bland de 10 bästa.
Johanna Asklöf i Kalevan Rasti har med
sig Leksand och Södertälje i mål efter
sträcka 24. De tre lagen har tillsammans
ryckt och fått en 4 minuters ledning före
Tamperen Pyrinttö (som stämplade fel),
Rajamäen Rykmentti, IFK Lidingö och
Hakarpspojkarna.

Efter halva banan märker vi att världsmästaren Jörgen Rostrup i Tamperen
Pyrintö som leder den bakomvarande
klungan med Johan Näsman, IFK Lidingö
och Klas Karlsson, IKHP, inte kommer att
hinna ikapp utan det ser ut att stå emellan
Anders Axelsson i Södertälje eller Mikael
Boström för Kalevan Rasti eller Niklas
Johnasson i Leksand.
En salig Per Forsberg vrålar sedan ut att
Johnasson har avgjort och han har en ointaglig lucka och kan ensam med en arm
uppsträckt i luften gå i mål som segrare utav
årets upplaga av 25-manna 2001. Södertälje
slutar två och Kalevan Rasti trea. Sex av tio
lag är svenska och två av dem är
Stockholmsklubbar. Stora framgångar alltså
för Sverige och Stockholm!

Femte laget vid sträcka 24,.......

Sträcka 25 där Södertälje gick ut först.
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av Stefan Granath

Vi följer segrarlaget Leksands OK
Från Start till mål
Leksands OK, fyra i fjol och ett tippat topplag i år!
Redaktionen bestämde sig för att följa med
Leksands OK under hela tävlingen.
Sträcka 1

Sträcka 3

Rapporterna från skogen pratar om
Malungs OK-Skogsmårdarna i täten men
det är Leksandslöparen Anders Dahlin som
är först in på sträcka 1.

På damsträckan orkar Leksand inte hålla sig
kvar i den absoluta tätklungan. Laget växlar
ut på sträcka 4 som 9:e lag, 2,45 minuter
efter täten.

Sträcka 2

Sträcka 4

Brodern Kalle Dahlin forsätter i samma stil.
Leksand har nu varit i ledningen hela tävlingen efter två sträckor!

Kavelan Rasti går upp i täten. Leksand fortsätter att tappa i tid. Nu är man 4 minuter
efter och på en 7:e plats.

Anders Dahlin, Leksands OK,
först i mål
Det gick undan för dig på första sträckan!
Ja det var tämligen enkel orientering och det
drev upp farten
Hur var terrängen?
Den var bra. Vi tittade på en gammal karta
hemma och det mest intressantaste området
kom vi aldrig till så det var lite synd.
Ni var fyra ifjol och i ledningen nu, skall ni
vinna i år?
Vi skall i alla fall ge Niklas ett bra utgångsläge
inför sista sträckan.
Har ni det bästa laget som springer idag?
Ja vi har fått en ny tjej, Madeleine Almungs, och
det är väl det som vi tidigare saknat en riktigt
bra tjej på sträcka 24.
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Leksand 2 sträcka 5.

Leksand sträcka 24

Sträcka 5
Robert Wallsten, Greger tysk m fl gör starka
lopp och laget plockar in tid. Man är nu 2,5
minuter efter ledande IK Hakarspojkarna
och på en 4:e plats.

Sträcka 6
Leksand fortsätter att äta in försprånget i tid
men man halkar ner på en 5:e plats, 1,17
minuter efter.

Sträcka 7
Fina lopp på den avslutande fyrmannasträckan gör att laget nu är på en 3:e plats
bara 1 minut efter Hakarpspojkarna.

Sträcka 23
En minuts försprång var för lite på denna
korta sträcka för Hakarpslöparen Bitti
Sandahl tillsammans med Anna Lampinen i
Södertälje-Nykvarn går förbi och Leksand
är återigen i ledning och skickar ut
Madelene Allmungs på den näst sista damsträckan.

Sträcka 24
Johanna Asklöf i Kalevan Rasti jagar ikapp
Madeleine och så även Jenny Röjgård i
Södertälje-Nykvarn. Tillsammans har de
snott åt sig en ledning på fyra minuter till
bakomvarande klunga.
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Ulf Magnusson,
lagledare för Leksands OK lag 1
Hur går det för er?
Det går bra, vi ligger 1,10 efter på sträcka
7.
Satsar ni på att vinna i år?
Ja det gör vi, vårat stora mål är i alla fall att
vara bland dom tre bästa lagen.
Vad är det svåraste med att vara lagledare?
Det har ju varit att skicka ut folk i rätt
ordning. Vem skall gå ut först respektive
sist. Det är ett svårt pussel.
Hur länge har du jobbat med laguttagningen till detta?
I princip hela året
Vilken tävling är roligast av 10-mila
och 25-manna?
Det är nog dött lopp där!
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Leksand går ut som tredje lag inför sista sträckan.

Sista kontrollen och Leksand är först!

Sista sträckan
Landslagslöparen Niklas Johnasson kan
springa ifrån de övriga två och föra
Leksands OK till seger i årets 25-manna!

Leksand blir hyllade.

Niklas Johnasson,
Leksands OK sträcka 25
Grattis till segern!
Tack, äntligen får vi vinna!
När avgjorde du tävlingen?
Jag ryckte vid näst sista, jag kände att jag
var lite löpstarkare än de andra två så då
var det bara att gå på för fullt.

Segrarna på väg upp.
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Och det höll hela vägen, hur känns
det?
Underbart, helt underbart!
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Ulf Stridh, tävlingsledare, SSK
Hur känns det nu när tävlingen flyter?
Det känns bara bra, det enda som man
kanske är lite orolig för är ju det här med
sportident.
Hur har förberedelserna gått?
Jag tycker att dom har gått bra
Är det ett heltidsjobb att vara tävlingsledare?
Nej det är det inte, dom som får göra det
stora jobbet är ju grencheferna. Jag är väldigt nöjda med dom. Dom har gjort ett
strålande jobb. Själv tycker jag att jag har
haft det ganska bra.

Tove Viberg, miniknat. Mullsjö SK
Hej, hur går det för dig?
Det går bra!
Hur gammal är du?
3,5 år
Tycker du att det är kul med orientering?
Ja
Kommer du att springa 25-manna i den
”riktiga” tävlingen om ett par år?
Ja

Sjukvård, Tomas Movin (SSK)
Björn Salomonsson (SSK) och
Agneta Sisell (OKS)
Hur går det här?
Det är lugnt, lugnare än vad det brukar
vara efter sträcka 1.
Vilka resurser har ni här?
Vi är två ortopeder och en hjärtläkare.
Sen har vi en ganska kompetent hjärträddningsapparat.

25manna-BILAGAN 2001
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av Stefan Granath

Så här såg det ut i skogen
Ingen av oss fick vara med och springa 25-manna i år.
Några få hade till uppgift att vara ute i skogen och bevaka kontroller, men de flesta av oss hade inte möjlighet
att få bekanta oss med terrängen. Vi ger dig här en liten
aptitretare på hur det såg ut i skogen!

Lugnet ligger än så länge vid sista kontrollen, förstasträckslöparna är snart här och
trycket på kontrollen blir hårt. Många var
löparna som skulle till varvningskontrollen

men som letat sig ner hit till den sista kontrollen. Nu vållade det inga större problem,
löparna märkte fort att de var fel och fick
vända ca 10 m.
10 minuter senare anlände klungan på den
första sträckan. Det var oerhört vackert upp
vid denna punkt. Solen kisade ner mellan
talltopparna, och marken var till stora delar
beklädd med mossa. Avundsjukt tittade vi
på löparna som fick vara med och springa
under sådana här härliga förhållanden.
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Två löpare på str 5 stämplar vid varvningskontrollen. Publiken kunde följa tävlingen
via två varvningskontroller. Det här är den
som man kunde se från TC. Publiken stod
på behörigt avstånd bakom ett staket. När
första sträckan anlände hit var det sådant
ljud från publikens sida att Anders Dahlin i
Leksand som var bland de första, var osäker
på om han verkligen stämplade.

Kontroll nr 111. Kontrollen låg i området
längst bort. Härlig terräng omgav kontrollen, och framkomligheten var mycket god.
Bilden är tagen de sista sekunderna som
kontroll 111 hade i livet, rivningspatrullen
stod med hammaren i högsta hugg och
begravningen var snart ett faktum...

Ett hål i stängslet hade gjorts för att löparna
skulle kunna dyka ner till sista. Det här är
samma ställe som man sprang förbi för att
komma ner till varvningen. Pelarna till
stängslet fick stå kvar men hade märkts upp
för att ingen trött löpare skulle springa rakt
i dem.

Jan Troeng, Storviks IF stämplar vid den
sista av de två varvningskontrollerna.
Löparna korsade efter det här vägen som
gick mellan TC och parkering/dusch. Det
här var en populär publikkontroll där man
fick följa löparna en längre bit. Efter detta
väntade bara ett par kontroller uppe på ett
berg innan man gick in på TC igen.

25manna-BILAGAN 2001
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dags undantag.
Är det ett heltidsjobb det här?
Ja det kan man säga. Man måste kunna vara
tillgänglig varje dag, det är passningar på
transporter mm.

Roland Bolin, TC-chef. SSK
Hur känns det?
Bra för inatt har jag sovit, annars brukar jag
vakna under nätterna och fundera kring
detaljer. Men nu känner jag att jag inte kunde
göra något mer så i natt så sov jag.
Hur har arbetet gått?
Bitvis surt, bokstavligen talat. Det regnade ju
väldigt mycket under en tid och det gjorde
att marken var väldigt blöt och sur och blöt.
Men vi är ett bra gäng som jobbat här och vi
har bitit ihop.
Hur länge har uppbyggnadsarbetet hållit
på?
Det första mötet hade vi den 13 januari
2000, men från och med den 11 september
så har vi jobbat här varje dag, med någon

Du var TC-chef 1996 hur har det här
varit jämfört med då?
Det har varit jobbigare i år. 1996 så hade jag
bättre support från framför allt Erik
Bjursäter som skötte många kontakter med
Armén. Sådana saker har jag fått sköta själv
i år. Och det har inte varit helt problemfritt.
T.ex. så hade vi inte värme till duschen klart
förrän en månad tillbaka. Sen tycker jag att
det har fysiskt sätt varit lite jobbigare i år,
det har inte gått att köra lika långt fram på
TC som vi önskat vilket resulterat i många
tunga lyft.
Hur länge håller efterarbetet på?
Det håller på till slutet av nästa vecka.
Ska du koppla av då?
Då ska jag ta det lugnt och koppla av!
Hur många har ni varit som har jobbat
här på dagarna?
Vi har varit mellan 4–10 man här per dag,
och det vill jag säga att det har varit väldigt
bra killar. Dom har ställt upp väldigt bra!
Om du får en valfri önskan vad blir det
då?
Att jag slipper det här nästa gång.

Åsa Lundin, miniknatschef, SSK
Hur går det?
Det går bra, det strömmar till ungar!
Vad bjuder ni på här?
Det är en tuff bana med repklättring och lite dylikt. Sen
får alla priser från McDonald´s. Det är ett mjukisdjur.
Är det du som lagt banan?
Nej det är pappa (Ulf Stridh)
Hur många ungar räknar ni med springer?
Ca 250 st. Vi är sju stycken som jobbar här och det
behövs...
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Hur går det?
Det har gått bra, det är lite pyssel med
brickor och ändring av brickor nummer mm.
Har alla anmälda lag kommit?
Så gott som, det är bara tre stycken som
inte dykt upp.
Har det varit några sura miner från deltagarna?
Nej tvärt om.
Blir det inte stressigt här när alla skall
hämta lagkuvert och fråga saker?
Jo det kan bli lite stressigt, vi har haft en
rusch nu på morgonen och lär väl få en till
när alla skall lämna tillbaka brickorna. Men
det går bra, vi har även två stycken finskspråkiga medhjälpare och dom har varit en
oerhörd tillgång.

Information, Inger Schwartz OKS

Lag nr 129,
Domnarvets Goif.
Hur har loppet gått?
Det har gått bra
Vad tyckte ni om terrängen?
Den var jätte fin!

Ewa Elving och Elin Dahlin. Sträcka 3

Vad tycker ni om 25manna som tävling?
Det är en rolig avslutning på
säsongen, jämfört med 10mila berör det här hela
klubben.

Lars Krieg, Sportident
Hur fungerar det med sportidentsystemet
hittills?
Systemet fungerar bra, det har varit lite problem med för långsamma datorer bara vilket
har resulterat i kö.

25manna-BILAGAN 2001
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av Stefan Granath

Två dygn med 25-manna
25-manna, det var fem år sen sist nu. En helg då vi alla
får bekänna färg, en helg som inte går obemärkt förbi.

Söndag 30/9 kl 18.45
Jag sitter nu på flygbussen på väg ut till
Arlanda flygplats och jobbet. Att gå på ett
nattpass så här efter en 25-manna helg
känns hemskt inspirerande...

Fyra timmar tidigare
Med trötta steg så tar jag mig fram till gruppen som samlats för att riva TC. Baksmällan
från gårdagens fest är påtalig. Förutom att
ligga i soffan och titta på en femmilsetapp
på skidor på TV´n så borde det här vara en
av de optimala sätten att slå sönder en bak-

smälla på. Här går man och drar benen efter
sig, plockar ner elledningarna innan alla i
sekreteriatet har jobbat färdigt, river broar,
äter upp den sista chokladen i markan osv.

Samma dag kl 03.20
Jag är nyss hemkommen från 25-mannafesten och står och tittar på stjärnhimmelen
och borstar tänderna samtidigt. Fortfarande
har inte ett enda moln visat sig på himmelen under hela dagen. Jag har precis också
skickat iväg ett par pinsamma SMS från
min mobiltelefon som jag nu tycker var väldigt bra men som jag med
största sannolikhet i morgon
kommer att ha stor ångest för.

Lördag 29/9 kl 23,35

Nya stigar bildas i skogen.
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25-mannafesten i Medborgarhuset på medborgarplatsen är
i full gång! Som vanligt festar
orienterare väldigt hårt på
sådana här tillställningar. Som
vanlig är också utbudet i
baren skitdåligt, allt som det
brukar vara alltså! Men som vi
resonerade, äcklig öl men
man blir full på den i alla fall!
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Underbar utsikt över TC .

Två timmar tidigare

Kl 17.45

Jag, Tobbe Gelius, min bror Peter och två
kompisar till oss tar oss ut på Götgatan för
att leta reda på en bankomat. Utanför
London & New York hör jag hur någon
ropar på mig. Jag ser bara två väldigt snygga
damer men efter ett tag känner jag igen
dom.
Det är två gamla klasskamrater från
grundskolan. Tobbe, brorsan och co registrerar att två galanta damerna söker kontakt
med oss. Oj dom där skulle man vilja bli
presenterade för tänker dom, men ändå mot
alla naturens lagar går dom vidare? Efter ett
tag kommer dom på själva men det är då för
sent.

Jag ger mig ut för att plocka in kontroller
och stämpelenheter. Jag har nu fått reda på
att det går att åka bil ända fram till mitt
område. Det visste jag inte i morse då jag
sprang ca två km med 20st stämpelenheter i
en konsumkasse.
Terrängen är helt underbar, jag blir oerhört sugen på att få springa när man ser spåren i skogen och den vackra naturen. Jag
funderar ett tag på om inte 25-manna är
den roligaste tävlingen på året. Och vid min
tredje kontroll är jag fast besluten om att så
är fallet.

Två och en halv timma tidigare
Jag kommer hem till Tobbe med en bearneise pizza under armen och ett sexpack öl.
Det slår mig att den här arbetsdagen var på
nästan 14 timmar. Mycket tänker jag, men
inget mot vad Rolle Bolin mfl gjort.
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Fem timmar tidigare
Jag, Björn Lindén och Tobbe går runt på
TC, gör intervjuer och tar bilder till denna
tidning och bara njuter. Vädret är perfekt,
alla funktionärer som vi pratat med är
nöjda, alla löpare är nöjda, alla är helt enkelt
nöjda. Det här kan nog bli en av de bästa
tävlingar vi gjort.
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Vid kartplanket.

En timma innan start.

Kl 06.00

Jag byter om efter uthängningen av stämpelenheterna och småpratar med Göran
Nilsson. Eller det är bara jag som pratar, han
lyssnar inte. Jag frågar honom om han är
nervös. Nej inte alls svara han. Det var det
enda jag fick ut av han under den pratsunden. Annars vart svaren umm, eller bara ett
nickande. Efter ett tag gick han bara där
ifrån. Göran är nog inte nervös...

Efter fyra timmars härlig sömn är jag helt
utvilad och fräsch...
Vi har genomgång för utsättningen av
stämpelenheter. Göran delar ut områden
och jag hoppas att jag får ett område i närheten av TC. – Område sju det tar du
Stefan, säger Göran. Jag tittar på kartan.
Längst bort...

Fredag 28/9 kl 19.00
Samling på Huddinge Gymnasium för logigruppen. Jag tillhör inte den men eftersom
min mor gör det och vill att jag skulle ta
hennes pass gör jag det. Man måste ju betala igen någon gång för all den mat som man
äter hemma hos dom.
Jonas Pannagel instruerar hur det hela ska
gå till. Och snart väller dom in busslast efter
busslast. Vi placerar ut dom i klassrum på
Stockholms mest spartanska hotell.
25-manna helgen har börjat!

Lite efter täten, sträcka 25.
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Per Forsberg, speaker
Hur har det gått uppe hos er idag?
Det har gått bra. Vi var inte riktigt i fas i
början men vi kom igen. Parallellsystemet
med att man har fyra löpare på varje
sträcka gör det svårt för oss.
Vad tycker du om arrangemanget?
Det har varit ett perfekt arrangemang, jag
gillar när det blir så här kompakt TC. Det
blir en bra stämning.
Vilken tävling är roligast, 10-mila eller
25-manna?
10-mila är ju störst men det är mer puls i
det här. Vi försöker ju också att rapportera lite mer längre ner i resultatlistan i och
med att det här är en bred tävling för alla
löpare alla kategorier.

Lars-Gunnar Larsson,
startstämpling OKS
Hur går det här?
Det går bra!
Det här är ju en ny företeelse, är det
svårt att få löparna att förstå att dom
måste startstämpla?
Nej det har inte varit några problem med
att få folk att förstå.
Har det varit några problem?
Nja, dom vanliga. Det är folk som tar
dubbla kartor osv. Tyvärr är det ju några
som bara slänger dom och det kan ju få
stora problem för laget. Sen är växlingsfållan lite för liten, det finns ingen naturligt
ställe att göra sina behov på och då vill
dom gärna leta sig ut hit och det får dom
ju inte.
Vilken är den vanligaste frågan du får
här?
Var är startpunkten?
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Grattis!
Tack!
Ni kom nia i år, var det enligt ritningarna?
Vi hade pratat om att vi skulle kunna
komma bland dom 15 första om vi gick bra,
så det här är ju helt klart mycket bättre! Det
brukar ju alltid skita sig någon stans men det
har det inte gjort i år. Vi har en väldigt vass
avslutning med Ingmar Gard, Anki Xylander
och den tyske landslagslöparen Ingo Horst
på sista.
Vad tycker du om tävlingen?
Suverän, ni har ordnat fantastiskt väder, det
har ni verkligen gjort bra!

Christer ”Mille” Ivarsson.
Söders Sol som slutade 9:a

Lag nr 109 Sundsvalls OK. Karin
Kjellman och Anna Hammarberg
Hur har det gått för er?
Det har gått bra!
Hur var banorna?
Dom var lätta, kanske lite för lätta. Det är
synd när det är så mycket stig.
Vad tycker ni om tävlingen?
Det är en jätterolig tävling, alla löpare i
klubben behövs ju!
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Jonas Haraldsson, sträcka 7.
IFK Lidingö lag 1
Hur gick det?
Det gick dåligt.
Hur går det för laget?
Vi går faktiskt bra, det ser ljust ut nu när
vi börjar närma oss dom sista sträckorna.
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Bengt Bivrin, speakerproducent
Sara Lundblad, ex SSK-löpare.
Sträcka 24 Tullinge SK lag 1

Hur har det gått?
Det har gått bra, det har inte varit några
problem.

Hur gick det?
Jag missade 2:an. Det var ganska tungsprunget så jag vart ganska trött.
Har du sprungit själv?
Både och. Jag var ihop med Jenny
Johansson men vid 9:an kom vi lite snett
och jag stannade upp för att läsa in mig.
När jag tittade upp så var hon borta.
Du skickade ut Markus Adolfsson på
sista nu, kan ni plocka in?
Han är en bra löpare så han kan plocka.

Hur har det nya speakerteamet fungerat?
Det är ett utmärkt speaker team. Per
Forsberg är väldigt lyhörd. Sen så tycker
jag i och för sig att vi skulle ha haft en
intervjuspeaker också.
Är det något mer du vill säga?
Ja, jag har även märkt ut tältplatserna. Och
jag råkar veta att det är en del klubbar
som inte betalt för sig. Jag vill inte säga
några namn men det är en del finska klubbar, t.ex. IF Femman.

Mikael Boström,
Kalevan Rasti sträcka 25
Ni fick ser er slagen av Niklas Johnasson,
hur gick det egentligen där ute?
Det gick inte så bra. Dom bommade i mitten av banan och där hade jag chansen att
avgöra om jag hade vågat släppa. Men det
gjorde jag inte utan följde med. Men grabbarna var starkare än mig idag.
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av Tobbe Gelius

En seger för svensk ekonomi
För att bryta trenden var det ett måste med svensk
seger i årets 25-manna. Sverige har åkt på torsk i det
mesta av internationella tävlingar de senaste åren, men
äntligen var det dags för revansch. Att det var just
Leksand som tog ansvaret var kanske ingen slump, de
har ju visat sig i toppskiktet på många stora kavlar i
flera år, dock utan att få till det där lilla extra.

Vad som hade hänt om finnarna tagit en ny
seger eller kanske ännu värre, om norrmännen inte nöjer sig med vinster i Tiomila
utan även börjar ta hem spelet i 25-manna,
kan vi bara spekulera i och fantisera om, och
det är precis vad jag tänkt göra nu…
Det första som slår mig är att finnarna
blir alldeles så där tokglada när de vinner. Så
där så man tror att de börjat smutta på
segerchampagnen flera timmar innan sistasträckans löpare ens börjat värma upp och
när det är dags för målgång är det mer än en
flaska tom. Glädje är väl trevligt, men sådana där hysteriska glädjeyttringar kan lätt
orsaka avundsjuka, och tänk om det är så att
vi rätt som det är har nått gränsen? Rätt som
det är brister någons DNA-stege av ilska,
vikingablodet svallar till och vi får det första
fallet av orienteringskravaller. Med stenkastning, vandalisering, misshandel och allt. I
fortsättningen skulle vi inte kunna ha ett
större internationella orienteringsarrange-
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mang utan polisbevakning och kroppsvisitering innan man får gå in på TC. Tänk
om…
För det andra känns det som det inte
finns en enda sport i världen som kan klara
sig från dopningen. Vad händer när man
gång på gång får stryk när det gäller som
mest. Trots de där extra träningstimmarna
och trots de där samtalen med idrottspsykologen, den där känslan att man gjort allt och
ändå räcker det inte till. En dag när man
surfar på nätet som bäst dyker den upp,
annonsen om det där undergörande kosttillskottet som lovar en ökad uthållighet, kortare återhämtning och snabbare resultat.
Varför inte? Bäst när det gäller, härliga
tanke. Jag har ju provat allt annat? Jag
beställer en burk! Enligt bildtexten borde
det inte finnas några konstigheter i det här?
Men rätt som det är så händer det. Det som
inte fick hända, dopingkontroll, A-prov, Bprov, positivt resultat. – Men, innehållsde-
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Leksand, laget som räddat oss från kravaller och doping. De har dessutom räddat Sveriges ekonomi.

klarationen var ju på tjeckiska? – Jag visste
inte att….
Jakob Hård på TV sporten meddelar med
sin allra bistraste stämma, sporten är svärtad, löpare misstänkta, klubbledningen
uthängd i media. Hur kunde det hända?
Orienteringen är ju inte direkt den rikaste sporten i idrottsvärlden. När Tiger
Woods huvudsponsor håvar upp lädret och
pröjsar månadspengen rasslar det ut summor större än vad orienteringssverige omsätter på ett år. När orienteringsklubben arrangerar stortävling drar man in precis lagom
med slantar för att åka till Skålsjögården på
ungdomsläger (om nu alla betalar sina 150
kr i lägeravgift vill säga). När framgångarna
uteblir drar sig de modiga företag som vågat
satsa en slant i den lokala orienteringsklubben ur kontraktet inför nästa säsong. De
klubbar som inte behöver vända på slantarna kan jag räkna på mitt vänstra lillfinger.
Samma sak på landslagsnivå, inga svenska
VM-medaljer – inga stålar.
Så vad kan vi dra för slutsats av det här?
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Jo, att om inte ett svenskt lag tagit hem
segern i 25-manna, om vi inte fått någon
svensk medalj i VM. Då hade förmodligen
polisen fått offra en del av sina redan knappa resurser till att jaga efter vuxna människor som beter sig som treåringar. RF hade
blivit tvungna att öka antalet dopingkontroller i landet.
Orienteringsförbunden, klubbarna och
sporten som helhet hade fått det ännu svårare att brottas med problem som nyrekrytering och sponsorjakt. Vilka får då pröjsa
notan för allt det här? Jo det är Vi!
Skattebetalarna, medlemmarna i idrottsrörelsen.
Men det här är som sagt fantasier för nu
blev det inte finsk seger, inte heller norsk
utan det blev en svensk seger till slut. I både
25-manna och i VM.
Så på orienterarnas, klubbarnas och den
svenska ekonomins vägnar säger jag Grattis,
och Tack. Lycka till Finland, lycka till Norge
och lycka till alla andra, för nu är Svensk
orientering på G igen.
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Per Forsberg med sin finska kollega bjuder på lysande speakerunderhållning.
Att Per Forsberg är Sveriges bästa speaker råder det inga tvivel om. I bakgrunden ser vi producenten Bengt Bivrin
som alltid är med i speakerteamet, även
på 10-mila.

SM -drottningen Emma Engstrand, Stora Tuna
i mål på den näst sista sträckan

Skogsspeakergänget.
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Täten, sträcka 24.
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Tampyren Pyrinttö
som slutade 5:a

Johanna Asklöf en
av väldens bästa
orienterare för upp
Kavelan Rasti i ledningen inför den
avslutande sträcka
25.

Sven Jahnsson tar emot kartor
av löparna. Svenne såg djupt
koncentrerad ut bitvis, och det
behövde han vara då det kunde
komma 10 löpare inom loppet
av samma sekund.
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av Göran Nilsson

Banläggare 25-manna,
för andra gången
Det hela började redan på hösten 1998 då jag var banläggare till vår tävling i Grödinge och passerade F18 ett
antal gånger. Det var då funderingarna på ett 25-manna
vid F18 började. Motorbanan var min första tanke, även
inne på F18 med bro över vägen var ett alternativ.

Det var så det började
Annandag jul 1998 kröp jag och Teddy in
genom staketet till Hacksjöskjutbanan första gången för att kolla om det skulle kunna
rymma ett TC. Fördelen var alla färdiga
byggnader och de många hårda ytorna.

Tävlingsområdena skulle kunna vara delade
för kortdistansen och 25-manna vilket är en
stor fördel. Efter att ha jämfört de använda
ytorna vid Kungens Kurva -96 och Visätra
-92 med Hacksjön bedömde vi att vi skulle
få plats även om det kunde bli trångt.
Jag börjat tidigt att titta på
lämpliga banstråk men
efter nej från jägarna fick
planerna ändras.

Nytt område
Nytt alternativ på F18’s
NV del kom upp. Utifrån
ett flygfoto handritade
och grovrekade jag en
karta över det området
som gränsade mot Brantbrinksskogen. Detta för
att ha något att planera
bansträckningarna
på.
Efter ytterligare markför-
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Banläggningen fick jag till en början göra på
en gammal karta från 1992.
Det blev nu ett flertal träningspass i
området för att hitta de lämpligaste stråken.
Att sedan anpassa banlängden för målgång
ca. 14.00 var inte de lättaste. Efter jämförelser med tidigare år och mycket gissande,
hade jag nu en plan. Det visade sej att tätlagen var betydligt snabbare är jag trodde på
de första sträckorna så målgången blev 19
minuter tidigare än jag planerat.

25-manna olik alla andra tävlingar

handlingar blev det nej även där, nu från
markägaren.
Nya förhandlingar med Stockholm Stad,
markägare för Hacksjön, resulterade så småningom i att jägarna gav med sig och tävlingen var möjlig.
Nu kunde mitt jobb äntligen ta fart.
Planerna var nu att kunna använda motorbanans områden för de korta banorna och
även som avslutning efter varvning för övriga banor.
Motorfolket vill dock inte alls släppa till
en enda del av sitt område trots att ingen
speciell tävling var planerad. Det vara nu
bara att runda området och fundera ut
andra alternativ för publikkontrollerna.
Den slingan jag istället valde, söder om TC
blev faktisk ett mycke bättre alternativ.

Mer bekymmer
Nu var det miljöekologernas tur att begränsa området. Efter lite förhandlande var mitt
tillgänglige område äntligen klart så att
arbetet med att revidera kartan kunde börja.
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25-manna är en mycket speciell tävling,
Den är kort intensiv och på sträckorna
springer gamla, unga, duktiga och nybörjare
om vartannat. Med erfarenheten från banläggningen 1992 hade jag en del riktlinjer:
* Inte för stora skillnader på gafflingar och
inte för många kontroller
* Tydliga kontrollpunkter, även olika kontrollföremål vid grann kontrollerna
* Inga kontroller för nära varandra, minst en
kontrollrings avstånd.
* Kodsiffran tryckt på kartan vid kontrollen
(minska risken för felstämpling)
* Ha god framförhållning. Kartor med banpåtryck skall vara hos oss senast 4 veckor för tävlingen. Det ska finnas tid att trycka om alla
19.000 ex om så behövs.
Vid 25-manna 1992 införde vi idéen med
fyra parallellsträckor och att trycka startkortet på kartan med kodsiffran i rutorna. Att
testa nya idéer och teknik har jag aldrig varit
främmande för, så att just vi skulle vara först
att prova SportIdent systemet på årets tävling såg jag som självklart. Sekretariatet var
mer skeptiska.
Under planeringen har många tankar har
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Den största nyheten för i år var införandet av sportident. Här skall alla löpare stämpla ut efter växlingen. Det
blev stundtals mycket hårt tryck på här!

snurrat i huvudet över hur det skulle påverkar tävlingen och banläggningen.
* Hur lång tid tar en stämpling?
* Hur många enheter behövs per kontroll?
* Hur ska kontrollställningarna se ut?

Hur blev det
Jag tycker nog att det efter omständigheterna blev rätt bra. Publikkontrollerna gjorde
att publiken och speaker lätt kunde följa
löparna och tävlingen. De fem kontrollanterna som var i skogen under dagen hade
inte mycket att göra. Inga ställningar behövde repareras, det var bara en SportIdent
enhet som slutade att fungera. Kl 13.00 på
söndagen var allt inplockat och ställningarna rivna.
En tråkig del var att allt för många lag diskades av olika anledningar. Det saknades
stämplar, saknad avläsning eller målstämpling. Tagit dubbla kartor vid växlingen vilket oturligt drabbade förra årets segrare
Turun Suunnistajat.
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Lite statistik
* 342 lag startade tot 8550 löpare
* Det fanns 78 kontroller i skogen med 2–6
SportIden enheter på, totalt 241 st.
* Varje lag sprang 117 km, totalt för alla lag
40 014 km, ett varv runt jorden
* Varje lag stämplade 378 gånger, totalt för
alla lag 129 270 gånger. Under tävlingens 8
timmar stämplade i snitt 4 löpare varje
sekund.
* På str 1 växlade 300 inom 10 min, en löpare varannan sek. Det blir ett tåg på 1,7 km
med 5,5 meters lucka.
* På str 3 gick 265 lag (1060 löpare) ut inom
20 min. Det blir ett 3 km långt led (nästan
hela banan runt) med 2,8 meter eller 1,1 sek
mellan varje tjej.
Nästa år är vi och OK Södertörn ansvariga
för kortdistanstävlingen efter 25-manna.
Den går den 6 oktober vid Flottsbro och
2006 är det vår tur igen att at oss an 25manna. Undra om banläggningsjobbet är
ledigt då?
Göran
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Det kom ett e-postbrev:
”25-mannakavlen är inte den största men den bästa
orienteringskavlen i världen. Tusen tack.
Kari Sane, Helsingin Suunnistajat”

