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Solen skiner, det börjar bli varmare, det
börjar slå ut blommor, allt grus har sopats
bort från trottoaren. Det är vår helt enkelt
och till och med jag som inte sprungit en
orienteringstävling på flera år blir sugen på
att ge mig ut i skogen!

Ekonomikommittén

Hoppas ni får en bra start på våren så
kanske vi ses på någon tävling, om jag hittar
min kompass vill säga...
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Ordföranden har ordet
Som nytillträdd ordförande vill jag först tacka för förtroendet att leda denna fina förening. Det är ett
stort ansvar att efterträda Leif Nilsson som varit ordförande under sju år, vilka har varit OK Älmes mest
framgångsrika år genom tiderna. Jag hade inte tagit på mig detta uppdrag om inte Leif fortsatt som ansvarig
för klubbens ungdomsverksamhet med förhoppning om fortsatta ungdomsframgångar. Som jag sa på
årsmötet är min målsättning att vi i år skall satsa extra mycket på ungdomsverksamheten och att öka antalet
starter under 2007.
I mars genomförde vi årets planeringsdagar. Detta var ett nytt grepp, då vi alltid haft planeringsdagen i
december. Förändringen var positiv och det var mycket goda förslag som kommittéerna hade tagit fram. Se
separat redovisning längre fram i detta nummer.
Vi har också i vår genomfört en träff med våra huvudsponsorer på Möckelns Sågverk. Ansvariga för träffen
var Lars Göran Johansson och undertecknad. Träffen var mycket lyckad och Erik Liljequist gjorde en
mycket bra presentation av sig själv och sina planer för 2007. Dessutom fick besökarna studera Möckelns
Sågverks nya hyvlerilinje. Upplägget var mycket uppskattat och Lars Göran planerar en ny träff i höst.
Skidsäsongen blev ovanligt kort med bara ett fåtal snödagar i januari och februari. Jag vill speciellt tacka
Torsten Claesson och Inge Nilsson som gjorde ett fantastiskt bra jobb genom att såga upp alla nedfallna
träd i spåret efter stormen Per. Hade de inte varit så snabba med sitt arbete, hade det inte överhuvudtaget
varit möjligt att åka skidor i spåret. Som vanligt skötte Kenneth Lindell spårningen föredömligt och vi fick
mycket beröm för att spåren var av god kvalité.
I år kom tävlingssäsongen igång som planerat i början på mars med snöfri terräng. Södra Sverige har
däremot drabbats av stormen Per som medfört stora stormskador på skogarna. Vår egen tävling den 1 maj
var länge i farozonen att få ställas in, men efter att kortat ner banlängderna i vissa klasser kommer vi att
kunna genomföra tävlingen i Hallaryd.
Träningsorienteringarna på tisdagarna har börjat med fina arrangemang. Leif och Christel Nilsson har redan
lagt ribban med att bjuda alla deltagarna på våfflor efter genomförd träning. Kolla på hemsidan så får du
information om platsen för kommande träningsorienteringar.
I mars månad gick två av klubbens medlemmar bort, John Olander och Bengt Fransson. John har varit
med i klubben sedan 60-talet och hela tiden varit en stöttepelare i våra arrangemang och John gillade
verkligen arbetsuppgifter där han fick använda sin kroppsstyrka. Han var alltid ett säkert kort när det gällde
skogsplantering eller när det skulle fixas toaletter till tävlingarna. Bengt Fransson blev medlem i klubben
2005 och var framförallt verksam i Elmhults SC och gjorde ett fantastiskt arbete när elljusspåret i Klöxhult
återuppbyggdes.
Håkan

TÄVLINGSINFO

….avgörs 7-8 juli 2007 med samling vid Kosta Flygfält.
Boka in den helgen och hör av er till Lars Henriksson så återkommer lagledningen
snart till just dig om deltagande.

Låt oss i OK Älme visa att vi finns!!
Ställer tillräckligt många upp så kanske vi
fixar att ha två lag!!

HUR BRA ÄR DU EGENTLIGEN?
Då börjar det hända en del på listan igen…. Maria är kvar på första plats… men tyvärr inte i klubben, lycka
till i forsättningen Maria!
Elin Folkesson-Blom har åkt ut från listan och samtliga andra utom Gullan har tappat placeringar. För övrigt
samma inbördes placering mellan damerna som förra listan, dvs innan hösten drog igång. Men NU börjar
våren, då är det dags att plocka platser igen. Tänk på att det behövs bara sex tävlingar för att studsa in på
listan!!
Plac Riks
1.
(424)
2.
(1437)
3.
(1737)
4.
(1841)
5.
(2175)
6.
(2428)

Klass
D21
D50
D50
D60
D75
D18

Namn
Maria Gustafsson
Barbro Liljequist
Stella Lindqvist-Käll
Bodil Ruther
Gullan Almqvist
Annika Liljequist

Herrsidan då? Lika många herrar som i höstas men Arne har ramlat ut och Roland har tagit hans plats.
Undertecknad tror att Roland har en lysande säsong framför sig då han slog undertecknad på en träning i
vintras ;-)
För övrigt så har Leif och Gösta bytt plats.
Största klättraren är naturligtvis ”Lill-Erik” som sedan höstas plockat 120 placeringar på rikslistan. Det
börjar bli tuffare för ”Stor-Erik” som endast plockat två. Men när man ligger så högt så är det stenhårt.
Plac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Riks
(187)
(694)
(2208)
(2670)
(2948)
(3391)
(3913)
(4235)
(4299)
(4839)

Klass
H20
H18
H45
H65
H55
H60
H60
H75
H50
H60

Namn
Erik Liljequist
Erik Folkesson-Blom
Staffan Käll
Torsten Claesson
Göran Liljequist
Lars Henriksson
Sven Ruther
Gösta Svensson
Leif Nilsson
Roland Persson

Höstens-vinterns raket:
Som sagt Erik Folkesson-Blom, 120 placeringar. Mycket starkt men nu börjar han komma upp på den riktigt
hårda nivån!
Hösten-vinterns ras:
Lars Henriksson faktiskt, 384 placeringar. Förvånansvärt. Men eftersom han redan synts ute på tävlingar så
lär han klättra dom kvickt.
Från Lars ”redan-varit-ute-på-tävlingar-och-satsar-stenhårt-på-listan-igen” Magnusson!

Vi sponsrar
OK Älmes ungdomar

Åhus Strand
Hotellet vid havet!
Tel: 044 - 28 93 00

Veckans Bana

Veckans Bana

Veckans Bana

2007-07-17

2007-07-24

2007-07-31

Leif och Christel Nilsson.
Kenneth och Ingrid Lövdahl

2007-09-18

2007-09-25

Klubbstugan

Lars Henriksson och Fam Bergman

OK Älme

2007-09-06

2007-09-11

Fam. Niklas Ruther + John Arne Sandström

2007-09-04

Närtävling OK Älme

Familjen Björck

2007-08-28

FK Finn

2007-08-23

Närtävling FK Finn

Stella Lindqvist och Staffan Käll

2007-08-21

Markaryds FK
Torsten Claesson

Zonläger MFK

2007-08-10/11

Markaryds FK

Lars Strand

Veckans Bana

Veckans Bana

Veckans Bana

2007-08-14

Närtävling FK Finn

2007-08-10

Natt inkl natt KM

Veckans Bana

2007-07-10

2007-08-07

Veckans Bana

Veckans Bana

2007-07-03
Veckans Bana

Gunnar Bladh + Patrik Carlsson

Cykelorientering

2007-06-26

Klubbstugan

Linda och Jörgen Assarsson

Älmhultskartan

OK Älme

2007-06-19

Zonträning Banor för alla
Erik Folkesson Blom + Erik Liljequist

Avfärd från Klubbst.

2007-06-12

2007-06-07

Zontävling OK Älme

Markaryds FK
Fam Håkan Persson

Zonträning Banor för alla

2007-06-05

Avfärd från Klubbst.
Roland Persson

Zontävling Markaryds FK

2007-05-29

2007-05-24

Torsten Claesson

FK Finn

2007-05-22

Zonträning Banor för alla
Arne johansson

Avfärd från Klubbst.

Lars Henriksson och Fam Bergman

2007-05-15

2007-05-10

Zontävling FK Finn

Provlöpning tävlingsbanor
Familjen Ruther

Hårhult Hallaryd

Stella Lindqvist och Staffan Käll

Arrangörer

2007-05-08

Nya Hallaryds-kartan

2007-04-17

Typ (rekommendation/förslag)

Lars Magnusson

?

2007-04-10

Samlingsplats

2007-04-24

Karta

Datum

TRÄNINGSORIENTERINGAR 2007

ÖPPET SPÅR 2007
Vädergudarna var inte på humör att producera önskeväder för skidträning under januari och februari 2007.
En i det närmaste snöfri vinter gjorde att intresset för att delta i Öppet Spår höll sig på ett minimum. Därför
var vi i år en något reducerad skara från OK Älme som planerade att åka.
Maria H och jag fick samåka i Katrinas och Robins Audi. Det var en stor, bekväm och lyxig bil när man
är van vid vår lilla Renault Clio, så jag satt som en prinsessa i baksätet. Färden upp blev mer eller mindre
som vanligt; fika i Mullsjö och lunch i Filipstad och ankomst i Mora innan det blivit helt mörkt. Katrina
och Robin hade ordnat boende i lägenhet och Maria och jag hade tillsammans med Marias kollega Roger
från IKEA bokat in oss i ett klassrum på S:t Mikaelsskolan. Roger tog sig dit i Älmhultsbil nr 2, med övriga
deltagare från Elmhults Sport Club. Vi hann lagom hämta ut våra nummerlappar innan det var dags att lägga
sig i klassrummet för att kolla in Let’s Dance som Maria följde med stort intresse. I klassrummet bodde bara
vi tre, så det kändes nästan lite ödsligt.
Lördag och stora uppladdningsdagen i Mora. Först gick vi till Stadiumtältet och köpte ytterligare vallor och
extra kläder. Därefter dags att kolla in damerna som åkte tjejvasan, dvs ungefär samma upplägg som i fjol.
Det såg ut att gå tungt på upploppet, åtminstone för dem som inte var i den absoluta täten. Sen körde vi stor
pastabuffé, så vi stod oss några timmar.
Ny koll på väderprognos och vallatips, och därefter in i vallaboden för att preparera skidorna. Jag hade redan
på hemmaplan satsat på tejpvalla, men Maria skulle valla traditionellt, och jag ville gärna ha full koll på
vad hon lade på. I vallaboden var det klubbträff, för där stod Peter och vallade Maria G:s skidor och strax
därefter kom Jörgen och Jakob in för att valla. Jag frågade Jakob om han och Jörgen skulle åka tillsammans,
men han såg förnärmad och och menade och han skulle vara låååångt före honom i spåret. Vi lovade att hålla
tummarna.
Ja, nu var det inte så mycket mer att göra, en liten macka innan det var dags att se på schlagerfestivalen.
Denna natten var det betydligt trängre på rummet, vi var minst 20 personer som slogs om utrymmet. Nästan
på slaget 21 släcktes lampan och vi skulle försöka sova eller åtminstone vila. Blev väl lite si och så, men
ingen störde förrän reveljen gick 03:45. Vi kom med någon av de första bussarna mot Mora och på plats vid
06:30. Efter att ha önskat Roger lycka till gick vi till Stadiumtältet för att ordna med överdrag, liniment och
all annan rekvisita.

Ute i spåret 07:18 och allt kändes bra! Jag hade fortfarande förra årets tröga vasaloppsföre i färskt minne,
men det gick att glida på snön i år och vi tuffade på. Maria och jag körde på ganska friskt och körde om en
hel del. Fram till tredje depån, Risberg, kändes det bra för mig och humöret var på topp.

Därefter kändes sträckan fram till Evertsberg (dvs lite mer än halvvägs) som en riktigt tuff sträcka. Kanske
hade vi startat för fort, och kanske kom jag ihåg hur hemsk just denna delen var på Vasaloppet 2006. Väl
i Evertsberg tog jag av skidorna för att kunna stretcha och få ny kraft. Motivationen återvände, men det
kändes som om föret blev klart sämre, de härliga backarna efter Evertsberg var lite kortare än vanligt och i
flacka nerförslöpor fick vi staka. Det kändes ganska tungt för mig, men tack och lov inte för Maria, nu fick
hon peppa mig så jag inte tacklade av helt.
När vi kom fram till Eldris (9 km kvar) sa jag till henne att köra själv, först i mål är bäst. Hon körde på, men
jag kände att jag inte ville ge upp helt, och när vi kom på upploppet var hon bara 20 sekunder före.
Väl i mål vilade inga ledsamheter längre, nu var vi bara nyfikna på hur det gått för de andra. Maria var
speciellt nyfiken på hur det gått för Roger, jag förstod att kompisarna på jobbet hade haft lite ”betting” vem
som skulle bli bäst. Vi hann inte ens duscha innan jag ringde hem till Göran för att få resultaten för alla
andra hemifrån, här kommer de:
Jakob
Maria G
Jörgen
Roger
Katrina
Robin
Maria H
Barbro

7:28:54
7:40:03
7:59:38
9:20:51
11:41:05
11:41:02
9:14:34
9:14:54

Från älmhultsbil nr 2 tog sig våra kamrater från sportklubben i mål:
Bertil Burman
9:48:53
Christina Jogerup 10:23:39
Susanne Hultén
12:39:05
Susanne och Christina hade skidåkningen kvar som sista delen på den Svenska Klassikern. Susanne, som
hade bävat för skidåkningen, fick en tung resa, och hade inte många minuter till godo mot repet, de sista två
milen fick hon dessutom köra i mörker. Det är bara en halvmil man åker i marschaller. Extra stort grattis till
den genomförda klassikern!
Sammanfattningsvis hade vi ett inte fullt så härligt och lätt Öppet Spår som förra året, så det kan nog bara bli
bättre nästa gång. Det är alltså lika bra att anmäla sig direkt till 2008 års lopp, jag har nu genomfört loppet
nio gånger, så det bör väl åtminstone bli 10 innan jag lägger av?
skidhälsningar från Barbro

OK ÄLMES TÄVLING 1 MAJ

OK Älmes tävling 1 maj i Hårhult, Hallaryd
Tyvärr blåste mycket skog ner i tävlingsområdet i samband med stormen PER. Därför har vi tvingats korta
av vissa banor och dessutom flytta målet. Det kommer att finnas en hel del vindfällor kvar i terrängen den
1 maj. Avverkningarna i området ligger efter, brist på maskiner. Jag har försökt jaga skogsbolagen med
blåslampa, men vi kan tyvärr inte styra deras avverkningar, bara påverka dem lite.
Funktionsansvariga
Tävl. Ledare Torsten Claesson
Bitr. ledare
Ann-Britt Persson
Banläggare Lars Henriksson
Sekretariat
Bengt Karlsson o Ulf Jansson
Starter
Jörgen Assarsson o Kennet Lövdahl
Mål
Peter Gustavsson
Öppen klass Christel Nilsson
Dusch
Leif Nilsson
Toalett
Roland Persson
El-bygg
Sven Ruther
Servering
Bodil Ruther
Grill
Stergios Hatsikirkuo
Resultat
Arne Johansson
Prisbord
Jessica Björk
Parkering
Lars Strand
Press speak Lars Magnusson
Till vissa av dessa funktioner behövs mer folk och dessutom behöver vi personal till barnpassning,
knatteknat, sjukvård.
Så det gäller att alla i föreningen ställer upp och hjälper till uti Hårhult den 30 april med uppbyggnad och 1
maj på tävlingen. Dessutom administrativt arbete några kvällar i stugan veckan innan
Torsten Claesson

Vi sponsrar
OK Älmes ungdomar

HEMA

HEMA

Här finns plats för din annons!
Kontakta Ulf Jansson, 0476-162 77
eller info@okalme.com

UTFLYKT 6 JUNI

UTFLYKTS-DAG 6 JUNI.
LINNÉ
Till Taxås Klint och vidare till
Möckelsnäs där vi gör ett besök på
Orangeriet.
Avfärd kl: 09,00 från OK Älmes
Klubbstuga
Medtag fikakorg
Medverkar: Kjell Persson och
Torsten Claesson

Alla hjärtligt välkomna!
Foto: Carina Persson

PLANERINGSMÖTET 2007-03-06

Skidkommittén
• Vi kommer att göra upp en telefonkedja för snöskottning tillsammans med Elmhults Sport Club, skall
aktiveras vid behov av snöskottning i samband med spårning.
• Spåret kommer numera att vara släckt på morgonen, kommunen har gett OK. Sparar energi och minskar
förhoppningsvis nedtrampning vid preparering av skidspår.
• Vi kommer att begära en ändring i den lokala ordningsstadgan om ridning, mopedåkning och gående i
skidspåren.
• Skidkommittén kommer att ha ett möte med kommunen (T Franzén) under april, där vi diskuterar
förbättringar och nya sträckningar av spåren. Vi måste utgå från skidspår när vi gör spårförbättringar.
• Skidklubbens material kommer på städdagen att arkiveras i skåp på vinden i klubbstugan.
• Skidträning startas under september, och vi har målsättning att åka på skidläger i januari och avsluta med
en klubbresa till Mora för att vara med i Kortvasan, Tjejvasan eller Öppet Spår 2008.
• Vi ska arrangera Barnens Vasalopp 2008, om förutsättningar finns.
Ekonomikommittén
• Vi satsar på sponsring till ny tävlingsdräkt, ingen overall denna gång, vi har redan udda modeller på lager.
Vi bör ha möjlighet att göra kompletteringsbeställningar.
• Sponsringen ska riktas mot ungdom/elit/spåret.
• Lars-Göran och Smålandskavlen huvudsponsorer kommer att ha en sponsorträff vecka 11 på Möckelns
Sågverk med bl.a. visning av nya hyvleriet. Erik Liljequist ska tala om sin träning. Smålandsbanken
kommer att presentera sin verksamhet.
• Ingen skogsplantering de närmaste åren.
Tävlingstekniska kommittén
• Har sett ut områden för nya tävlingskartan som ska användas 2010. Två områden vid Härlunda tänkbara:
a/ Långasjömåla
b/ Karsemåla
Här har man har varit ganska förskonade från de två stormarna. Beslut om var vi ska kartera kommer att
tas i vår efter inspektion.

• Finns behov av revidering av valda delar av Älmhultskartan, främst vid Älmestugan och i Haganäs.
Lasse M har lämnat offert och har möjlighet att göra arbetet under sommaren.
• Årets tävling i Hallaryd 1/5. Det har dykt upp bekymmer: en gård har nyligen sålts norr om vårt tänkta
TC och köparen avverkar nu för fullt. Banorna kan inte läggas så att det går att komma in till TC norrifrån
utan att springa på ett hygge ca 500 m. Alternativ skulle kunna vara att ha målet i Skåparyd eller Årbohult.
Sista utvägen är att ställa in. Finns tyvärr stora områden där mycket skog ligger nere.
Orienteringskommittén
• OK Älmes årsplan kompletterad och ska läggas ut på hemsidan. Där är även tävlingsplaneringen för våra
prioriterade tävlingar.
• Vi har tisdagsträningar från klubbstugan och tränings-OL hela sommaren. Träningarna i juli kan bestå av
veckans bana. Torsdagsträningarna samordnas med zonen och OK Gynge.
• Klubbresa: vi ska i år satsa på 25-manna 6-7 oktober. Sätt in i Kontroll. Önskemål att bo på Långholmen,
Torsten undersöker möjligheterna.
• Susanne kommer att bevaka ungdomsbudkavlarna och att ungdomarna sänder in eventuella resultatkort i
rätt tid.
• Budkavlar: vi ska satsa på att ha ett lag till Tjoget och ett lag till 25-manna.
• Läger: zonlägret ligger i augusti. Junior- och ungdomar: har ett antal läger att välja på under året. Bevakar
själva och med hjälp av Susanne.
• Klubbmästerskap natt har vi i samband med närtävling (MFK). Övriga mästerskap inte beslutade ännu.
• Ett sätt att stimulera deltagandet i klubbmästerskapen är möjligheten att bli klubbmästare, även om det
bara är en i klassen. Vi har därför beslutat att man från och med detta år kan bli klubbmästare, även
om man är ensam deltagare från OK Älme.
• Priser ska delas ut till träningsflitiga.
• Nybörjarkurs för ungdomar (Leif) samt för vuxna (Staffan) under våren. Uppstart för vuxna/ungdomar
samtidigt, den 12 + 14-15 april. Startar en torsdagkväll i april. Lördag två pass (ev. med grillning). Söndag
åker man på tävling och går en öppen bana, ungdomarna går en inskolningsbana.
• Ska vi samarbeta med skolorna för en gemensam nybörjarkurs?
• Vi bör vara med på OL-konferens i november.
• Vi bör ha trivselaktiviteter för alla och SISU närvarokort måste föras.
• Idrottsskolan – Pia ansvarig. Kan vi ändra till endast fyra tillfällen i höst? Pia funderar och undersöker
med Kommunen. Vi får alltid mycket bra betyg i utvärderingen och vi vill inte tappa goodwill.
Idrottsskolan firar 20 år i år.
Trivselkommittén
• Kommittén är även med på städdagar och Barnens Vasalopp (ev med Stergios).

• Våraktiviteter – vi bör ha någon form av familjeaktivitet den 6 juni i år. Sätt in i planeringskalendern.
Kjell Persson eller Torsten skulle kunna prata om platserna. Kan vi samlas kring orangeriet och gärna
också ett besök på Taxåsklint.
• I slutet av 2008 ska vi ha 60-årsfest och vi måste börja planera för detta. Vad har vi för budget?
PR-klubbtidningskommittén
• Tre utgåvor av Kontroll ska komma 2007. Nästa nummer under våren (manusstopp april).
• Ska ta fram en informationsbroschyr för orientering och skidor.
Stug- och motionskommittén
• Ska den 11/4 ombesörja att gammalt skräp försvinner från vinden. Endast kommittén på plats denna gång.
Även lastpallarna ska tas med från parkeringen.
• Stugan: halkskydd ska sättas upp i trappan och ytterbelysningen på sidobyggnaden ska åtgärdas.
• In- och utvändning uppfräschning kommer att genomföras.
• Vårstädning efter genomförd tävling i mitten av maj. Datum ska läggas ut i Kontroll.
• Veckans bana ska återuppstå i juni med fasta kontroller. Vi ska göra nya lättare kontrollställningar enklare
vid flyttning, Leif tillverkar dessa. Denna gång lottar vi inte ut priser.
• Det finns ett bygglov för klubbstugan, beviljat 2004-03-18 som går ut 18/3-07, men kan förnyas. Beslut:
vi kollar med Arne Johansson vad det kostar att förnya, om kostnaden är rimlig förnyar vi.
• Gympan: skulle ungdomskommittén kunna söka om lokal? Kanske vi får bättre (större) lokal då.
Noteringarna gjorda av Barbro

TÄVLING
ÄR DU BARN-SMART?
Vuxen vet alltid bäst. De kluriga gåtorna som cirkulerade på skolgården när du var barn
kräver en lekfull intelligens som är lätt att tappa med åren. Ta nu chansen att borsta upp
skolgårdslogiken och samtidigt träna skrattmusklerna.
Gåta 1.
Vad har fyra ben på dagen men sex ben om natten?
…………………………………………………………………………………………..
Gåta 2.
Vilken fråga kan du aldrig svara ”ja” på utan att ljuga?
……………………………………………………………………………………………
Gåta 3.
Vad har både far och mor i ändan?
………………………………………………………………..
Gåta 4.
Det var en gång två gubbar i en båt. Den ene rodde åt väst och den andre åt ost. Åt vilket håll
åkte de?
…………………………………………………………….
Gåta 5.
Åt vem kan man räcka ut tungan utan att vara oartig?
……………………………………………………………..
Gåta 6.
Hur skriver man gädda, lax och torsk med fyra bokstäver?
……………………
Gåta 7.
När säger en kanadensisk gränspolis ”god morgon”?
……………………………………………..
LYCKA TILL!
Lämna dina svar till Ann-Britt, eller e-mail. 4949persson@telia.com
Vinster utlottas!

Vi sponsrar
OK Älmes ungdomar
Vill ditt företag spara pengar?
Vi hjälper dig med lokala
transporter.
Nyfiken? Ring 0476-100 16
GLASÖGONMÄSTER
Anders Karlsson
Leg. Opt. Kontaktlinsbehörig
Köpmangatan 6
343 30 Älmhult

Tel: 0476 - 100 77
Fax: 0476 - 100 77

DAVIDS FRISERSALONG
Hantverksgatan 2
343 30 ÄLMHULT
Tel. 0476 - 123 90

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 2007-02-02
•
•
•
•
•

Årsmötet leddes traditionsenligt av Christer Sjöfors som mötesordförande med Ann-Britt Persson
som sekreterare
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2006
Leif Nilsson utdelade årets stipendium ur Lennart och Ingemar Johanssons minnesfon till Elin
Folkesson-Blom
Beslöts att till nästa årsmöte utarbeta ett förslag till en ny medlemsavgift för stödmedlem
Filip Sjöfors visade filmen från Smålandskavlen
Följande val förrättades:

•

Styrelse: Håkan Persson, ordförande, Ulf Jansson, kassör, ledamöter Susanne Bergman,
Torsten Claesson, Ann-Britt Persson, Barbro Liljequist, och som suppleanter Kenneth Lindell och
Lars Henriksson

•

Tävlingsteknisk kommitté: Staffan Käll, Lars Strand, Torsten Claesson, Bengt Karlsson,
Göran Liljequist

•

Orienteringskommitté: Lars Henriksson, Elin Folkesson-Blom, Kenneth Lövdahl, Susanne
Bergman, Katrina Dominova, Maria Gustavsson, Erik Liljequist, Staffan Käll, Lars Magnusson,
Leif Nilsson

•

Skidkommitté: Ann-Britt Persson, Barbro Liljequist, Jörgen Assarsson, Kurth Lindsten,
Kenneth Lindell, Ove Johansson.

•

Ekonomikommitté: Leif Nilsson, Ulf Jansson, Håkan Persson

•

Trivselkommitté: Bodil Ruther, Pia Sjöfors

•

PR/Klubbtidning: Lars Magnusson, Carina Persson, Ann-Britt Persson, Annika Liljequist,
Bengt Karlsson Web-master

•

Stug och motionskommitté: Roland Persson, Torsten Claesson, Sören Blom, Bengt Pettersson,
Leif Nilsson, Sven-Erik Svensson, Sven Ruther

•

Övriga funktionärer:
Tävlingsanmälare orientering
Tävlingsanmälare skidor
Tävlingsstatistik
Klädförvaltare
Valberedning

Christel Nilsson
Kenneth Lindell
Karin Folkesson
Christel Nilsson
Stella Lindquist-Käll, Leif Nilsson

HAR´U MAIL?

Kan du din mailadress?
Maila den till vår webmaster: webmaster@okalme.se
Så kommer den att hamna på vår mailadresslista på hemsidan!
Kolla även om du har en inaktuell adress på den listan och
meddela Bengt så tar han bort den och ersätter med en
aktuell!!

www.okalme.se

KLUBBRESA

Klubbresa 2007
OK Älme förbereder klubbresa med buss till 25-manna i Stockholm den 6-7 oktober. Tävlingen äger rum
vid Rikssten mellan Södertälje och Stockholm. Arrangörer är IFK Tumba och Mälarhöjden.
Vi kommer att bo på Långholmen, f.d. fängelse för hårda brottslingar. Bara detta blir en upplevelse.
Alla medlemmar kan följa med, antingen som deltagare i budkaveln eller som åskådare och påhejare.
Naturligtvis finns även tid till shopping eller något annat roligt i vår huvudstad.
25-mannastafetten avgörs på lördagen och på söndagen kan alla deltaga i individuell orientering.
Avfärd från Älmhult fredag em och hemkomst söndag kväll. Planera redan nu för resa denna hösthelg.
Det blir en oförglömlig upplevelse. Klubben subventionerar delvis res- och logikostnader.
/Torsten Claesson

Långholmen- en upplevelse i sig

Foto: Carina Persson

INFORMATION

På styrelsemötet 2007-04-11 beslöts bland annat följande:
Startavgifter och lägerkostnader mm
OK Älme betalar följande
•

Startavgift för vuxen som startar för OK Älme. ordinarie avgift för närvarande 80 kr (om kostnaden
är högre står man själv för mellanskillnaden)
Gäller alla tävlingar i Sverige och övriga länder. Undantag Vasaloppet och 5-dagars.

•

Startavgift för ungdom som startar för OK Älme. ordinarie avgift för närvarande 50 kr (om
kostnaden är högre står man själv för mellanskillnaden)
Gäller alla tävlingar i Sverige och övriga länder. Undantag Vasaloppet och 5-dagars.

•

Startavgift i elitklass för löpare som startar för OK Älme. ordinarie avgift för närvarande 120 kr (om
kostnaden är högre står man själv för mellanskillnaden)
Gäller alla tävlingar i Sverige och övriga länder. Undantag Vasaloppet och 5-dagars.

•

Startavgift i SM-tävlingar (Elitklass)

•

Lägerkostnad för ungdomar exklusive matkostnad på läger anordnade av Smålands OF.

•

Övriga läger anordnade av OK Älme från fall till fall. Vad deltagarna skall betala skall framgå av
inbjudan.

Medlem betalar följande
•

Ej start på anmälda tävlingar (hela kostnaden)

•

Efteranmälningsavgift

•

Rankingavgift

•

Matutlägg på läger mm. Enligt faktura eller om det inte framgår av fakturan en schablon Frukost 30
kr, Lunch 50 kr och middag 50 kr.

INFORMATION forts.
•

Vasaloppet

•

5-dagars

•

Skidlicens

•

Övriga kostnader som tex husvagnsplats eller tältplats.

•

Hyrbricka enligt faktura

Elitbidrag
Klubben har också 2007 infört ett elitbidrag för rankade löpare i klasserna H/D 18 och uppåt. Elitansvarig
har ytterligare information om reglerna.

Jourhavande i klubbstugan 2006 - 2007
år

vecka

datum

namn

tel

2007

2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23

8/1 -21/1
22/1 -4/2
5/2 -18/2
19/2 -4/3
5/3 -18/3
19/3 -1/4
2/4 -15/4
16/4 -29/4
30/4 -13/5
14/5 -27/5
28/5 -10/6

Sven Ruther
Jessica Björck
Kenneth Lindell, Kurt Lindsten
Börje Nilsson – Neckén
Bergman
Gunnar Bladh - Patrik K
Johan, Ola, Niclas Ruther
Kenneth Lövdahl
Lars Strandh
Lars Magnusson
Göran Liljeqvist

127 04
520 28
105 42
146 67
270 26
0479-721 11
162 88
108 56
420 69
162 88
153 11

24 – 35

Gräsklippning och översyn Stugkommittén

36-37
38-39
40-41
42-43

4/9 -17/9
18/9 -30/9
1/10 -14/10
15/10 -28/10

Lars Henriksson
Arne Johansson

136 43
141 45

När ni är klara med er period skall klubbstugan vara städad samt avtorkat i duscharna och i bastun.
OBS : Glöm ej rummet på vinden

OBS : Städnycklen skall alltid lämnas vidare till nästa namn på listan
Stug och motionskommittèn
Leif Nilsson tel: 521 17

