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webmaster@okbavern.nu

Ordföranden har ordet
Åter står ett nytt orienteringsår för
dörren. Det inleddes med ett lyckat
50-årsjubileum i Nävelsjö Bygdegård
den 24 januari. En minnesvärd kväll
fylld av nostalgi från det gångna
halvseklets händelser och bedrifter.
Med jubiléet avklarat är det nu dags
att blicka framåt och då närmast på
det kommande året.
Trots att det just nu inte är särskilt
vårlikt har tävlingssäsongen redan
startat i Skåne. Mars månad är sedan fylld av tävlingar för de som är
beredda att åka lite längre bort för att

“Ambitionen hos
våra båda
klubbar är att svara
för ett perfekt
arrangemang”
tävla. Det dröjer dock till första helgen
i april innan det blir Smålandspremiär
och då har många bävrar redan gjort
säsongspremiär vid Spring Cup.
På hemmaplan är en omfattande
verksamhet planerad. Den populära
tisdagslunken arrangeras som vanligt
i vår under fem tisdagskvällar. Träningsorienteringar och teknikträningar
ska genomföras i samarbete med
OK
Njudung.
Ungdomsträning
och nyrekrytering är en prioriterad
verksamhet och motionärerna kan
se fram mot Naturpasset under som-

Ivan Karlsson

maren. För äldre bävrar som lämnat
arbetslivet ﬁnns dessutom veteran-OL
på onsdags-f.m.
Den största uppgiften under
detta år är tveklöst Smålandskavlen i
Landsbro den sista helgen i oktober.
Tillsammans med OK Njudung har
vi ju fått det ansvarsfyllda uppdraget
att arrangera en av landets förnämsta
budkavlar. Ambitionen hos våra båda
klubbar är att svara för ett perfekt
arrangemang, något som kräver en
allmän uppslutning från klubbmedlemmarna. Men innan vi kommit så
långt ligger ett orört orienteringsår
framför oss. Väl använt innebär det
tävlingar, träning och inte minst samvaro och gemenskap i klubbstugan.
Välkommen till det nya orienteringsåret!
Ivan Karlsson
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Nyreviderade kartor
Lagom till att vårens orienteringsaktiviteter drar igång kan vi presentera
två nyreviderade kartor. Det är
Klubbstugan Norra och Klubbstugan
Södra som reviderades under hösten
2003 och nu kommer i nytryck. De
nuvarande kartorna är inte särskilt
gamla, tryckta 2002 resp. 2001 men
under dessa få år har det hänt mycket
i detta terrängområde.
Dagens
intensiva
skogsbruk
förändrar snabbt kartbilden när nya
hyggen tas upp och ungskogar gallras.
Särskilt på Klubbstugan Södra har det
skett stora förändringar. Bl. a. har en
del täta ungskogar gallrats, något som

är positivt då framkomligheten förbättrats avsevärt.
Våra fem 10 000-delskartor revideras fortlöpande och ändringarna
sparas i en databas. När det sedan
blir aktuellt med nytryck av någon av
kartorna så beställs en ganska liten
upplaga. Vår strävan är att alltid ha
tillgång till så aktuella kartor som
möjligt.
Ivan Karlsson

Tisdagslunken 10 år
Den populära klubbaktiviteten ”tisdagslunken” har nu arrangerats under
10 år. Det var nämligen på hösten 1994
som vi efter förebild från Eksjö SOK
startade tisdagslunken. Tre deltävlingar blev det i den första omgången
men redan nästa år utökades antalet
till 8. Det antalet gällde sedan under
ﬂera år men 2002 var det dags att öka
till 10 tillfällen under året, 5 på våren
och 5 på hösten.
Tisdagslunken har genom åren
lockat ut många bävrar för att med
karta och kompass leta efter kontroller.
Tävlingsmomentet där alla har chans
att vinna något av de ﬁna priserna är
säkert en av anledningarna till att så
många ställer upp på tisdagslunken.
Reglerna är enkla, minst 5 kontroller
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ska besökas, poäng lottas ut på 5 av de
sammanlagt 20 kontrollerna och till
sist räknas de 5 bästa deltävlingarna
in i slutresultatet.
När årets upplaga av tisdagslunken
startar den 27 april räknar vi alltså än
en gång med stor uppslutning från
bävrarnas sida.
Ivan Karlsson
Vårens program
Karta

Samling

27/4

Klubbstugan N

Klubbstugan

4/5

Ekenässjön Ö

Lilla Sälleryd

11/5

Boda

Nöbbele

18/5

Ekenässjön NV

Knappen

25/5

Klubbstugan S

Klubbstugan

Tiomilasatsning i Kolmården
Efter tre år med
kombinationslag
ihop med OK Njudung ska OK Bävern
i år för första gången
på många år delta med ett eget lag
i den klassiska tiomilabudkavlen.
Satsningen ska ses som en sporre för
att få bävrarna att öka träningsmotivationen, då man på senare tid märkt
en nedgång i träningsintensitet.
Tävlingen avgörs i Kolmårdtrakten nordost om Norrköping, och kommer bjuda på tuff och svårorienterad
terräng.
Förutom löparna får även övriga

intresserade följa med och hjälpa till
med coachning, eldning, matlagning
med mera.
OL-sektionen
Aktuella löpare till 10-mila
Följande löpare är i dagsläget aktuella
för plats i OK Bäverns 10-milalag:
Gustav Adolfsson, Henrik Adolfsson,
Stefan Adolfsson, Jan Blomqvist, Egon
Gustavsson, Rickard Holm, Evert
Johansson, Harald Magnusson, Kjäll
Ottosson, Nicklas Ottosson, Johan
Schagerlind, Martin Schagerlind,
Rune Thuresson

Så betalar Du medlemsavgiften...
Med detta nummer av Bävernytt följer
ett inbetalningskort för betalning av
medlems- och aktivavgifter för 2004
till klubbens postgirokonto:
44 56 42-2.
På inbetalningskortets meddelandedel fyller Du i följande uppgifter:
Första raden gäller årtalet, alltså denna
gång 2004. På följande rader fyller
Du i namnen på dem som avgifterna
gäller för samt kryssar för i rutorna
för medlemsavgift och aktivavgift. De
sammanlagda avgifterna räknar Du ut
med ledning av den sammanställning
över medlems- och aktivavgifter som
ﬁnns här nedan.
Utöver ordinarie medlemsavgift
betalas en aktivavgift av alla vuxna
från och med 20 år som tänker springa

mer än två orienteringstävlingar under
det kommande året. Observera att på
5-dagars räknas varje etapp som en
tävling.
Aktivavgiften betalas alltså endast
av tävlingsorienterare, övriga medlemmar betalar vanlig medlemsavgift.
Medlems- och aktivavgifter betalas senast den 1 maj.
Medlemsavgift:
Familj, (två vuxna, barn
t.o.m. 19 år)

150 kr

Vuxna, fr.o.m. 20 år

70 kr

Ungdomar, t.o.m. 19 år

50 kr

Aktivavgift:
Vuxna, fr.o.m. 20 år

200 kr
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Glimtar från årsmötet

Göran Karlsson vann poängpriset för sjätte året i rad.

Traditionellt höll OK Bävern sitt
årsmöte mellan jul och nyår, denna
gång den 30 december. Uppslutningen
var relativt god när ordföranden Ivan
Karlsson hälsade välkommen. I sina
inledningsord erinrade han om att
klubbens femtionde verksamhetsår nu
var tillända och berörde också orienteringssportens utveckling under det
gångna halvseklet.
Beträffande det nu gångna året
kan vi notera en glädjande ökning
både av medlemmar och av antalet
tävlingsstarter. Resultatmässigt har
framgångarna dock varit ganska
blygsamma med undantag för Göran
Karlssons rekordsäsong som gav 24
segrar på 71 tävlingar. Vid sidan av
tävlandet har uppslutningen varit
god vid de aktiviteter som de olika
sektionerna ordnat.
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Det kommande året inleds med
en stor jubileumsfest den 24 januari
då klubbens femtioåriga tillvaro skall
ﬁras. Den stora uppgiften under året är
sedan höstens Smålandskavle som vi
arrangerar tillsammans med OK Njudung. Ett arrangemang som fordrar en
allmän uppslutning av medlemmarna.
Under den följande prisutdelningen delades ett stort antal priser ut. Det
förnämsta, poängpriset, erövrades av
Göran Karlsson för sjätte året i följd,
rekord i poängprisets historia. Göran
vann också handicaptävlingen ”Georg
Käcks minne” och belönades med ett
tennfat för denna seger. Styrelsens
pris tilldelades 12-årige Tom Johansson för hans ﬁna tävlingsframgångar
under året. I ungdomarnas egen poängtävling var det i år 19 ungdomar som
tilldelades priser i form av pokaler.

Klubbmästarna, 22 till antalet, ﬁck
också ta emot sina plaketter.
De ﬂitigaste på tisdagsträningarna,
i år Robin Schagerlind, Siv Valdmaa,
Egon Gustavsson och Bo Turesson
bel önades med presentkort.
I HD 60+ som är ”gamlingarnas”
motionsaktivitet på tisdagskvällarna
lottades tre priser ut bland dem som
deltagit minst 25 gånger. Lyckliga
vinnare denna gång blev Elam Karlsson, Sven-Olof Hultgren och Gösta
Andersson.
Under årsmötesförhandlingarna
behandlades och godkändes styrelsens
verksamhetsberättelse och kassaredogörelse. Medlems- och aktivavgifter
förblir oförändrade och en tidsplan för
verksamheten under 2004 presenterades. Ivan Karlsson informerade om
Smålandskavlen. Förberedelserna är
väl framme, bl. a. så är tävlingskartan
klar. Styrelsens planer på förbättringar
vid klubbstugan redovisades också.
Innan årsmötet avslutades avtack-

ades Åke Ericsson som nu lämnar över
ansvaret för Bävernytt till IT-kommittén. Under 11 år har Åke arbetat med
klubbtidningen, varav de två sista åren
som ensam redaktör. Stig Adolfsson
och Stig Hultgren ﬁck ta emot varsitt
presentkort som tack för värdefulla
arbetsinsatser under året. Årsmötet
avslutades med kaffesamkväm.
Ivan Karlsson
Styrelse och kommittéer 2004
Styrelse: Ivan Karlsson ordf, Stig
Adolfsson v. ordf, Christer Johansson
kassör, Pia Lundberg sekreterare samt
Robin Schagerlind, Anna Adolfsson
och Egon Gustavsson
Revisorer: Göran Karlsson och Bo
Turesson.
Ungdomssektion: Egon Gustavsson,
Stefan Adolfsson, Siv Valdmaa, Gunnar Holm, Harald Magnusson, Kjäll
Ottosson.
OL-sektion: Jan Blomqvist, SvenOlof Hultgren, Bo Turesson, Robin
Schagerlind. Evert Johansson, Stig
Hultgren, Rickard Holm och Rune
Thuresson.
Motionskommitté: Åke Hultgren,
Gösta Andersson, Lennart Karlsson
och Ingvar Fransson.
Skidsektion: S-O Hultgren, Åke
Hultgren och Ingvar Fransson
IT-kommitté: Henrik Adolfsson,
Johan och Martin Schagerlind
Festkommitté: Jan Broman, AnnCharlotte Adolfsson, Erik Sandberg
och Hanna Adolfsson.
Statistikförare: Alf Malmgren

Tom Johansson får styrelsens pris.

Valberedning: Inger Schagerlind,
Lennart Lundberg, S-O Hultgren.
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Och skinkan den slinter…
Tjugondedagen Knut dansas julen
ut, detta är ju allom bekant. Men när
ringer man in till julen? Jo, numera är
Bäverns ”skinrace” en så stark tradition, att det i stora delar av centrala
Näsby räknas som den ofﬁciella starten
av juleﬁrandet. Så även sistlidna år.
Traditionellt bjöds vi även denna
gång på ett stämningsfullt luciatåg
av våra duktiga ungdomar. ”Natten
går” och ”Lusse lelle” lät väldigt ﬁnt.
Under framförandet av luciasången
dristade sig lilla Joseﬁn från Stigaskäl
att säga till mor Anna:
– Alexandra sunger inte.
Alla vi som satt och lyssnade hörde
allt att Alexandra söng, det gjorde hon
visst. Tack alla ungdomar för att ni
ställer upp.
Fyrtioen löpare med ”racerskor”
och så Lennart med sina ”chippeskor”,

gav sig iväg på de båda rundor som
var strängade. Gladiator-rundan gick
denna gång runt Steninge i vänstervarv. Övriga som sprang ”korta banan”
ﬁck faktiskt fem kilometer runt Boo,
vilket inte heller var så dåligt.
Att Stefan A kapade åt sig skinkan
på den långa banan var väl inte så

”Alexandra
sunger inte”
oväntat, han har ju vanan inne. Tjugofyra sekunder blev hans marginal. På
korta banan var man mer pricksäkra
på tiden. Fem löpare hade här snävare
marginal med Åke H som säkrast. Två
sekunder från sin tänkta tid sprängde
han målsnöret. Duktigt gjort av båda.
Efter
stärkande
bastubad samlades
alla kring ﬁkabordet.
Gott är det, och trevligt är det, med senap
på skinkemackan.
Och det bästa av allt,
det är knökafullt i
”bävernstugan”.
Tack alla ni som
ställde upp, både
löpare och funktionärer.

Alexandra och Josefine Sandberg fanns med i lussetåget.
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Robin

Resultat Långa banan

Tippad Måltid
34.41
33.11
29.03
36.48
35.58
32.48
33.19
32.49
36.17

+ 0.24
+ 0.36
+ 0.51
+ 1.08
– 1.13
– 1.19
– 1.41
+ 1.49
– 4.02

Resultat Korta banan

Tippad Måltid

Diff

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Stefan Adolfsson
Jan Blomqvist
Egon Gustavsson
Sven-Olof Hultgren
Bo Turesson
Kjäll Ottosson
Rune Thuresson
Gustav Adolfsson
Robin Schagerlind

34.17
32.35
28.12
35.40
37.11
34.07
35.00
31.00
40.19

Åke Hultgren
Stig Adolfsson
Harald Magnusson
Ingrid Adolfsson
Astrid Svensson
Lennart Lundberg
Lennart Karlsson
Roland Ottosson
Elam Karlsson
Ivan Karlsson
Sara Schagerlind
Charlie Johansson
Hjert-Inge Ottosson
Dennis Eriksson
Susanne Karlsson
Madeleine Ottosson
Ann-Charlotte Adolfsson
Gösta Andersson
Helmer Oskarsson
Peter Oskarsson
Marcus Ottosson
Inger Schagerlind
Frida Johansson
Siw Valdmaa
Bernt Johansson
Ingvar Fransson
Evy Almqvist
Beatrice Gustavsson
Emmy Johansson
Göran Karlsson
Rebecka Östlin
Jessika Falk
Inger Falk

39.02
40.29
25.07
43.00
52.50
49.11
47.26
42.00
51.00
47.02
51.30
53.06
47.30
55.20
47.47
47.49
47.45
53.30
46.00
46.00
48.32
50.15
50.01
50.02
48.30
49.20
49.13
34.22
51.07
23.15
36.30
15.00
15.00

Diff

39.04 + 0.02
40.18
– 0.11
25.22 + 0.15
42.43
– 0.17
52.32
– 0.18
48.41
– 0.30
48.02 + 0.36
41.16
– 0.44
50.15
– 0.45
46.07
– 0.55
52.29 + 0.59
54.10 + 1.04
48.41 + 1.11
54.06
– 1.14
46.29
– 1.18
46.31
– 1.18
46.09
– 1.36
51.42
– 1.48
47.50 + 1.50
47.50 + 1.50
46.37
– 1.55
52.12 + 1.57
52.15 + 2.14
52.18 + 2.16
46.07
– 2.23
46.41
– 2.39
46.08
– 3.05
30.34
– 3.48
45.17
– 5.50
31.53 + 8.38
45.19 + 8.49
25.45 + 10.45
29.50 + 14.50
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OK Bäverns historia satt på pränt
OK Bäverns 50-åriga historia ﬁnns nu
dokumenterad i en skrift som utgavs i
samband med jubileumsfesten den 24
januari. I den 90 sidor tjocka skriften
belyses i en rad artiklar det mesta
som hänt i klubben under det gångna
halvseklet.
Bakgrunden till att en ny orienteringsklubb bildades redovisas, liksom
protokollet från det första mötet.
Bland innehållet i övrigt kan nämnas
en årskrönika över de 50 åren där de
viktigaste händelserna redovisas år
för år. Ett ﬂertal kapitel behandlar verksamheter och händelser
under åren. Bland rubrikerna kan
nämnas: Tävlingsarrangemang,
Framgångsrika
orienterare,
Poängpriset, Klubbstugan, Kartritning, Handicaptävlingen. I
jubileumsskriften ﬁnns också
ett stort antal bilder från de
gångna åren.
Jubileumsskriften har sammanställts av Ivan Karlsson
som också skrivit ﬂertalet
av artiklarna. Men också
andra bävrar har bidragit
med artiklar. Så skriver t.
ex. Bo Håkansson om sina
framgångsrika juniorår på
1970-talet och Björn Johansson berättar minnen
från Tiomila.
Sist i jubileumsskriften ﬁnns en statistikdel där alla som un-
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der åren representerat OK Bävern vid
tävlingar ﬁnns redovisade. Klubbens
statistiker Alf Malmgren har grävt
djupt i resultatlistorna och hittat 438
bävrar som sammanlagt har gjort nära
36000 starter vid orienteringstävlingar
under de gångna 50 åren.
Klubbmedlemmar får jubileumsskriften utan kostnad och många har
redan erhållit sitt ex. Övriga intresserade som önskar ta del av jubileumsskriften kan vända sig till Ivan Karlsson för att få ett exemplar.
Ivan Karlsson

Jubileum
sskrift

Orienter
ingsklub
ben
Bävern
1953 2003

Vintertinget
Vi kom till Bäverstugan kl.6.30. Då
åkte vi lite Snow-racer sedan var det
dags för en nattorienteringsbana med
reﬂexer. På varje reﬂex utom en, stod
det en bokstav som man skulle bilda
ett ord utav.
När vi kom in så grillade vi korv.
Efter det blev det prisutdelning för
dom som inte var med på årsmötet.
Sedan skulle vi kolla på Gladiatorerna
men den teven gick ju nästan inte att
se på för vi ﬁck ingen bild och så fort
någon rörde sig så försvann ljudet då
satte vi på en ﬁlm istället och så åt vi

godis. Efter det gick vi och la oss.
När vi vaknade på morgonen så åt
vi yoghurt, ﬂingor, mackor och te. Sedan var det dags att gå ut på sjön och
angla och köra snö-scoter. Alla ﬁck
prova på och köra snö-scoter och så
åkte vi Snow-racer efter den. Tyvärr
så hade vi inte så bra ﬁskelycka. Vi
ﬁck en liten gädda och en lite större.
När vi hade varit ute några timmar
gick vi in och spelade ishockeyspel,
ﬁkade och åt godis. Sedan blev vi
hämtade.

IT-kommitténs surftips
På OK Bäverns hemsida www.okbavern.nu finns
mycket intressant för klubbens alla medlemmar. Om
Du dessutom registrerar dig som medlem kan Du
bl a läsa styrelseprotokoll och tippa Bävertipset som
avgörs med jämna mellanrum.

Frida Johansson

@
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Kalender
Mars

April

Må 15
Ti 16
Löpträning, Bävernstugan
On 17
To 18
Innebandy 19.00 (sista)
Fr 19
Lö 20
Sö 21

To
Fr
Lö
Sö

Må 22
Ti 23
On 24
To 25
Fr 26
Lö 27
Sö 28

Styrelsemöte
Löpträning, Bävernstugan
OL-träning, OK Njudung
Spring Cup nattsprint
Spring Cup klassisk
Spring Cup budkavle

Må 29
Ti 30
Löpträning, Bävernstugan
On 31 Upptaktsmöte för
ungdomssektionen

1 OL-träning, OK Bävern
2
3
4 SOK Viljan, VTS-cup

Må 5
Ti 6 Löpträning, U-träning,
B-stugan
On 7
To 8
Fr 9
Lö 10 Kalmar OK
Sö 11 Nybro OK
Må 12 Nybro OK, VTS-cup
Ti 13 Löpträning, U-träning,
B-stugan
On 14 IF Hallby, slingnatta
To 15 OL-träning, OK Njudung
Fr 16
Lö 17 Nässjö OK
Sö 18
Må 19
Ti 20 Löpträning, U-träning,
B-stugan
On 21 Veteran-OL, SOK Aneby
To 22 OL-träning, OK Bävern
Fr 23
Lö 24 Skogsplantering
Tiomila, Kolmården
OK Stigen, VTS-cup
Sö 25 Tiomila, Kolmården
OK Stigen, u-kavle
Må 26
Ti 27 Tisdagslunken nr 1, U-träning
On 28 Veteran-OL, Grännab. OK
To 29 OL-träning, OK Njudung
Fr 30
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Maj

Juni

Lö

1

Sö

2

Må
Ti
On
To
Fr
Lö
Sö

3
4
5
6
7
8
9

Må 10
Ti 11
On 12
To 13
Fr 14
Lö 15

IKHP / Vista, elitserien
Markaryds FK
IKHP / Vista
SK Graal

Tisdagslunken nr 2, U-träning
Veteran-OL, Nässjö OK
OL-träning, OK Bävern
Tenhults SOK
OK Vivill
OK Älme
Skogsplantering

Tisdagslunken nr 3
Veteran-OL, OK Bävern
Ungdomsserien, OK Njudung
OL-träning, Bodafors OK
3:e anm.stoppet O-ringen
Bottnaryds IF, sprint

Ti
On
To
Fr
Lö
Sö

1
2
3
4
5
6

Må
Ti
On
To
Fr
Lö
Sö

7
8
9
10
11
12
13

Må 14
Ti 15
On
To
Fr
Lö
Sö

16
17
18
19
20

Må
Ti
On
To
Fr
Lö
Sö

21
22
23
24
25
26
27

Bävern Triathlon
Veteran-OL, Eksjö SOK

Löpträning, Bävernstugan
Veteran-OL, OK Njudung
OL-träning, OK Njudung

Naturpasset startar
Löpträning, Bävernstugan
Veteran-OL, IFK Stockaryd
Flinkaflåset

Njudungskavlen, Landbro IF

Sö 16
Må 17
Ti 18
On 19
To
Fr
Lö
Sö

20
21
22
23

Må 24
Ti 25
On 26
To
Fr
Lö
Sö

27
28
29
30

Tisdagslunken nr 4
Veteran-OL, Bodafors OK
Ungdomsserien, IFK Sävsjö
Georg Käcks Minne
Familjeläger (mer info senare)
Familjeläger

Må 28
Ti 29
On 30

Löpträning, Bävernstugan

Löpträning, Bävernstugan

Tisdagslunken nr 5
Ungdomsserien, IFK Stockaryd
Veteran-OL, SOL Tranås
OL-träning, OK Njudung

Må 31
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Träningshelg i Eksjö
Den 29/2 åkte tre träningssugna bävrar
på träningsläger i Eksjö tillsammans
med ca 100 andra ungdomar från
Småland. Tom Johansson, Gustav
Adolfsson och Beatrice Gustavsson
ﬁck en rejäl start på säsongen.
På lördagen sprang man två pass.
Ett löppass på förmiddagen och ett
teknikpass på eftermiddagen. Eleverna

på OL-gymnasiet hade även ordnat ett
uppskattat spex, och på kvällen var
det fullsatt i aulan.
På söndagen sprang man ett långt
pass på 5 km, eller 9 km om man så
ville, och sedan en sprintbana på 3,5
km.
Bea

Tävlingsläger i Danmark 26-28/3 2004
Fredag 26 mars
9.30 Avresa från Preem E-sjön.

9.45 Avresa Holsby-Möbler
Vetlanda.

13.30 Avgång färjan HelsingborgHelsingör.
14.30
15.00
16.30
-- --

Besök C-ort i Hilleröd.
Middag i Graestad.
Ankomst Gilleleje.
Till köpcentrum för div.
matinköp.

18.30 Avresa för de som ska springa
natt-tävling.

Lördag 27 mars

8.00 Avresa till klassisk tävling på
kartan Rude Skov.

-- -- Hemresa till dusch och vila i
stugorna efterhand bussarna
blir fulla.

15.30 Avresa till middag i Graestad.
-- -- Aktivitet kvällen?
Söndag 28 mars

7.30 Avresa till budkavle på kartan
Grib Skov Syd.

-- -- Hemresa till stugorna efterhand.

13.00 Hemfärd mot Helsingör.
Obs! Tag med fika för uppehåll på nedresan.
Packtips: Sänglinne, OL-kläder. OBS! Det finns inga duschar på TC, så tag med
extra ombyte och badkläder för eventuellt bad m.m.
Pris för lägret: 600kr vuxen 150kr ungdom 1200kr familj. Betalas till Evert omgående, eller senast under lägret.
Välkommna till en härlig vårhelg Danmark!

OL sektionen
14

O-ringen Göteborg 2004

När det andra anmälningsstoppet för
5-dagars 2004 gick ut den 5 mars
hade ytterligare sju bävrar anmält sig.
Tillsammans med de sex som anmält
sig tidigare är det alltså i nuläget 13
bävrar som vikt en semestervecka
åt att springa O-Ringen i Göteborg.
Detta är betydligt färre än vanligt men
än ﬁnns chansen att delta. Sista anmälningsstoppet är ju inte förrän den 15
maj men då har anmälningsavgiften
stigit något för de som betalar en del
av anmälningsavgiften själva.
Följande avgifter gäller den 15
maj: -16 år 175 kr, (betalas av klubben), 17-20 år 500 kr, (betalas av
klubben), 21- 800 kr (400 kr betalas
av klubben). Du anmäler dig själv via
Klubben Online, eller genom Ivan K.
OK Bävern har bokat en egen

förläggning vid Romelanda fotbollsanläggning i Diseröd utanför Kungälv.
Här ﬁnns det uppställningsplatser för
husvagnar men också förläggning
inomhus på hårt underlag. I de rymliga lokaler som vi disponerar ﬁnns
tillgång till kök samt duschar och toaletter. Kostnaden för 5-dagarsveckan
är 750 kr per husvagn och 300 kr per
person vid förläggning inomhus.
Förläggningen har ett bra läge,
några km från motorvägen E 6 vilket
betyder goda kommunikationer. Till
Kungälvsetappen är avståndet 5 km
och övriga etapper ﬁnns inom 3-4
mils avstånd.
Bokning av förläggningsplats görs
till Ivan Karlsson, tel 30589.
IK
Fakta O-Ringen 2004
Etapp 1, måndag 19/7, Partille, Klassisk distans.
Etapp 2, tisdag 20/7, Kungälv, Klassisk distans med förkortade banor för
vissa klasser.
Etapp 3, onsdag 21/7, Göteborg
(Skatås), Klassisk distans.
Etapp 4, torsdag 22/7, Göteborg
(Torslanda), Kortdistans.
Etapp 5, fredag 23/7, Mölndal (Lindome), Klassisk distans.

Ny redaktion för Bävernytt

Från och med detta numret är IT-kommittén även redaktion för Bävernytt. Material till kommande nummer skall skickas som oformaterad
text till webmaster@okbavern.nu eftersom tidningen numera görs
direkt i datorn.
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OK Bäverns 50-årsjubileum
OK Bäverns 50-årsjubileum i
Nävelsjö Bygdegård blev riktigt
lyckad. Det bjöds på god mat, trevliga uppträdanden och goda prestationer och gärningar inom klubben
uppmärksammades.
Värdparet
Åke och Anita Ericsson höll ihop
kvällen bra och jubileumskommittén ordnade en fest som kommer
minnas lång tid framöver.
Ivan Karlsson, ordförande i klubben, gick kortfattat igenom vad som
hänt inom klubben under dess 50 år.
Orienteringssporten har utvecklats
oerhört mycket under denna tiden och
bland annat tog han upp hur klubben
bildades, byggandet av Bävernstugan,
5-dagarsarrangemanget 1972 och
Bo Håkanssons SM-guld. Dessutom
blickade han framåt och såg det som
en stor utmaning för kommande generationer att föra klubbens verksamhet
vidare.
Representanter för Smålands OF,
Kultur- och fritidsnämnden, Landsbro

Bo Håkansson berättade gamla bäverminnen.

IF, OK Njudung, IFK Sävsjö, IFK
Stockaryd och Eksjö SOK var på plats
och gratulerade klubben.
Under kvällen underhölls festdeltagarna av ett antal bävrar på scenen.
En bejublad modevisning av klubbens
tävlingsdressar visades under Henrik
Adolfssons ledning. Robin Schagerlind iklädde sig klubbens
första kreation, ljusgula
kortbyxor och mörkblå
tröja. Därefter visades
den ena tävlingsdressen
efter den andra upp i kronologisk ordning.
Anna
Adolfsson
var en av de ﬂitigaste
aktörerna på scen. Först
gestaltade hon en tokig
orienterare och senare
Det var glada miner bland de100-talet deltagarna på
under kvällen uppträdde
festen.
hon med egenskriven
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Många fick utmärkelser under kvällen. Här tilldelades Robin Schagerlind, Åke Ericsson
och Stefan Adolfsson SmOF:s silvermedalj.

sång till klubbens ära.
Robin Schagerlind framförde i
en monolog funderingar över vad
orientering egentligen är och om vi
bävrar verkligen följer orienteringens
devis “Tankens skärpa vid kroppslig
möda...”. Bo Håkansson och Roland
Sandberg delade även de med sig
av komiska och intressanta episoder
under tiden i OK Bävern, och många
av bävrarna kände sig denna dag både
ihågkomna och träffade. Under hela
kvällen underhöll Jan-Eric Ericsson
med sin enmansorkester.
Roland Ottosson, en av urbävrarna,
tackade tillsist klubbens nuvarande
ordförande Ivan Karlsson, som under
samtliga 50 år gjort stora insatser för
klubben.
Många av klubbens medlemmar ﬁck
utmärkelser för goda ledarinsatser
inom klubben:

• Stig Adolfsson, Stig Hultgren, Åke
Hultgren, Evert Johansson, Christer
Johansson, Göran Karlsson och Alf
Malmgren mottog SOFT:s förtjänstplakett.
• Stefan Adolfsson, Åke Ericsson
och Robin Schagerlind ﬁck SmOF:s
silvermedalj.
• Gösta Andersson, Jan Broman,
Lennart Karlsson, Robin Schagerlins,
Kenneth Svahn och Rune Thuresson
tilldelades SOFT:s förtjänstdiplom.
• Ann-Charlotte Adolfsson, Anna
Adolfsson, Henrik Adolfsson, Ingrid
Adolfsson, Jan Blomqvist, Anita
Ericsson, Egon Gustavsson, Lennart
Lundberg, Kjäll Ottosson, Inger
Schagerlind, Sara Schagerlind, Johan
Schagerlind, Martin Schagerlind och
Siv Valdmaa ﬁck SmOF:s diplom.
• Dessutom tilldelades klubben
SOFT:s hedersplakett i silver.
Red.
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Ungdomssektionen våren 2004
Upptaktsmöte för ungdomarna den 31
mars kl. 18.00 i Ekenässjön skola.

Ungdomsserien 2004

Träningar HD 10 och yngre börjar
den 6 april, därefter varje tisdag till
och med den 4 maj. Ungdomsserien
börjar den 12 maj.

Deltävling 2, onsdag 19/5, IFK Sävsjö, start kl 18.30

Träningarna för HD 12 är på torsdagar
i år. Läs under klubbnytt var samlingarna är.
Ungdomssektionen

Deltävling 1, onsdag 12/5, OK Njudung, start kl 18.30

Deltävling 3, onsdag 26/5, IFK
Stockaryd, start kl 18.30
Deltävling 4, onsdag 18/8, OK Bävern, start kl 18.15
Deltävling 5, onsdag 25/8, Bodafors
OK, start kl 18.15

Skogsplantering
När tjälen gått ur jorden är det dags
för en av vårens begivenheter, den
årliga skogsplanteringen. Dessa dagar
har bävrarna tillfälle att genom sin
insats ge klubbkassan ett rejält tillskott. Det är därför viktigt att alla aktiva klubbmedlemmar ställer upp och
hjälper till under planteringsdagarna.
Som vanligt har vi koncentrerat
arbetet till två dagar och inleder
lördagen den 24 april. Då ska närmare
9000 plantor sättas på ett hygge mellan Myresjö och Bäckaby. Gården
heter Ulvaboda och uppdragsgivare är
Södra. Sedan dröjer det till söndagen
den 9 maj, efter vårsäsongens slut,
innan det är dags för nästa planteringsomgång. Då blir det på hemmaplan,
vid Västerleden mellan Tjustkulle
och Sävsjörondellen. Det är alltså på
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Vetlanda Kommuns marker och här
ﬁnns plats för ca 7000 plantor.
Samlingen lördagen den 24 april
sker vid Preem, Ekenässjön för gemensam resa. Samma samlingsplats
gäller också den 9 maj men då kan
man också åka direkt till hygget. Beträffande parkeringsmöjligheter den 9
maj kommer information senare.
Båda dagarna samlas vi kl. 07.30
Reservera alltså någon av dessa dagar
för skogsplantering och glöm inte att
bekräfta din medverkan till Ivan, tel.
30589.
Som vanligt behövs en hink att bära
plantor i, en stadig matsäck och ett
gott humör!
IK

