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Egon Gustavsson har sett starten i Hallandsstafetten, med 6 bäverlag på startlinjen.

Säsongen startade i Halland

Inte mindre än 32 bävrar gjorde premiär i Halmstadskogarna

OK Bävern arrangerar tävling

..den 26 april, en medeldistanstävling i Solkarp

Vinteraktiviteter för ungdomrna

Vintering och luciatåg i Bäverstugan och skridskor på Tjustkulle
är några av aktiveterna du kan läsa om i detta nummer

Kontaktpersoner i klubben
Ordförande

Egon Gustavsson
Törnrosvägen 4, 574 50 Ekenässjön
0383-308 85
egon@okbavern.nu

Sekreterare

Motions- och skidsektionen
Åke Hultgren, 0383-300 09

OL-sektionen

Stefan Adolfsson, 0383-313 67
djuvanas@telia.com

Anna Adolfsson
Stigaskäl 3, 574 94 Vetlanda
0383-610 50
annaadolfsson@spray.se

IT-kommittén

Kassör

Stig Adolfsson, 0383-303 84
s.adolfsson@swipnet.se

Christer Johansson
Örngatan 6, 575 34 Eksjö
0381-167 80
christer.johansson@smt.se

Henrik Adolfsson, 070-221 44 80
henrik@okbavern.nu

Bingolotto

Festkommittén

Jan Broman, 0383-610 58

Ungdomssektionen

Bävernstugan

Tävlingsanmälan

Internet

Gunnar Holm, 0383-310 47
Tel. 0383-306 90
gunnar.holm@vetlanda.mail.telia.com Ivan Karlsson, 0383-305 89

Anmälan till tävlingar görs normalt
senast 10 dagar före tävlingsdagen
i första hand på Internet, annars till
Bo Turesson, tel 0382-61973.

www.okbavern.nu

E-post

info@okbavern.nu

Redaktion för Bävernytt

Tryck, häftning och distribution

Johan Schagerlind, 073-8189368
johan@okbavern.nu

Nästa manusstopp 15 augusti

Henrik Adolfsson, 079-710378
henrik@okbavern.nu

Martin Schagerlind, 073-8189324
martin@okbavern.nu
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Kenneth Svahn, 0383-30601
Inger Schagerlind, 0383-30879
Ivan Karlsson, 0383-30589
Material till nästa Bävernytt
skall skickas via e-post till
webmaster@okbavern.nu

Upptaktsmöte med O-ringeninfo
Det sedvanliga upptaktsmötet som
vi brukar ha före tävlingsstarten
ägde i år rum tisdagen 4 mars.
Nils-Åke Blom från Anneberg samt
Vivianne Lindstam från Tranås
gästade oss som representanter för
2009 års O-ringenkommitté och
informerade om nästa års stora Olfest i Småland.
Nils-Åke som är marknadschef, började med att tala om vikten av att göra
bra PR för hela evenemanget. Han kom
in på sponsring, ordnande av priser
och mycket annat. O-ringen skall dessutom marknadsföras vid många andra stora idrottsarrangemang i landet.
Nils-Åke nämnde bl. a. Vasa-loppet.
Lidingö-loppet, Vansbro-simmningen
och Vättern-rundan. Man har också
planer på att, om det går att ordna, till
varje deltagare i årets tävling i Sälen
personligen överlämna en småländsk
ostkaka. Detta tillsammans med ett
muntligt välkomnande till Småland är
väl mycket god PR.
Vivianne fortsatte sedan med
personalbiten där hon tycker att man
ligger väl framme just nu. Vi inom
OK Bävern är ju tänkta att ta hand
om en start men det ﬁnns ju många
andra ställen där man också kan göra
en insats. Här ﬁnns en uppsjö av olika

områden där vi alla kan hjälpa till. En
bra insats från klubbmedlemmarna
kommer också att ge en ganska god
ekonomisk återbäring. Det är väl
ganska bra med tanke på att det är ett
ideellt arbete vi gör.
Man kan nog säga att för de som
är i början av sin orienteringskarriär,
är detta ett alldeles ypperligt tillfälle,
att under en rolig arbetsvecka studera
detta arrangemang. Är du mitt i karriären så är det nog nyttigt med ett
”bräjk” mitt i. Till dej som har gjort
ett otal fem-dagars är väl detta ett utmärkt sätt att tacka för alla de tidigare
tillfällen du haft förmånen att deltaga.
Jag tror att de ﬂesta av oss kan se fram
emot 2009 som ett riktigt intressant år.
Ett tack till Nils-Åke och Vivianne för
den information vi ﬁck. Detta bör väl
leda fram till att vi med tillförsikt kan
se fram mot nästa år.
Kvällen avslutades med lite praktisk info om tävlingsresan till Halland.
Rumsfördelning samt plats i bilar var
det som avhandlades.
Robin

Tack till...
Vitala El för nya element till klubbstugan.
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Uppstart i Halland
Lördagens medeldistans i Skedala
bjöd på ganska tuff terräng för de 32
startande bävrar. Direkt efter start var
det en klättring rakt upp, om inte till
himmelen så väl upp mot 30 meter.
Puh!!! Som om inte detta var nog så
begåvades Gunnar med en felaktig
kontrolldeﬁnition. Kan man inte införa samma deﬁnition till alla klasser
för att undvika dessa malörer. Tre segrar, båda på spinnsidan, begåvades vi
med. Lördagseftermiddagen ägnade
många åt att besöka en närliggande
godisbutik, detta för att förgylla kvällen. Holm som inte helt lyckades i
skogen hade dock en namne som ﬁck
oss alla att fullständigt explodera i
ett glädjevrål framför TV-apparaten
på kvällen. Stefan var förnamnet och
VM-guld i höjdhopp gav han oss.
Söndag, och även nu i Skedala, var
det dags för kavlen. Sex på förhand
jämna lag hade vi anmälda i propagandaklassen. Fina löpningar på första

FOTO: ANN-CHARLOTTE ADOLFSSON

Årets säsongsstart för OK Bävern
är nu avklarad. Hallands tre-dagars utgjorde premiären. Vi var
som föregående år inkvarterade på
Gullbrannagården söder om Halmstad. Ett alldeles utmärkt boende
som ger en ﬁn klubbkänsla.
Fredagskvällen var det nattlöpning
i Haverdal norr om Halmstad. Ett
drygt tiotal bävrar ställde upp i denna
tävling som bestod av löpning såväl i
stadsnära terräng som skog. Övervägande ”natträvar” mönstrade vi, men
där fanns även ett par som inte har nattlöpning som sin starka sida. Knappast
heller vanligt orientering. Far och son
Öhrn hade en intern uppgörelse där
den gamle gärna ville sätta ungtuppen
på plats. Väl kommen i mål var fader
Mikael mycket nöjd, men du var ju
bara vid sista kontrollen. Öhrn junior
ﬁck visa den gamle in på rätt väg så att
även han nådde målet. I övrigt gjordes
habila löpningar av bävrarna.

Stina Johansson och övriga bävrar.
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sträckan. Mikael Ö av alla pressade
Evert ända in till växeln. Vad månde
bliva av honom när orienteringskunnandet är i paritet med löpningen. På
andra sträckan hade vi ett lån, Karl
Reiver från möbelmetropolen i Västra
Njudung. Ut på 25:e plats och i mål
som 12:a. Mycket duktigt gjort. I
resultatlistan ﬁck vi tre lag på plats
10, 11, 11 inom 6 sekunder. Här satte
Rickard J både Johan och Egon på
plats. Bra gjort Rickard.

Ludwig och Emil liksom Joseﬁn
och Stina sprang Ö1 och efterlyste
efter målgång sina resultat på resultattavlan. Dessa ungdomar som
springer i tävlingens huvudklass och
är vår sports framtid måste absolut
uppmärksammas.
Summa summarum kan sägas att
vistelsen i Halland var lyckad och vi
kan med tillförsikt se vårsäsongen an.
Robin

När det lider mot jul...
inte förr, så gällde det verkligen att
visa tomten att man är snäll. Mer eller
mindre andäktigt tog man till sig det
tomtarna bjöd på. Och tackade gjorde
man också, så vem vet, när det var
dags för den riktiga tomten att komma
så blev det säkert ett besök. Efter rundan i skogen var man så framme hos
tomtefar själv. Han satt vid en öppen
eld vid sjökanten och gav varje barn
ett paket.
Allt detta avslutades med ﬁka inne
i stugan. Saft och
skinkesmörgås och
med en pepparkaka
som efterrätt avslutade kvällen. Tack
alla ni ungdomar
som ställde upp på
detta. En hälsning
med tack skickar vi
även till gammeltomten som med
sina nissar hjälpte
oss i skogen.
FOTO: ANN-CHARLOTTE ADOLFSSON

då vet man att tomtarna börjar smyga
omkring för att se om de små telningarna varit snälla det senaste året.
Tisdagen före lucia ordnades därför
tomtesmyg vid Bävern-stugan. Våra
yngre ungdomar hade att, efter att de
lussat för de äldre uppe i stugan, smyga
en runda i skogen väster om stugan.
Med ﬁcklampa i handen traskades det
iväg för att kanske träffa tomten. Jodå,
tomtar fanns det visst. Lite godsaker
hade de också och bjöd på. Nu om

Luciatåget anno 2007

Robin
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Tisdagslunken, våren 2008
När årets upplaga av Tisdagslunken startar den 29 april har
vissa förändringar gjorts jämfört
med tidigare år. Antalet kontroller
har minskats från 20 till 15, en
minskning som motiveras med att
endast ett fåtal löpare har besökt
alla 20 kontrollerna under en
Tisdagslunk.
Ett antal kontroller närmast startplatsen får också en lägre svårighetsgrad men det kommer fortfarande
att ﬁnnas några svåra kontroller

Tisdagslunken våren 2008
Karta
29 april Klubbst. N

Samling
Bävernstugan

6 maj

Ekenäs NV

Äspebråna

13 maj

Boda

G:a häradsvägen,
1 km norr Bo

20 maj

Ekenäs Ö

Vändplan skogsvägen,
norr Knappshem

27 maj

Klubbst. S

Bävernstugan

utplacerade på längre avstånd från
startplatsen.
Ivan

Njudungs- och klubbmästerskap
26 mars

Natt

Landsbro IF

26 mars

Natt

Landsbro IF

6 juni

Stafett

IFK Stockaryd

3 maj

Medel

Nässjö/Bodafors

7 aug

Lång

IFK Sävsjö

7 aug

Lång

IFK Sävsjö
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Georg Käcks Minne
Söndagen 1 juni
Banläggare: Beatrice Gustavsson
Samlingsplats: Hemlig

Nya och gamla bävrar välkomna

Klubmästerskap 2008

Handicap-tävling

Njudungmästerskap 2008

Rapport från ungdomssektionen
Den vinter som aldrig infann sig är
nu på väg att lämna oss helt spårlöst.
Under den mellanperiod som nu varit har vi dock haft både vinterting,
bowling och skridskoåkning utöver
tomtesmyget.
Nu blickar vi fram mot den annalkande våren. Upptaktsmöte blir det
1 april i skolans matsal, där diverse
aktiviteter varvas med information
och förtäring. Första träningen blir
sedan 8 april och fortsätter till ungdomsserien startar. Vårens tävlingar
i ungdomsserien är planerade till 14,
21, 28 maj med Bodafors, Stockaryd
och Sävsjö som arrangörer.
Träningar för de äldre ungdomarna och seniorer, tillsammans med
OK Njudung, startar torsdag 3 april
och fortsätter åtta helgfria torsdagar
till och med 29 maj. Av dessa arrangerar OK Bävern 10 april och 8 maj.
Därefter har vi även sista träningen
26 juni då vi kör kavleträning. Dessa
träningar vänder sig främst till HD14
och uppåt, men de yngre som känner
att de är mogna, och vill ha lite vassare träning är också välkomna.

Utöver de ungdomar som tidigare
deltagit i våra aktiviteter, hoppas vi
att våra inbjudningar till skolorna i
Ekenäs och Björköby skall ge oss ﬂer
deltagare. Vi tror att vi kommer att
ha en mer varierad träning även för
de yngre vilket vi hoppas gör att ﬂer
fastnar för sporten. Vi har ev. planer
på att även i år arrangera en resa till
sommarlandstävlingen i Skara, då den
förra året var riktigt uppskattad
Dessa träningar och andra planerade aktiviteter hoppas vi skall ge inspiration till att ﬂer av de yngre aktiva
ställer upp även på vanliga tävlingar.
I ett led i vår strävan att få ﬂer aktiva
ungdomar var undertecknad tillsammans med Gunnar, Pia och Jessica i
Huskvarna i slutet av februari. Det var
en inspirationsträff ordnad av Svenska
orienteringsförbundet som ägde rum i
IKHP:s klubbstuga. Här framkom en
hel del tankar om hur vi skall få ﬂer
både unga och äldre mer aktiva i klubben.
Väl mött i vår!
Robin

Smålands ungdoms- och juniorcuper 2008
20 apr

Växjö OK

Lång

VTS Cup + Juniorcup

3 maj

Nässjö/Bodafors

Medel

VTS Cup + Juniorcup

11 maj

OK Älme

Medel

VTS Cup + Juniorcup

24 maj

Hultsfreds OK

DM Sprint

VTS Cup + Juniorcup

5 sep

Anderstorps OK

DM Natt

VTS Cup + Juniorcup

7 sep

Bredaryds SOK

DM Lång

VTS Cup + Juniorcup

13 sep

IK Hakarpspojkarna

DM Medel

VTS Cup + Juniorcup

3 okt

Nybro/Kalmar

Natt

VTS Cup

4 okt

Nybro/Kalmar

Lång

VTS Cup
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Vintertinget

Fredagen:

Vi började kvällen med att gå en tipspromenad ute i skogen i mörkret med
ﬁcklampor. Det var orienteringsfrågor,
så som att vilken färg har skogen på
kartan osv. När alla var tillbaka var
hamburgarna klara på grillen, vi åt
dock inomhus för det regnade så
mycket. Efter kvällsmaten och rättandet av allas tipsfrågor, så följde spel av
olika slag. som singstar på Playstation
och ishockeyspel. Klockan drog iväg
det gör ju ofta det när man har roligt.
Men tillslut så var det ﬁlmtajm med
godis och popcorn. Kvällens ”bio”
visade Shrek 3. Vid halv tolv var det
äntligen tyst och god natt.

gott både barn och ledare. Pia var
morgonpigg och stack ut för att sätta
upp dagens träningsrunda. Jag, Jessica
och Maud gjorde frukosten. Gunnar
tände i pannan så att vi skulle få upp
lite värme. Vi bäddade och klädde
på oss så att vi kunde få fram borden
att äta frukosten vid. Ni ska veta att
med över 20 ungdomar som ska sova
över ute i stugan så blir det trångt.
Nåväl vi åt vår frukost och borstade
tänderna. Sen träffades vi utanför stugan, träningsklädda. Vi hade en liten
genomgång av kompassen och sen var
vi i smågrupper och tränade kompassgång. Det fanns två banor att välja på.
Vädret var inte med oss nu heller. Det
började att snö stora ﬂingor och vi var
många som var kalla och blöta när vi
kom tillbaka. Det var skönt att komma
in i stugvärmen och få lite ﬁka. Så
smått började föräldrarna att komma
och hämta sina barn som verkade
nöjda men säkert trötta. Ja vem var
inte det!

Lördagen:

Prova på orientering

Vi sov ganska länge. Alla hade sovit
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Anna Adolfsson

Upptaktsmöte
Tisdagen 1 april
kl 17.30

Samling skolan i Ekenässjön
Denna gång behöver du inte ha träningskläder.

spännande • klurigt • fartfyllt

Vi samlades över 20 ungdomar i
Bäverstugan fredagen den 25 januari. Med tanke på vädret så blev
det inte mycket vinteraktiviteter
den här helgen. Men roligt hade vi
tillsammans.

På söndagsmorgon
den 24 mars träffades
ungdomar,
ledare och föräldrar
på Tjustkulle. Det
var dags för vårvinterns vinterträff
och på programmet
stod,
skridskoåkning. Vädret var
inte det bästa men
vi var ändå många
som kom i alla fall.
Det blåste och reg- Blå-gul skridskoåkare.
nade. Isen var blöt
men humöret på alla var toppenbra.
det var både barn och veteraner. Olle
Janne Broman hade öppnat upp omhade dagen till ära köpt in nygamla
klädningsrummet och hjälpte de som
skridskor och det syntes inte alls att
ville, att slipa skridskorna. Vilken bra
det var 20 år sedan han hade stått på
service, tack Janne!
ett par skrillor.
Väl ute på isen så åkte alla runt
Efter en dryg timme så började det
efter egen förmåga, många duktiga
att suga i korvtarmen. Några ledare
barn åkte runt. Några spelade match
startade upp grillen och det smakade
väldigt bra med
korv, saft och kaffe.
Tack alla ungdomar
och föräldrar för
en trevlig söndagsförmiddag. Nu är
siktet inställt på
upptaktsmötet den 1
april. Vi ses!
Anna Adolfsson

Korvmål.
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FOTON: ANNA ADOLFSSON

Vinterträff på Tjustkulle

Årsmötet
Vid OK Bäverns årsmöte i klubbstugan summerades klubbens 54:e
år, som framförallt präglats av
duktiga ungdomar och ett ökat
tävlingsdeltagande. På över 900
starter har det blivit 50 segrar, och
en stor del av dessa har två duktiga
tvillingar stått för.

Martin

FOTO: HENRIK ADOLFSSON

Nioårige Oliwer Lundberg blev yngst
genom tiderna att vinna poängpriset,
som klubbens bäste orienterare, och
han bröt därmed Göran Karlssons
svit på nio raka segrar. Tvillingbrorsan Rasmus Lundberg tilldelades
styrelsens pris för en ﬁn höstsäsong
med både guld och silver i DM. Oscar Gustavsson var bäst bland de 28
ungdomar som ﬁck pris för tävlingsoch träningsﬂit. Klubbens interna
handicaptävling Georg Käcks Minne

vanns av Beatrice Gustavsson och hon
ﬁck ta emot en tenntallrik som bevis
för detta. Evert Johansson och Astrid
Svensson tilldelades tävlingsmärket
Elit IV för många års tävlande med
framskjutna resultat.
Egon Gustavsson omvaldes som
ordförande, en post han haft sedan
2006. Övriga i styrelsen är Anna
Adolfsson, Stig Adolfsson, Christer
Johansson, Evert Johansson, Harald
Magnusson och Robin Schagerlind.
Klubben startar upp orienteringssäsongen 2008 med tävlingsresa
till Halland i mars. I april arrangerar
OK Bävern en nationell tävling öster
om Ekenässjön och klubben kommer under året också att arbeta med
förberedelser inför 2009 års O-ringen
i Eksjö.

Rasmus Lundberg, Oliwer Lundberg och Oscar Gustavsson prisades på årsmötet.
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Styrelse och kommittéer 2007
Styrelse:

Egon Gustavsson ordf, Stig Adolfsson v. ordf, Christer Johansson kassör,
Anna Adolfsson sekreterare, Harald Magnusson, Evert Johansson och
Robin Schagerlind

Revisorer:

Göran Karlsson och Bo Turesson

Ungdomssektionen:

Gunnar Holm, Anna Adolfsson, Jessica Elmersson, Maud Gustavsson,
Sven-Olof Hultgren, Pia Lundberg, Peter Oskarsson, Robin Schagerlind

OL-sektionen:

Stefan Adolfsson, Jan Blomqvist, Åke Ericsson, Rickard Holm, Stig Hultgren, Åke Persson, Rune Thuresson och Mikael Öhrn

Motions- och skid- Åke Hultgren, Gösta Andersson, Ingvar Fransson och Lennart Karlsson
sektion:
Festkommitté:

Jan Broman, Ann-Charlotte Adolfsson, Hanna Adolfsson, Ingrid Adolfsson
och Andreas Elamsson

IT-kommitté:

Henrik Adolfsson, Johan Schagerlind och Martin Schagerlind

Stugvärd:

Ivan Karlsson

Statistikförare:

Alf Malmgren

Valberedning:

Stig Hultgren, Åke Ericsson och Hanna Adolfsson

Planeringsdagen
framför. Sammanfattning ﬁnns inlagd
på hemsidan.
Egon

FOTO: ANN-CHARLOTTE ADOLFSSON

Glädjande nog var vi 27 deltagare
som samlades i Bäverstugan för att
tillsammans planera många av klubbens aktiviteter för året som ligger

Inger Schagerlind, Agneta Holm, Siv Valdmaa och Ivan Karlsson planerar.
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Skogsplantering
Lördagen den 19 april och söndagen
den 18 maj är dagarna då det är dags
för den årliga skogsplanteringen. Alla
tävlingsaktiva i klubben från 15 år och
uppåt är skyldiga att plantera en dag.
Övriga medlemmar som på något sätt
deltar i klubbens verksamhet har här
ett ypperligt tillfälle att stödja klubben.
Med tanke på att vi arrangerar vår egen
tävling under våren har vi styrelsen
beslutat att färre plantor ska planteras
i år. Om vi alla hjälper till blir det inga
heldagar på hyggena.
Även denna vår är det på Vetlanda
kommuns marker vi ska sätta de ﬂesta
plantorna. Aktuella områden är ome-

delbart öster om Ekenässjön och vid
vattentornet i Vetlanda. Målsättningen
är 15000 barrotsplantor ska ner i jorden på dessa platser. Ytterligare några
tusen plantor ska planteras på Verner
Peterssons marker nära Bävernstugan.
Plantorna vid Bävernstugan är lämpigt
att sätta någon eller några kvällar.
19 april och 18 maj samlas vi kl 07.30
vid planteringsplatserna.
Meddela Harald vilken dag som du
kommer att deltaga.
Medtag hink och matsäck.
Harald Magnusson

Höglandets veteran-OL
Veteranorienteringarna på Höglandet
är numera en väl etablerad orienteringsaktivitet. Över 1100 starter på 22
tävlingar blev det 2007 och samtliga
OL-klubbar på Höglandet är med som
arrangörer. Numera är färdigtryckta
banor standard, något som möjliggjorts genom digitaliserade kartor
och laserskrivare. Banorna är tre
till antalet, kartskalan är 1:10 000
utom på den korta banan där skala
1:5 000 rekommenderas. En nyhet
för året är att tävlingskartan delas ut
först i startögonblicket, alltså samma
förutsättningar som på vanliga tävlingar.
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Som vanligt är onsdagsförmiddagarna
som gäller för veteranträffarna och
vårens program ser ut som följer: 16/4
SOK Aneby, 23/4 IFK Stockaryd,
7/5 Grännabygdens OK, 14/5 OK
Njudung, 21/5 SOL Tranås, 28/5 OK
Bävern, 4/6 Annebergs GIF, 11/6
Nässjö OK, 18/6 Eksjö SOK.
Information om samlingsplatser,
m.m. kommer i Vetlanda-Posten och
Smålandstidningen på tisdagen före
träffarna och ﬁnns också i kalendern
på OK Bäverns hemsida..
Ivan

O-Ringen i Sälen 2008
17208 löpare är efter det andra anmälningsstoppet anmälda till årets
stora orienteringsäventyr, O-Ringen i
Sälenfjällen. Även bland bävrarna är
intresset det största på många år med
35 anmälda.
Ni som inte hunnit anmäla er än

behöver inte vara oroliga eftersom det
går anmäla sig i stort sett till tävlingen
startar i sommar, och något deltagartak ﬁnns inte. Dock blir det dyrare och
dyrare för varje anmälninsstopp som
passeras.

Anmälda bävrar O-ringen
Emmy Johansson (D14)

Oliwer Lundberg (H10)

Per Lundberg (H40 M)

Frida Johansson (D16)

Rasmus Lundberg (H10)

Egon Gustavsson (H45)

Beatrice Gustavsson (D18 Elit)

Oscar Gustavsson (H14)

Evert Johansson (H45)

Hanna Adolfsson (D21 Kort)

Robin Öhrn (H17-20)

Stefan Adolfsson (H50 Kort)

Sara Adolfsson (D21 Kort)

Tom Johansson (H18)

Rune Thuresson (H50 Kort)

Jessica Elmersson (D35 M)

Rickard Josefsson (H18)

Stig Adolfsson (H55 Kort)

Maud Gustavsson (D40 M)

Gustav Adolfsson (H20)

Gunnar Holm (H55 M)

Pia Lundberg (D45)

Henrik Adolfsson (H21)

Bo Turesson (H60 Kort)

Ingrid Adolfsson (D45 M)

Johan Schagerlind (H21)

Bernt Johansson (H65 M)

Astrid Svensson (D70)

Martin Schagerlind (H21)

Göran Karlsson (H70)

Ludwig Gustavsson (H10)

Anders Henriksson (H21 M)

Stina Johansson (U1)

Emil Johansson (H10)

Mikael Öhrn (H40 Kort)

Naturpasset 2008
Även i år kommer klubbens motionssektion att se till att Ekenäsborna, men
också andra intresserade, ges tillfälle
att motionera med Naturpasset. Terrängen blir som vanligt de välkända
skogarna öster om samhället där 40
kontroller kommer att ﬁnnas utplacerade på kartan Ekenässjön Östra.
Den målgrupp som vi vänder oss
till med Naturpasset är inte i första
tävlingsorienterare utan den vanlige

motionären. Därför är de ﬂesta kontrollerna lätta och ska kunna hittas
också av den som inte har så stor vana
vid orientering.
Naturpasset pågår under tiden 15/6 till
15/9 och ﬁnns att köpa hos Konsum
och Preem i Ekenässjön och på turistbyrån i Vetlanda.
Ivan
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Så betalar Du medlemsavgiften…

På inbetalningskortets meddelandedel
fyller Du i följande uppgifter: Första
raden gäller årtalet, alltså denna
gång 2008. På följande rader fyller
Du i namnen på dem som avgifterna
avser 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.

Kort och intensivt

Utöver medlemsavgiften betalas en
aktivavgift av alla vuxna från och
med 20 år som tänker deltaga i mer
än två orienteringstävlingar under
det kommande året. Observera att på
O-Ringen räknas varje etapp som en
tävling.
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Aktivavgiften betalas alltså endast av
tävlingsorienterare, övriga medlemmar betalar den vanliga medlemsavgiften.
Medlems- och aktivavgifter ska vara
inbetalda senast den 1 maj.
Vid det senaste årsmötet beslutades
om en mindre höjning av medlemsavgiften medan aktivavgiften är
oförändrad.
Medlemsavgift:
Familj, (två vuxna, barn t.o.m. 19 år)
200 kr
Vuxna, fr. o. m. 20 år 100 kr
Ungdomar, t.o.m. 19 år

75 kr

Aktivavgift:
Vuxna, fr. o. m. 20 år 200 kr

Bävern Triathlon
Tisdagen 10 juni
2-mannalag
Även grannklubbar välkomna!

Cykel - kanot - orientering

Med detta nummer av Bävernytt
följer ett inbetalningskort för betalning av medlems- och aktivavgifter
för 2008 till klubbens plusgirokonto
44 56 42–2.

OK BÄVERN
Inbjuder till

Nationell orientering, medeldistans
Lördagen den 26 april 2008
Klassindelning/
Banlängder i km
Huvudklasser
Insk
2,0
D10
2,2
D12
2,4
D14
2,4
D16
3,1
D18
3,1
D20
3,2
D21
3,6
D35
3,1
D40
3,0
D45
2,5
D50
2,5
D55
2,1
D60
2,1
D65
2,1
D70
1,9
D75
1,9
D80
1,9
D85
1,9
H10
2,2
H12
2,4
H14
3,0
H16
3,5
H18
3,7
H20
3,9
H21
4,3
H35
3,9
H40
3,7
H45

3,6

H50

3,1

H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85

3,0
2,6
2,5
2,5
2,1
1,9
1,9

UngdomsKlasser
U1
2,1
U2
2,2
U3
2,4
U4
2,5

Öppna
klasser
Lätta
Öppen 1
Öppen 2
Medel
Öppen 4
Öppen 5
Svåra
Öppen 7
Öppen 8

2,1
3,2

Anmälan

Anmälan oss tillhanda senast fredagen den 18 april kl
23.59 via Klubben Online eller per post till OK Bävern,
Box 2026, 574 02 Ekenässjön.

Efteranmälan

Kan göras mot 50% förhöjd avgift senast fredagen den
25 april kl.18.00 på Klubben Online, per telefon (se
upplysningar) eller tävlingsdagen på TC före kl.10.00.

Stämpling

SportIdent. Ange bricknummer eller behov av hyra i
anmälan.

Avgifter

Ungdom 50:-, övriga 80:-. Brickhyrning 25:-. Faktureras i
efterhand.

Start- och
resultatlistor

Kommer att finnas på OK Bäverns hemsida:
www.okbavern.nu. Kan beställas vid anmälan, 20:- för
komplett lista och 10:- för klubblista.

Karta

Ekenässjön Östra, skala 1:10 000. Ekv. 5 m. Reviderad
2007. Kartritare Ivan Karlsson. Laserutskrift.

Terrängbeskrivning

Skogsmark med normalt stig- och skogsvägnät. Ingen
kulturmark. Måttligt kuperad, detaljrik terräng med god
framkomlighet. Hyggen och grönområden förekommer.

Samling

Solkarp, 3 km öster om Ekenässjön. Vägvisning norra
infarten i Ekenässjön RV 31/32.

Parkering

I anslutning till TC. Avgift 10 kr.

Start

Första start kl.11.00. Efteranmälda startar före denna tid.
Avstånd till start 500 m.

Dusch

Omklädning och varmdusch utomhus i anslutning till TC.

3,2
4,0

Barnaktivitet

Knatteknat från kl.09.30 samt barnpassning på TC.

Servering

Servering och grill på TC.

3,0
4,7

Sportförsäljning Finns på TC.

Sammanslagning
av klasser kan förekomma
vid behov.

Priser

Enligt SOFT:s rekommendationer.

0383-303 84
Huvudansvariga Tävlingsledare Stig Adolfsson
Bitr. tävlingsled. Henrik Adolfsson
070-971 03 78
Banläggare
Ivan Karlsson
0383-305 89
Bitr. banläggare Harald Magnusson
0383-308 40
Bankontroll
Stefan Larsson, Vetlanda 0383-153 92
Tävlingskontroll Sven-Åke Karlsson,IKHP 036-13 12 57
Pressvärd
Christer Johansson
0381-167 80
Upplysningar Stig Adolfsson
0383-303 84
www.okbavern.nu, info@okbavern.nu

Välkomna!
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