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Tiomilalaget: Sittande fr. v. Rickard Holm (str 1), Johan Schagerlind (2), Harald Magnusson (3), Stefan Adolfsson (4) och Egon Gustavsson (5).
Stående fr. v. Jan Blomqvist (6), Gustav Adolfsson (7), Evert Johansson (8), Nicklas Ottosson (9) och Henrik Adolfsson (10).

BÄVERN TRIATHLON

Njudungar segrade i den populära tävlingen

SMÅLANDSKAVLEN

Nu börjar nedräkningen inför stortävlingen

NJUDUNGSKAVLEN

Bävern försvarade förra årets seger

BJÖRKÖ GoIK 75 ÅR

Kåseri om OK Bäverns ”moderklubb”

Kontaktpersoner i klubben
Ordförande

Ivan Karlsson
Storgatan 8, 574 50 Ekenässjön
0383-30589
ivan.karlsson@telia.com

Sekreterare

Motionskommittén

Åke Hultgren, 0383-30009

OL-sektionen

Jan Blomqvist, 0383-30977
vjs723c@tninet.se

Pia Lundberg
Björkeryd, 574 91 Vetlanda
0383-30931
bjorkeryd@swipnet.se

Skidsektionen

Kassör

Henrik Adolfsson, 031-7739700
henrik@okbavern.nu

Christer Johansson
Örngatan 6, 575 34 Eksjö
0381-16780
christer.johansson@smt.se

Ungdomssektionen

Sven-Olof Hultgren, 0383-30434
s-oh@swipnet.se

IT-kommittén

Bingolotto

Stig Adolfsson, 0383-30384
s.adolfsson@swipnet.se

Egon Gustavsson, 0383-30885
egon.gustavsson@swipnet.se

Festkommittén

Tävlingsanmälan

Internet

Anmälan till tävlingar görs normalt
senast 10 dagar före tävlingsdagen
i första hand på KlubbenOnline,
annars till Ivan Karlsson, tel 038330589.

Redaktion för Bävernytt

Henrik Adolfsson, 031-7739700
henrik@okbavern.nu
Johan Schagerlind, 031-3358633
johan@okbavern.nu
Martin Schagerlind, 031-3358633
martin@okbavern.nu
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Jan Broman, 0383-61058

www.okbavern.nu

E-post

info@okbavern.nu

Tryck och häftning

Kenneth Svahn, 0383-30601
Inger Schagerlind, 0383-30879

Nästa manusstopp 10 september
Material till nästa Bävernytt
skall skickas via e-post till
webmaster@okbavern.nu

Ordföranden har ordet
Vi har nu snart avverkat halva 2004
och kan börja summera händelser och
resultat. Efter en viss stiltje under
vintern ökar aktiviteten i klubben och
är väl som störst under ett par korta
vårmånader.
Klubbens verksamhet tenderar att
alltmer inriktas på egna, lokala
aktiviteter och arrangemang inom
klubben.
Tävlingsverksamheten
krymper däremot, vårens tävlande är
det sämsta på många år och det är en

“Tävlandet bör
vara den drivfjäder
som får de aktiva
att träna.”
oroande utveckling. Det är ju så att
tävlandet är en av grundstenarna i
klubbens verksamhet och bör vara den
drivfjäder som motiverar de aktiva till
att träna. Därför är det angeläget att
vända utvecklingen och få tävlingsdeltagandet att åter öka.
Klubbens interna aktiviteter har dock
varit välbesökta. Tisdagslunken behåller greppet med stort deltagarantal
även i vår och den åttonde upplagan av triathlon samlade 24 lag, nära
rekordet.

Ivan Karlsson, OK Bäverns ordförande.

Det mesta om det som hänt under
våren kan Du läsa i detta nummer av
Bävernytt.
Nu väntar sommar, semester och
ledighet som kan användas på många
sätt. Men höstsäsongen är inte långt
borta. Tjoget och O-ringen inleder och
sedan rullar det på hela hösten fram
till den stora ﬁnalen, Smålandskavlen
i Landsbro. Min förhoppning är att då
ska årets tävlingsstatistik ha förbättrats rejält!
Till sist önskar jag alla klubbmedlemmar en skön sommar!
Ivan Karlsson
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Triathleter i Bäverland

Första startgrupp uppställda för start av cykelrundan i Bävern Triathlon.

Årets upplaga av Bävern Triathlon
ägde rum 8:e juni. Hjulingar, vattenfarkoster samt apostlahästar
användes för att förﬂytta sig från
start till mål vilket som vanligt är
förlagt till Bävernstugan. Även byte
av discipliner sker här varför det
hela är mycket överskådligt för det
stora auditorium som på plats följer
det hela.
Förutom ol-kamrater från våra
naboklubbar i Vithala och Hunsnäsens
utmarker, kom i år även deltagare från
velocipedklubben från sistnämnda
trakter. Även ol-klubben i ”Pinuten”
var i år representerad. Det känns som
att ”Bävern triathlon” fått en lite mer
internationell prägel över sig. Det är
kul med mycket ”pipel” i vår tävling.
Totalt var vi i år tjugofyra par till
start.
Årets kamp förﬂöt utan större
komplikationer. Kanotandet på vår
sjö går numera mycket bra då alla deltagare har stor sjövana. Den inledande
hjulingrundan däremot ställde till det
för några par. Några av våra nyfunna
cykelvänner tog av från vår runda och
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for in på en ko-stig. Lyckligtvis tog
stigen slut efter en stund varför man
bestämde sig för att återvända till den
rätta vägen. Även ett par ol-kamrater
från Vithala, som före start försäkrade
att “vi vet var banan går”, körde fel.
Man ﬁck en uppförsbacke så brant
att man kan tro att det var “den väg
som till Himla bär”. Trösten var att
det var lika mycket nerför på tillbakavägen. Men, med dessutom så djupa
försänkningar på moderns sida i dessa
trakter, skärpning Emil och Christian.
Utan dessa malörer så är ni aspiranter
på den ﬁnaste placeringen, det visar
sluttiderna.
Segrare i årets triathlon blev Rickard Rosgren och Nicklas Lindqvist
från Njudung, vilka vi gratulerar.
Bästa ”bävrar” blev Egon och Johan
på tredje plats. Ivan Karlsson skötte
efter tävlingen prisutdelning på traditionellt sätt. Alla priser lottas ut. Tack
Lennart Lundberg för allt du samlat
in till detta prisbord. Till sist också
ett tack till våra ﬂickor vid dambordet som ordnade ﬁkat. Det smakade
utsökt.
Robin

Resultat Bävern Triathlon
– 7 km cykling, 600 m kanot och 4 km orientering
1. Rickard Rosgren och Nicklas Lindqvist

OK Njudung

42.22

2. Stefan Larsson och Lars-Gunnar Flink

OK Njudung

43.05

3. Egon Gustavsson och Johan Schagerlind

OK Bävern

45.39

4. Christian Hjalmarsson och Emil Hjalmarsson

OK Njudung

48.07

5. Stefan Kollberg och Per Nerlund

Eksjö SOK

48.16

6. Kjäll Ottosson och Mikael Öhrn

OK Bävern

50.00

7. Tomas Karlsson och Arne Svensson

OK Njudung

51.59

8. Jan Blomqvist och Rune Thuresson

OK Bävern

53.02

9. Joel Magnusson och Tom Johansson

OK Bävern

53.21

10. Marcus Eriksson och Mats Nerlund

Eksjö CK

54.32

11. Evert Johansson och Anna Adolfsson

OK Bävern

55.50

12. Magnus Ljung och Albin Ljung

OK Njudung

56.00

13. Ellinor Karlsson och Pontus Lindqvist

OK Njudung

56.05

14. Carolina Karlsson och Lovisa Ljung

OK Njudung

56.08

15. Sara Adolfsson och Gustav Adolfsson

OK Bävern

56.45

16. Martina Karlsson och Frida Bågestam

OK Njudung

58.10

17. Jan-Olof Johansson och Marianne Rosgren

OK Njudung

58.58

18. Martin Schagerlind och Robin Schagerlind

OK Bävern

61.27

19. Hanna Adolfsson och Mikael Karlsson

OK Bävern

61.32

20. Peter Lindskog och Tomas Häll

Eksjö CK

61.55

21. Terese Pettersson och Ann-Louise Karlsson

IFK Sävsjö

70.24

22. Harald Magnusson och Johanna Magnusson

OK Bävern

70.52

23. Evy Almqvist och Bernt Johansson

OK Bävern

79.58

24. Bernt Karlsson och Jacob Andersson

OK Bävern

Deltagare och publik samalde innan start i Bävern Triathlon vid Bävernstugan.
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Georg Käcks Minne
Torsdagen den 20 maj Kristi
himmelsfärds dag arrangerade
undertecknad OK Bäverns traditionella Handicaptävling Georg Käcks
Minne.
Det var åttonde gången som jag svarade för banan. Jag hade valt Forserums SOKs karta JEPPA STALL2000. Tävlingscentrum var förlagt
till FSOKs klubbstuga vid Lillsjön
alldeles utanför Forserum. Vädret var
bästa tänkbara sol och varmt.
Banan mätte 5,1 km med fjorton
kontroller i medelmåttig kuperad
terräng med mossar och en del större
höjder. Vid halvtiotiden hade ett fyrtiotal bävrar samlats varav tjogosex

Tom Johansson vann Georg Käcks Minne
2004.
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sprang
den
långa banan.
Övriga tog sig
runt den korta
banan cirka tre
km lång. En
härlig promenad.
M å n g a
favoriter fanns
Rickard Holm vann
varför det var tipspromenaden.
ganska ovisst
om vem som skulle vinna. Skulle
startordningen få avgörande betydelse
eller var det äntligen dags för någon
av ungdomarna att sätta gubbarna på
plats och lyckas få en inteckning i det
ﬁna vandringspriset.
Tidigt startande Tom Johansson
kom i mål på en bra löptid och med
sitt stora handicap visade det sig att
ju ﬂer löpare som kom i mål efter
hand att tiden var för bra för att någon
skulle rå på den. Den enda som hade
en chans var Evert J men ett par bommar mot slutet grusade möjligheterna.
Bästa löptid utan handicap hade Henrik Adolfsson.
GRATTIS Tom till din första
seger och lycka till med banläggningen nästa år.
På korta banan delades segern
mellan Inger Schagerlind och Mikael
Karlsson
Tipspromenaden vanns av Rickard
Holm med 12 rätt före Ivan Karlsson
som hade 11 rätt.
Göran Karlsson

Resultat Georg Käcks Minne
Långa banan, 5 100 m

Hcp-tid

Löptid

1. Tom Johansson

H14

34.25

47.10

2. Evert Johansson

H45

35.33

41.30

3. Harald Magnusson

H45

39.09

45.06

4. Henrik Adolfsson

H21

40.39

40.39

5. Gustav Adolfsson

H16

41.08

48.47

6. Rickard Holm

H21

42.13

42.13

7. Johan Schagerlind

H21

42.19

42.19

8. Egon Gustavsson

H40

42.55

47.35

9. Leif Andersson

H50

43.39

51.43

10. Stefan Adolfsson

H45

45.32

51.29

11. Jan Blomqvist

H40

46.23

51.03

12. Sven-Olof Hultgren

H60

47.08

61.09

13. Rune Thuresson

H45

48.12

54.09

14. Åke Ericsson

H50

51.07

59.11

15. Ivan Karlsson

H65

51.19

69.10

16. Hjert-Inge Ottosson

H65

51.33

69.24

17. Robin Schagerlind

H55

52.33

64.01

18. Beatrice Gustavsson

D14

54.19

77.16

19. Stig Adolfsson

H50

55.00

63.04

20. Martin Schagerlind

H21

61.20

61.23

21. Patrik Ericsson

H21

66.38

66.38

22. Bernt Karlsson

H65

67.43

85.34

23. Hanna Adolfsson

D21

68.30

77.25

24. Gunnar Holm

H45

68.51

74.48

25. Åke Persson

H50

71.34

79.38

H75

Felst.

Roland Ottosson

Korta banan, 2 900 m
1. Mikael Karlsson
Inger Schagerlind

Löptid
28.10
28.10

3. Ingrid Adolfsson

35.03

4. Emmy Johansson

36.47

5. Frida Johansson

37.50
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Statistik för våren 2004
Här kommer en sammanfattning från
våren, samt en jämförelse med samma
tid föregående år. Lite skillnad som
synes.

Aktuell ställning om poängpriset är i
nuläget följande tio i topplista:
Poängpriset 10-i-topp

Statistik

1. Göran Karlsson

632,07 p

2. Stefan Adolfsson

565,80

2003

2004

3. Gustav Adolfsson

560,99

Startande Bävrar

50

42

4. Evert Johansson

541,88

Gjorda starter

260

197

5. Egon Gustavsson

533,36

6. Beatrice Gustavsson

500,48

7. Oscar Gustavsson

485,23

8. Tom Johansson

409,84

9. Johan Schagerlind

405,07

10. Sven-Olof Hultgren

371,56

Segrar

22

3

Andraplatser

17

8

Tredjeplatser

18

9

Budkavlar

4

3

Med reservation för eventuella fel.
Alf Malmgren

Naturpasset 2004
Årets Naturpass,
motionsaktiviteten i skog och
mark med hjälp
av karta har startat. Under tiden
15 juni till 15 september ﬁnns 40 kontroller utplacerade
i terrängen öster om Ekenässjön.
Kartan är även i år Ekenässjön Östra som efter revidering och utökning
förra året nu sträcker sig bort till vägen
mellan Solkarp och Alarp.
Som sig bör är Naturpassets kontroller ganska lätta, detta för att även
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ovana orienterare ska kunna hitta dem
utan större problem. Målgruppen för
Naturpasset är alltså inte i första hand
våra aktiva orienterare. Det är i stället
motionären som gillar att ströva i skog
och mark som vi vill locka till en intressant och lite annorlunda aktivitet.
Naturpasset kostar 40 kr och ﬁnns
att köpa på Preem och Konsum i
Ekenässjön samt på Turistbyrån och
Apoteket i Vetlanda. Information om
Naturpasset ﬁnns också på vår hemsida www.okbavern.nu
Välkomna ut i naturen!

Ungdomssektionen hösten 2004
Ungdomarna fr.o.m. H/D12 är med på torsdagsträningarna under augusti, se
separat program.
Höstens program
Tis

3 aug Träning HD10 och yngre + ”nya”. Tisdagslunkens karta.

Tis

10 aug Träning HD10 och yngre + ”nya”. Tisdagslunkens karta.

Ons

18 aug U-serien, OK Bävern. Samling 17.45 vid Idrottshallen i Ekenässjön, första start kl.18.15.

Ons

25 aug U-serien, Bodafors OK. Avresa kl. 17.15 från Ekenässjön skola,
första start kl. 18.15.
Avslutning på U-serien med prisutdelning och bad i Sävsjö Badhus. Avresa kl. 16.45 från Ekenässjön skola.
(Datum kommer i senare program)

Tis

31 aug Träning HD10 och yngre + ”nya”. Tisdagslunkens karta.

Lör

4 sep Tävlingsresa till Norrhults tävling med ytterligare äventyr efteråt.

Tis

7 sep Träning samtliga ungdomar, samling på Törnrosvägen 4, Ekenässjön.

Tis

14 sep Träning samtliga ungdomar, samling på Pålavallen.

Tis

21 sep Avslutning med orientering för samtliga ungdomar och pizza
efteråt i Bäverstugan.

Tävlingsresa till Norrhult!
Gemensam resa till Norrhults tävling.
På tävlingen avgörs också klubbmästerskapet.
Vi åker buss från Preem
Lördagen den 4 september. Vi samlas för avresa kl.
08.00

Tag med fika att äta under
tävlingen. På hemvägen stannar vi och äter, sedan åker
vi vidare för att göra något
roligt.

Anmäl dig till Siv Waldmaa. Tel. 32002
OBS! Glöm inte anmälan senast 25 Augusti.
Ungdomssektionen
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Ny klubboverall
Efter att ha snyggat upp våra aktiva orienterare med en ny tävlingsdräkt är
det nu dags att gå vidare med en ny klubboverall.

Den nuvarande är
daterad 1997 så
det kan vara dags
för något nytt. Ett
annat skäl är att
det tillkommit en
del nya i klubben,
medlemmar som i
många fall saknar
klubboverall.
Den nya klubboverallen beställs
från samma företag
som
levererade
tävlingsdräkten,
De två aktuella modellerna. T.v. traditionell klubboverall,
Noname i Borlänt.h. träningsoverall. (Mer info på www.nonamesport.com)
ge, och ett provex.
har funnits till påseende en tid.
tidigt som Du visar att Du hör hemma
Nu är det dags för beställning
i OK Bävern.
av overallen som kan fås såväl som
Beställning och utprovning av
traditionell klubboverall och som
storlekar sker i klubbstugan tisdagen
träningsdräkt. Priset är satt till 700 kr
den 29 juni och tisdagen den 6 juli.
för vuxna och 350 kr för ungdomar
Om Du inte har tillfälle att komma
t.o.m. 19 år. Det innebär att också
till klubbstugan kan Du kontakta Ivan
klubboverallen subventioneras av
Karlsson, tel. 30589, för utprovning
klubben, dock inte i samma omfattning
på Storgatan 52. Ivan kan också svara
som tävlingsdräkten.
på frågor angående klubboverallen.
Klubboverallen är ju inte avsedd
Sista dag för beställning är söndagen
enbart för aktiva orienterare utan vi
den 11 juli.
är angelägna att många av våra medlemmar skaffar den nya overallen.
Missa inte detta tillfälle!
Till ett bra pris får Du en snygg och
Ivan Karlsson
funktionell overall i hög kvalité sam10

Smålandskavlen 2004
Nu återstår endast några månader
till höstens stora uppgift, Smålandskavlen i Landsbro. Arbetet med arrangemanget har ju pågått under en
längre tid och under tävlingsledaren
Arne Franssons säkra ledning är
förberedelserna väl framme.
Banläggningen, den kanske viktigaste
delen i tävlingen har pågått hela våren
och i nuläget är banorna preliminärt
klara. Utmärkning av kontroller i terrängen sker inom den närmaste tiden
och under juli månad är det dags för
bankontrollanten att göra sitt jobb.
Kartritaren Per-Olof Derebrant kommer att göra en sista översyn och justering av tävlingskartan under augusti
innan den lämnas till tryckeriet.
Arbetet med Smålandskavlen är ju
fördelat på ﬂera kommittéer och bland
dessa är planeringen väl framme.
PR-kommitténs arbete med att skaffa
sponsorer har varit framgångsrikt,
9 huvudsponsorer ger tillsammans ett
rejält tillskott till tävlingens kassa.
Smålandskavlen har också fått en
ny hemsida, skapad av vår IT-kommitté. Den nya hemsidan har fått ny

layout och betydligt ﬂer funktioner
än den gamla. Här ﬁnns bl a bilder
från tävlingsterrängen och kartprov.
Hemsidans adress är www.smalandskavlen.nu
Arbetet och planeringen inför
Smålandskavlen är alltså väl framme.
Ju närmare tävlingen vi kommer,
desto ﬂer av våra medlemmar kommer att engageras. De sista veckorna
fordrar en stor arbetsinsats för att vi
ska nå målet, ett perfekt arrangemang
i Landsbroskogarna.

IT-kommitténs surftips
Följ med vad som händer på OK Bäverns stortävling
Smålandskavlen, genom att med jämna mellanrum
surfa in på: www.smalandskavlen.nu
Här kommer all tänkbar information läggas ut
före, under och efter tävlingen.

Ivan Karlsson

@
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Aktiviteter för bäverdamerna

Vid bullbaket deltog Ingrid Adolfsson,
Susanne Karlsson, Pia Lundberg, AnnCharlotte Adolfsson, Siv Waldmaa och
Maud Gustavsson. På spa-dagen deltog
även Sara Adolfsson, Hanna Adolfsson,
Agneta Holm och Astrid Svensson.

Under sista halvåret har damerna i
OK Bävern träffats två gånger för
gemenskap. Bakning i Kråkshult i
september, där det bakades bullar
bröd och kakor under fyra timmar. Vi
yrkesarbetande kvinnor som sällan
ﬁnner tid över till bakning såg detta
som ett lämpligt tillfälla att fylla våra
frysar men även få tillfälle att umgås.
Dessutom var vi en fredagseftermiddag i april på spa-anläggningen
Badhotellet i Tranås. Vi började med
att äta en väldigt god buffé. Efter bad i
bastu och olika bassänger ﬁck vi välja
varsin aktivitet. Det bjöds på avspänningsmassage, fot-kur och lerinpackning. Eftermiddagen avslutades med
en kopp kaffe.
Våra aktiviteter har varit en lyckad
satsning som jag hoppas blir ett återkommande inslag för oss ”damer”.
Ann-Charlotte Adolfsson

Veteran-OL på Höglandet
Veteranorienteringarna
blir
allt
populärare bland de många äldre
orienterare som ﬁnns i klubbarna på
Höglandet. Från en blygsam start
hösten 2000 har deltagarantalet bara
vuxit och förra året var medelantalet startande på träffarna 41. En siffra
som säkerligen kommer att överträffas med råge i år, den nu avslutade
vårsäsongen har samlat 47 startande i
medeltal.
Varför har just denna orienter12

ingsform blivit så populär? Ja, dels
så ﬁnns det många OL-veteraner
i Höglandsklubbarna och dels så är
det ett trivsamt och avslappnat sätt att
träffas, springa en bana och umgås.
Kulturkvarten som avslutar träffarna
är också ett uppskattat inslag. Här har
många intressanta ämnen behandlats
och mycken kunskap förmedlats till
vetgiriga veteraner.
I Bävern ﬁnns ju många orienterare
som uppnått pensionsåldern och de

ﬂesta av dessa är med på veteranorienteringarna. Flera som inte sprungit
orientering på många år har letat fram
sin gamla utrustning i garderoben och
gett sig med i leken. Under våren har
således Bernt Karlsson, Ingvar Fransson och Karl-Gösta Hultgren gjort
comeback och sammanlagt är det 14
bävrar som deltagit vid något tillfälle
under våren.
Träffarna arrangeras alltid på onsdagar, endast i undantagsfall ruckar
vi på den ordningen. 11 klubbar på

Höglandet ställer upp som arrangörer.
De ﬂesta svarar för minst två träffar
varje år men några mindre klubbar arrangerar endast en träff per år. Vårsäsongen med nio tävlingar avslutades
i Stockaryd den 16 juni men redan
den 4 augusti arrangerar SOL Tranås
höstens första träff. Sammanlagt 12
träffar ﬁnns på höstprogrammet fram
till avslutningen i Eksjö den 20 oktober.
Ivan Karlsson

Spring Cup, Danmark
Rekordmånga bävrar var med på
tävlingslägret i Danmark, med basen i Gilleleje, för att delta i Spring
Cup. De 42 bävrarna bjöds på ﬁna
banor och många ﬁck behövliga genomkörare i det kylslagna vädret.

Beatrice Gustavsson på lördagens tävling.

Efter nerresan i minibuss och på båt
fortsatte de mest garvade med en
nattorientering på fredagskvällen. En
nöjd Beatrice G kom 5:a i D14 och
Harald M vann den tuffa bäverkampen i H45.
På lördagens klassiska distans
visade våra yngre orienterare att de
även klarar av den danska lövskogen.
Emmy J, 3:a i D10, och Oscar G, 5:a i
H10.
På den avslutande budkavlen
mönstrade Bävern ett lag i HD12
och 6 lag i motionsklassen. Efter en
jämn förstasträcka ryckte Tom J åt
sig en minuts ledning bland bävrarna
på andra sträckan. Evert J hade inga
problem att förvalta det ﬁna utgångsläget och laget hamnade på en nionde
plats i kavlen.
Hela gänget kunde återvända mot
Småland efter ett lyckat läger, mycket
tack vare Evert som även detta år höll
i trådarna.
Red.
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Juli
To
Fr

1
2

Augusti
OL-träning, OK Njudung

Sö

1

Belgiens 3-dagars. 2-4 juli

Må

2

Ti

3

Lö

3

Sö

4

On

4

Må 5

To

5

Löpträning, Bävernstugan 19.00

Fr

6

Gamleby OK, Tjust 2-dagars

Lö

7

Sö

8

Ti

6

On 7
To

8

Fr

9

Gamleby OK, Tjust 2-dagars

Tisdagslunken nr 6, Boda

OL-träning, OK Njudung

Torsås OK, Jönköpings OK

Må

9

Ti

10

Tisdagslunken, Ekenässjön NV
Njudungsm. dag IFK Stockaryd

Lö 10

Tjoget 10-11 juli

On

11

Sö 11

Sista dag för beställning av
klubboverall

To

12

Fr

13

Lö

14

Sö

15

Må

16

Ti

17

Tisdagslunken, Ekenässjön Ö

On

18

Ungdomsserien, OK Bävern

To

19

OL-träning, OK Bävern

Fr

20

Lö

21

OK Gisle

On 21

Sö

22

Anderstorps OK

To 22

Må

23

Fr 23

Ti

24

Tisdagslunken, Klubbstugan S

Lö 24

On

25

Ungdomsserien, Bodafors OK

To

26

OL-träning, OK Njudung

Fr

27

DM Natt, Nässjö OK, VTS-cup,
KM Natt

Lö

28

Sö

29

Må

30

Ti

31

Må 12
Ti 13

Löpträning, Bävernstugan 19.00

On 14
To 15

OL-träning, OK Bävern

Fr 16
Lö 17
Sö 18

O-ringen i Göteborg 18-23 juli

Må 19
Ti 20

Löpträning, Bävernstugan 19.00

Sö 25
Må 26
Ti 27
On 28
To 29

Löpträning, Bävernstugan 19.00

Fr 30
Lö 31

14

Kexholms OK, VTS-cup, KM
klassiskt

DM Klassisk, Ålems OK,
VTS-cup
Tisdagslunken, Klubbstugan N

September
On

1

To

2

Fr

3

Lö

4

DM Kort, Norrhults SOK, VTScup, KM kort

Sö

5

DM Budkavle, Växjö OK

Må

6

Ti

7

On

8

To

9

Fr

10

Lö 11

OL-träning, OK Bävern

Löpträning, Bävernstugan 19.00

VM 2004 i Västerås inleds
Alvesta SOK

Sö 12

Värens GN, sprint+jaktstart

Må 13
Ti

14

On 15
To

16

Fr

17

Löpträning, Bävernstugan 19.00
Naturpasset slutar
Njudungsm. natt, IFK Sävsjö

Lö 18
Sö 19

Hultsfreds OK
VM 2004 i Västerås avslutas

Må 20
Ti

21

Löpträning, Bävernstugan 19.00

On 22
To

23

Fr

24

Lö 25

SOL Tranås
Blåbärskavlen, Växjö OK

Sö 26

Alstermo IF

Skogsplantering
Åter en vår då bävrarna gjort en insats
för att ny skog ännu en gång ska växa
upp där den gamla skogen avverkats.
Huvudsyftet med vårt jobb är ju dock
i första hand att förstärka klubbkassan
med ett antal sköna tusenlappar.
Också detta år var som vanligt
två dagar avsatta för skogsplantering. Starten skedde den 24 april på
ett hygge i Ulveboda mellan Myresjö
och Bäckaby. Drygt 8000 plantor,
varav merparten täckrotsplantor, var
betinget för de 13 bävrar som ställde
upp denna dag. Vid 15-tiden var plantorna slut och hygget färdigplanterat
och trötta men nöjda kunde bävrarna
vända hemåt.
Nästa planteringsdag blev söndagen den 9 maj, denna gång mera på
hemmaplan, vid Västerleden i Vetlanda. Här gällde det 8000 barrotsplantor
för de 22 bävrar som fanns på plats
denna dag. Trots att hygget inte var
markberett så gick arbetet snabbt och
vid 13-tiden var alla plantor satta. Det
behövdes dock ytterligare 1000 plantor
innan hygget var färdigplanterat och
dessa sattes senare en vardagskväll.
Sammanlagt sattes 17250 plantor
som gav klubbkassan ett tillskott på
nästan 28000 kr. Som vanligt kunde
vi också glädjas åt en mycket god
uppslutning från både aktiva och
andra medlemmar under planteringsdagarna.
Ivan Karlsson

Må 27
Ti

28

Löpträning, Bävernstugan 19.00

On 29
To

30
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Orientering i skolan
Under våren har klubben gjort en
rejäl satsning på orientering i skolan
i Ekenässjön. Skolan är ju en viktig
rekryteringsbas och därför är det
angeläget att visa upp orienteringen
i skolan och att ge eleverna tillfälle
att pröva på orientering.
Mellanstadiets elever har under sju
veckor i vår haft en timme utomhusaktiviteter per vecka. Orientering har
varit en av dessa aktiviteter. En grupp
på 13 – 15 elever, ny varje vecka, har
då fått prova på en lättare orienteringsbana.
Klubben har också deltagit i SOFT:
s och Sveaskogs storsatsning ”Skogsäventyret” som riktar sig till eleverna
i årskurs 4. Skogsäventyret vill ge
barnen en positiv bild av orientering
och en ökad kunskap om skogen.
Det ﬁna undervisningsmaterial som
tagits fram har klubben kostnadsfritt
ställt upp med. Med hjälp av detta har
lärarna i Ekenässjön klarat det mesta
på egen hand. Det var främst ﬁnaldagens orienteringsbana som klubben
ansvarade för. Två fjärdeklasser med
sammanlagt 43 elever har deltagit i
Skogsäventyret och har på så sätt under några lektionstimmar fått både skogskunskap och grundläggande orien-

teringskunskaper.
Alla mellanstadieelever
i
Ekenässjön har
alltså orienterat
vid något eller några tillfällen under
våren. Både elever och lärare har
varit positiva och vi räknar med en
fortsättning under nästa läsår.
Också eleverna i Björköby skola
har fått tillfälle att prova på orientering. Här var det Anna Adolfsson som
under en friluftsdag tog emot 47 elever
i årskurs 3 – 6 hemma i Stigaskäl.
Orienteringsbanan som Anna lagt på
stigarna kring Stigaskäl klarades utan
större problem.
Satsning på skolan kostar klubben
en hel del pengar och därför har vi ansökt om bidrag från ”Handslaget” ett
statligt projekt för ungdomsidrotten.
Bidraget som vi räknar med kommer
att beviljas under hösten ska användas till att trycka upp skolgårdskartor
i Ekenässjön och Björköby och till
andra material- och kartkostnader.
Vi hoppas förstås att vårt arbete i
skolan ska väcka intresse för orientering hos eleverna och därmed locka
nya ungdomar till klubben.
Ivan Karlsson

Tisdagslunken 2004
Efter första halvan av Tisdagslunken
2004 dominerar klubbens damer, som
lagt beslag på de fyra första platserna.
De fem bästa lunkarna räknas i total16

poängen, och med fem återstående
lunkar efter sommaren kan det fortfarande bli stora omkastningar av det
slutliga resultatet.

Totalställning Tisdagslunken
1. Susanne Karlsson

84 p (5 lunkar)

36. Roland Ottosson

47

(4)

2. Ann-Charlotte Adolfsson 83

(5)

37. Siv Waldmaa

47

(4)

3. Inger Schagerlind

83

(5)

38. Elias Östlin

46

(3)

4. Evy Almqvist

83

(5)

39. Frida Johansson

45

(3)

5. Lennart Karlsson

82

(5)

40. Stefan Adolfsson

45

(4)

6. Oscar Gustavsson

81

(5)

41. Ludwig Gustavsson

43

(3)

7. Helmer Oskarsson

77

(5)

42. Anna Adolfsson

43

(3)

8. Joel Rudberg

73

(5)

43. Kenneth Svahn

43

(3)

9. Ingrid Adolfsson

72

(5)

44. Gustav Adolfsson

41

(3)

10. Åke Hultgren

70

(5)

45. Elam Karlsson

41

(3)

11. Egon Gustavsson

69

(5)

46. Carl-Philip Karlsson

39

(2)

12. Bo Turesson

69

(5)

47. Gunnar Holm

39

(3)

13. Bernt Johansson

67

(5)

48. Kevin Lindström

35

(3)

14. Karolina Ahlstrand

66

(5)

49. Rickard Holm

32

(3)

15. Stig Hultgren

65

(4)

50. Hjert-Inge Ottosson

30

(2)

16. Robin Schagerlind

65

(5)

51. Göran Karlsson

27

(2)

17. Mikael Karlsson

63

(4)

52. Aston Östling

24

(2)

18. Lennart Lundberg

63

(5)

Josef Östlin

24

(2)

19. Jan Blomqvist

62

(4)

Linnéa Holm

24

(2)

20. Beatrice Gustavsson

59

(4)

55. Gösta Andersson

23

(2)

21. Ivan Karlsson

59

(4)

Febe Andersson

23

(2)

22. Dennis Eriksson

58

(5)

57. Evert Johansson

22

(2)

23. Marcus Ottosson

56

(4)

58. Peter Berg

21

(2)

24. Jessica Falk

56

(4)

59. Emil Johansson

18

(1)

25. Stig Adolfsson

55

(5)

Carina Johansson

18

(1)

26. Rebecka Östlin

55

(5)

Sofia Carlström

18

(1)

27. Hanna Adolfsson

54

(4)

17

(1)

28. Sara Schagerlind

54

(4)

17

(1)

29. Emmy Johansson

53

(5)

64. Johanna Magnusson

15

(1)

30. Rune Thuresson

52

(4)

65. Arne Berg

13

(1)

31. Ove Johansson

49

(4)

66. Sven-Olof Hultgren

12

(1)

Ingvar Fransson

49

(4)

Agnes Maxson

12

(1)

Agneta Holm

Alexander Holm

12

(1)

10

(1)

10

(1)

49

(4)

34. Tom Johansson

48

(4)

35. Josef Maxson

47

(3)

62. Jacob Karlsson
Hanna Östlin

69. Kjäll Ottosson
Maria Lindqvist
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Everts härliga revansch
Årets Njudungskavle avgjordes i
Hårdasjö-terrängen. Femton lag
kom till start, merparten från Bävern och Njudung, men också två
från vardera ”möbelmetropolen”
och ”Pinuten” i Västra Njudung.
Av de startande lagen var det nio som
av en eller annan anledning ej klarade
censuren. Felstämplingarna var i denna kavle legio. Årets banläggare var
ﬁnurlig nog att lägga in en varvningskontroll. Vi bävrar som blickade ut
mot kontrollen vid hyggeskanten, där
första sträckans löpare skulle passera,
ﬁck se en härlig vy. Bävrarna kom som
trädda på ett pärlband, det var grönt
så långt ögat nådde. En stund senare
kommer våra antagonister från Vitala.
Anförda av Bobo klarade man också

Emmy Johansson, sträcka 2, har full fart
på benen

denna kontroll, men vägen därifrån
är inte så näpen. Nåväl, man var snart
inne på rätt väg.
Efter att Rickard i förstalaget gjort
sitt på den första sträckan,
följde först Tom och sedan
Harald upp detta, för att ge
Evert ett gott läge på sista
sträckan. Med möbelhandlaren strax före sig lät Evert
spela ut hela sitt orienteringsregister. När så tillfället
kom, gick Evert rakt på
kontrollen för att med kartan
i handen låtsas att han sökte
densamma. Till slut insåg
även Hesslekrans att Evert
var för slug. Kavlen var
avgjord. Bävern avgick med
segern. Grattis pojkar!
Att vi vann var väl inte
så oväntat, men att så många
rutinerade orienterare på en
Starten har gått. Bävrarna tar kommandot direkt på
och samma tävling ej mäkförstasträckan.
18

Evert Johansson springer mot en säker
seger för förstalaget i Njudungskavlen.

tade med att stämpla rätt var ett aber.
När till och med Bo och Sven-Olof var
med i denna illustra skara, så kände
jag nog att jag var omgiven av mycket

ﬁnt folk. Efter tävlingen försökte jag
så gott det gick att förklara för den
som ville lyssna, att jag blev ju lurad.
Man behöver inte vara så gammal för
att förstå det här med orientering, detta
blev jag snart varse. Lille Ludwig,
fem år gammal, som hörde min dåliga
ursäkt, ställde en enkel fråga:
– Men hade du verkligen ingen
egen karta?
Jo, jag hade karta i handen, men
huvudet under armen. Då gick det
som det gjorde. Minns ni slutet på
femtiotalet, då ﬁck vi en sångtext som
blev en landsplåga. Det var liraren
från söders höjder som sjöng, och den
gäller för mej än i dag:
–Vi kommer tillbaka, vi kommer
tillbaka, men ingen vet hur och ingen
vet riktigt när.
Robin

Tufft för bävrarna i tiomila
Årets tiomila avgjordes i år i Kolmårdskogarna. Det bjöds på ett
kanonarrangemang med högklassig
TV-produktion på storbildsskärm
och en perfekt ”arena” för publiken. Den tuffa terrängen bjöd på
utslagsgivande banor, som 382 lag
kämpade sig igenom. Tyvärr lyckades inte OK Bäverns lag ta sig runt
på alla sträckor.
För första gången sedan 1988 hade
OK Bävern ett eget lag som ställde
upp i den klasiska tiomilabudkavlen.
Till skillnad från tidigare kavlar gick
den i år inte i stockholmstrakten. Från

tävlingscentrum, som var beläget
några kilometer öster om Kolmårdens
djurpark, kunde man som publik följa
tävlingen på ett utmärkt sätt. Både
genom bilder från storbildsskärmen
och genom att se löparna live när de
sprang ner för sluttningen mot mål
och växling.
Vi åkte upp till Norrköping i två
minibussar varav en hade en släpvagn
med våra två militärtält. Med på resan
hade vi även en kock vid namn Hanna
Adolfsson. Hon såg med bravur till
att våra magar inte skulle vara tomma
under tiomiladygnet. Bra jobbat!
OK Bävern inledde på förstastäck19

blöt och stelfrusen Janne Blomqvist.
Efter denna stäcka tog äventyret för
OK Bävern slut… Janne hade inte
förmågan att ta sig runt på sin sträcka.
En orsak var, säger han, att han på
grund av kylan inte hade huvudet med
sig, vilket verkligen krävdes det i den
svårorienterade terrängen.
En ovetande Gustav Adolfsson
gick sedan ut på sin sträcka och svarade för ett kanonlopp. Reglerna på

Rickard Holm på förstasträckan

an med Rickard Holm. Som vanligt
visade Rickard att han är en duktig
kavlelöpare och gjorde en gedigen
insats. Innan varvningen låg Rickard
mycket bra med, han missade dock
en del på den avslutande slingan och
var 26 min efter i mål. Rickard som
var tvungen att ha pannlampa växlade
över till Johan på andrasträckan. Johan kom in som 247:a och gjorde helt
klart en godkänd insats. Han plockade
in 53 placeringar. Sedan var det dags
för Harald att ge sig ut på sin 12 km
långa sträcka. En tuff uppgift men
Harald gjorde inte bort sig. Stefan
gick därefter ut på en lite kortare
stäcka (6,6 km). Det var en missnöjd
bäver som senare kom i mål efter en
timme och 22 minuter. För många och
för långa bommar var orsaken.
Den tuffaste sträckan på tiomila
är den omtalade ”långa natten”. I vårt
tiomilalag hade Egon Gustavsson till
uppgift att springa de 16,5 kilometerna
i Kolmårdernterräng. Efter tre timmar
och 39 sekunder stämplade Egon i
på mållinjen och växlade över till en
20

Gustav Adolfsson i mål efter sträcka 7.

tiomila tillåter att man får fortsätta
springa även om man inte är godkänd.
Både Evert Johansson, Nicklas Ottosson och jag trotsade regnet och kylan
och sprang våra kilometer trots att vi
inte behövde. Vi såg ju tiomila som
en utmaning och även om vi inte blev
godkända så visade vi ändå att vi är av
tillräcklig kaliber för att ta oss runt de
tio milen.
Henrik Adolfsson

Ett litet kåseri av Roland Sandberg
Till OK Bäverns medlemmar och med
hälsning till min första idrottsklubb Björkö
GoIK inför sin stundande 75-årsdag.
Först vill jag framföra mitt stora och
varma tack till OK Bävern för den
högtidliga och kamratliga fest som anordnades med anledning av klubbens
50-åriga tillvaro. Fest kommittén har
all anledning att känna sig stolt över
ett mycket trevligt och underhållande
program under kvällen.
Jag vill också framföra min
beundran över Jubileumsskriften
– väl medveten om vad som krävs
för att åstadkomma en sådan skrift.
Välskriven och innehållsrik.
Jag vill också passa på att så här
inledningsvis få gratulera OK Bävern,
dess ledning och klubbmedlemmar,
för det sätt och med den framgång
klubben under dessa 50 år fört arvet
från Björkö GoIK vidare. När jag
läser om klubbens verksamhet under
det gångna halvseklet blir jag imponerad, framförallt av de enskilda
medlemmarnas engagemang. Något
som resulterat, inte bara framgångar
vid tävlingar, utan också i det interna
”sociala” klubbarbetet vilket i sin tur
resulterat i en stor bredd av aktiviteter.
Det jag också särskilt noterat är
den goda kamratandan som råder inom
klubben. Det närmaste jag kommer
klubben är tisdagslunken förbi Stigaskäl. Ni är alltid välkomna och har Ni

tid så stanna gärna en stund. Kanske
hänger jag med nån gång – man vet ju
aldrig?
Det är ganska naturligt att vi människor någon gång i livet särskilt börjar
intressera oss för och forska i ”det
som varit”. Hur var det och varför
blev det som det blev, men också - hur
är det nu?
En del ger sig i kast med de ”stora
frågorna”, andra med de mera närliggande och det som har med den egna
historien att göra.
Jag tillåter mig att inleda kåseriet
men en kort beskrivning av min kontakt med orienteringssporten. Jag har
inte skördat några större segrar under
min aktiva tid, som varit ganska kort,
men å andra sidan – har orienteringssporten betytt väldigt mycket för mig
– särskilt under de första tonåren och
senare under min utbildning till ofﬁcer och vid min tjänstgöring på Norra
Smålands regemente i Eksjö.

Nybörjarkurs

År 1952 på vårvintern startade Björkö
GoIK en kurs i orientering för nybörjare. Lärare var de kända orienterarna,
bröderna Karl och Elam Karlsson
(Elam är ju fortfarande aktiv hos oss
inom OK Bävern) och den entusias21

tiske ledaren för orienteringssektionen
Ingemar Karlsson. Jag minns mycket
väl hur vi unga grabbar samlades på
kvällarna på övervåningen till ”Hemmingssons” i Björköby, där bröderna
Karlsson hyrde ett rum och kök. De
ynglingar som jag minns från den här
tiden är Sven-Inge Hjalmarsson, Kurt
Persson, Lennart Johansson, Uno
Thuresson och Birger Engström. Det
var spännande att få lära sig den så
kallade generalstabens karta i skala
1:100 000 med alla dess karttecken.
Efter ett antal ”teoretiska” studier var
det sedan dags att gå ut i terrängen.
Elam satte ut ett antal kontroller som
vi skulle försöka hitta. Kontrollerna
var utmärkta med en snitsel och en
papperslapp med en bokstav - som när
vi väl hittat kontrollen - ﬁck notera på
ett enkelt ”startkort”.
Så småningom blev det träningsorienteringar för oss nybörjare. Den
första träningsorienteringen minns jag
särskilt väl, vårvintern 1952 närmare
bestämt söndagen den 16 mars - förresten samma dag som jag fyllde 15 år
- med start och mål i Gungemad med
Elam som banläggare. Eftersom det
blev seger för mig, med reportage i
Vetlanda-Posten, ökade ju intresset att
fortsätta med 110%.
Och ytterligare ett antal tävlingar
skulle det bli för Björkö GoIK. Med
packad ryggsäck, med termos fylld
med honungsvatten, åkte jag iväg tidigt på morron oftast hämtad av Harry
Antonsson eller Verner Petersson, till
”samlingen” där tävlingen skulle gå
av stapeln. Samlingsplatsen var ofta
förlagd i anslutning till någon Kyrka.
Korum var ju nästan ett obligatoriskt
22

inslag i tävlingen på den här tiden.
Snitsel till starten, upprop, utdelning av startkort och karta, fram till
”mallkartorna” avritning, kontroll på
angivelsen, – nu gällde det verkligen
att rita in rätt, det var mycket att hålla
reda på, iväg till första, den fantastiska
känslan när man såg skärmen, stämpla
i rätt ruta, iväg till nästa, den underbara målgången, badet i den kalla
vårbäcken, vad hade jag för tid?,
När kommer min tid upp på den
lilla brädlappen – på anslagstavlan,
det tar tid i sekretariatet - inga datorer
nu inte - hur ligger jag till?
Härliga, oförglömliga minnen för
en liten grabb!

Tog med Ivan och Hjert-Inge

På sommaren väckte jag så intresset
för orientering hos två personer som
skulle bli både duktiga orienterare och
som så småningom också skulle få ett
stort ansvar för klubbens ledning och
utveckling nämligen Ivan Karlsson
och Hjert-Inge Ottosson. Vi träffades
i backarna kring Stensåsa och Stigaskäl och gick kompassmarsch mellan
torpruinerna, och inte visste vi då
eller hade den endaste aning om att
Bävernstugan en dag skulle ligga inte
långt ifrån den plats där vi bedrev våra
små övningar.
Både Hjert-Inge och Ivan deltog
sedan ﬂitigt i såväl träningsorienteringar som större tävlingar. Vi var alltså
ganska många pojkar som under de
här åren tävlade i den då så kallade
pojkklassen 15-16 år. Själv har jag
räknat ut att jag under åren 1952-53
deltog i ett 20-tal tävlingar – trots att
fri-idrotten började ta alltmera tid.

Som framgår av OK Bäverns statistik
ﬁnns jag fortfarande med, nu på 44e
plats. Allt mer ”sjunker” jag dock av
naturliga skäl i listan då jag inte längre
deltar i någon aktiv verksamhet.
Av olika anledningar, bland annat studier, bosättning och arbete på
annan ort blev det ett längre avbrott
med orienteringen. Den främsta orsaken var dock - som jag nämnt - att
intresset för friidrott tog överhanden.
Några tävlingar har jag också deltagit
i för OK Bäverns räkning i början av
60-talet. Jag måste väl få nämna att
jag 1960 vid länsmästerskapen den
28 augusti blev länsmästare i seniorer
C. Under åren 1972-1976 tävlade jag
för Tenhults OK (18 starter). Några
framskjutna placeringar blev det dock
inte.
I utbildningen på de militära
skolorna fanns ett ämne ”fysisk träning”. Ämnet hade väl inte den högsta
koefﬁcienten men var ändå viktigt för
slutbetyget. För att få ett bra betyg
i detta ämne gällde det att vara bra
löpare då terränglöpning var ofta
förekommande. Jag har dock aldrig
varit någon god löpare eller gillat det
där med att ”springa” men tack vare
att orientering och fälttävlan ingick
som en del i ”ämnet”, lyckades jag
ändå att få bra betyg. Och detta tack
vare den goda grundutbildning i orienteringskonsten jag ﬁck i unga år.

GoIK föregångare till Bävern

Björkö GoIK bildades den 16 december 1929. Mötet hölls i Kyrkskolans
gymnastiksal. Säkert var detta en
mycket högtidlig tillställning.
Av jubileumsskriften ”1929-1979”

- som innehåller en mycket bra sammanfattning av föreningen verksamhet - framgår att ”från förutvarande
Björköby G.oI.K. överlämnades dels
de redskap och dels en penningsumma
å Kr 131:92, som vid dennas förenings
upplösning fanns, med villkor att få
ifall intresse ﬁnnes, upprätta ett fotbollslag”.
Noteringen i protokollet från den
16 december antyder att det funnits
någon slags förening tidigare. Jag har
dock i mina forskningar inte kunnat
få stöd för ett sådant antagande. Vem
vet?

Björkös orienteringshistoria

Min avsikt är nu inte att prestera
någon slags sammanfattning av
nämnda jubileumsskrift eller tillägga
någonting till denna – den är som
jag nyss sagt utmärkt. Inte heller är
det meningen att skriva om allt som
Björkö GoIK uträttat och inte rymts i
skriften, utan mera att påminna yngre
”Bävrare” om att det ﬁnns en historia
före OK Bäverns tillkomst - där klubben har sina rötter och ursprung.
Åter kort till Björkö GoIKs historia när det gäller orientering. Orienteringen tog fart i klubben i början
på 30-talet. I början handlade det mest
om att lära och se. Att Björkö pojkarna
tog till vara på lärdomarna skulle snart
kommande framgångar vittna om. Det
skulle här föra alltför långt att nämna
alla ledare och entusiaster vid namn
som har skapat och under åren utvecklat föreningen.
Några av de egentliga Björkö
”grabbarna” som jag ﬁck kontakt med
under tidigt 50-tal måste jag dock få
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nämna. Centrat för orienteringen i byn
var Furudals snickerifabrik. Företaget
drevs av bröderna Antonsson (Thure,
Harry, Allan, Tage), Ragnar Pinsberg,
(Petersson) och Ingemar Karlsson.
Alla engagerade i Björkö GoIK och
verksamma inom orienteringssektionen. På ”Furudal” hade jag ett par
korta anställningar i tidiga tonåren.
Varje rast snackades det här orientering, för att inte tala om måndagarna
då allas vägval och ”missar” gicks igenom. Ingemar Karlsson, ordförande
under många år var en självskriven
ledare. Så småningom i slutet på 40
talet ”strömmar” det till duktiga orienterare från grannbyarna – särskilt
från Nävelsjöhållet. Elam och Karl
Karlsson, Stig Andersson, Verner
Petersson, Roland Ottosson, Lennart
Andersson, Bo Malmkvist, Sven-Erik
Hjalmarsson, Rune Samuelsson.
Snart ansluter de duktiga juniorerna Ingemar Hjalmarsson och Ingvar
Fransson.
”Björkös vackra dag vid Hjortens
nationella orientering i går”.
År 1951 noterar jag att klubben hade
sex A-klassare.
Vid Ok Hjortens tävlingar det här
året hade klubben en av sina främsta
framgångar. Vad sägs om följande:
Seniorer A: 1. Elam Karlsson, 3.
Roland Ottosson, 15. Bo Malmkvist,
21. Verner Petersson. Seniorer B: 1
Sven-Erik Hjalmarsson. YO: 1. Karl
Karlsson, 2. Harry Antonsson. Äldre
juniorer: 1. Ingemar Hjalmarsson.
Jag fortsätter så med några rubriker, ett axplock, – de ﬂesta hämtade
ur Vetlanda-Posten.
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År 1945

”Överraskande seger för B-klassare
från Björköby i välordnad budkavle”.
Björkö GoIK får sitt första DM
tecken i budkavle (Per-Olof Stensson,
Rune Gunnarsson, Harry Antonsson).

År 1946

”Björkö-framgångar
ingsstart”.

i

orienter-

År 1949

”Björkö-seger i budkaveln” (Smålandsmästare Karl Karlsson, Roland
Ottosson, Elam Karlsson).

År 1950

”GIF:s långdistansorientering triumf
för Stig Andersson”.
”Björköframgångar vid Stockaryds
orientering”. Not. Nybörjare/pojkar
Ingvar Fransson 4e placering.
”Björkö tvåa i LOK-stafett”.
”Fyrklubbsorienteringen, Björkö tog
överraskande lagsegern” (Bild på
Elam Karlsson, Helge Adolfsson, Karl
Karlsson, Lennart Andersson, Ingemar
Hjalmarsson, Bengt Andersson.
”Björkös dag i YO-klassen vid orienterings DM i går” (DM-segrare Harry
Antonsson, (Björkö DM-segrare i lag
– Harry Antonsson, Karl Karlsson,
Thure Antonsson).
”Björkö-Elam trea i natt-DM i orientering”.
Notis 1950, ”Björkö har haft stora

framngångar i sin specialsport och
man måste lyfta på hatten för
dessa pojkar som söndag efter söndag
återﬁnns i toppen på prislistorna.
Framgångarna beror väl ytterst på
den goda sammanhållningen som är
rådande men också på att pojkarna
är väl förberedda till sina uppgifter
och inget lämnar åt slumpen. Av
det lilla kamratgänget i Björkö har
övriga klubbar och föreningar mycket
att lära”

dag. Man hoppades på en god insats
av smålandslagen med tanke på
hemmaterräng och större antalet
deltagande lag. Så blev också fallet
och efter de två stora följde tre smålandslag prislistan. Bäst blev Björkö
GIK – småländska budkavlemästare
1944? (skall vara 1945) och 1949
– med en ﬁnﬁn tredjeplacering efter
utmärkta insatser av alla sju lagmedlemmarna.”

”Björkö en av distriktets
bästa orienteringsklubbar” (tillbakablick på
den gångna säsongen).

År 1951

Njudungsmästerskapet. ”Björkö GIK tog
lagsegern och vandringspriset för alltid”.
(Rune
Samuelsson,
Karl Karlsson, Roland
Ottosson)
“Björköorienterarna
väl framme i Juneträffen
i söndags”.
”Björköorienterarna noterade vackra Artikel om 7-manna i VP 1952.
framgångar i Åseda”.
”Goda framgångar för GIF:s och
Björkös orienterare”. Ingvar FransÅr 1952
son
segrade i YJ-klassen. (Ingvar
”Björkö GIK tvåa i lag vid OK Illerns
han
bara vann och vann min egna
söndags tävling”. (En av mina första
kommentar).
tävlingar i större sammanhang, jag
blev 8e i klass pojkar 15-16 år.)
”Goda framgångar för GIF:s och
Björkös orienterare”. Eksjö SOKs
Sju-mannakaveln. ”Björkös granna
25

jubileumsorientering.
”Björködominans i Bauerbragden”.
”Björkö GIK tvåa i div.1-seriepremiär
i orientering”.
“Björköorienterarna har väl försvarat sin position i år”. Flertalet av
klubbens duktiga orienterare nämns
med namn och får i artikeln mycket
beröm.
“Som sagt nybörjarna har ägnats
speciellt intresse detta år och i somras var bland annat John Harringer
- Smålands orienteringsförbunds
instruktör - i Björkö och undervisade
de kommande förmågorna. Resultatet
har inte uteblivit och av de mera
lovande ungdomarna kan nämnas
Sven-Inge Hjalmarsson, Birger Engström, Roland Sandberg, och Lennart
Johansson.”
Kan man tänka sig! Vilka referat
och så positivt man skrev om sporten,
tävlingarna och de tävlandes prestationer.
”Orienteringen stark i Björköby
så länge idrottsplats saknas?”
Visst är det eftersträvansvärt att
varje samhälle får en hygglig idrottsplats, där ungdomen kan tumla om
i allsköns idrottslekar men det kan ha
sina avigsidor också genom att sportgrenar som inte kräver idrottsplatser,
skjuts åt sidan. I Björköby har man
ingen idrottsplats, men man har en
idrottsklubb vars orienterare låtit höra
tala om sig långt utanför det egna, lilla
samhällets gränser. Och att så blivit
fallet anser nog en och annan aktiv
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orienterare i Björköby sammanhänger
med att idrottsplats saknas – orienteringen har blivit den stora sporten och
skogen den stora tävlingsbanan”.

År 1953

”Björkö-Fransson vann söndags orienteringen”.
”Björköjunioren
bäst även igår”.

Ingvar

Fransson

”Björkö-Fransson sträcksegrare i 7mannakaveln vid Göteborg”.
”Fyrklubbsorienteringen blev seger
för Björkö”
”Stor orienteringsdag för Björkö: 4
mästerskap i NJ-mästerskapen.”
I klass nybörjare segrade HjertInge Ottoson. Var det månne en av hans
första tävlingar i större sammanhang.
Hjert-Inge skulle ju så småningom
visa sig ofta och högt upp i resultatlistorna. En annan tidig notering ﬁnns
från IKHPs vårorientering den 12
april där Hjert-Inge placerade sig som
fyra. Kanske det var hans första . Bara
han själv vet? Jag har också noterat att
han deltog i YJ i Nybro den 30 aug
och blev 11e ”man” (varför i YJ kan
man fråga sig) samt i DM för juniorer
i Björkös lag II den 6 september. Laget
kom på 5 plats. Lag I med bland annat
Ingvar Fransson kom först på 27 plats.
Vad hände då kan man fråga sig?
Från resultatlistan serietävling (I
12) div 1 den 13 september noterar
jag också att Hjert-Inge var sjua i
pojkklassen. (Den gången slog jag
Hjert-Inge med 21 minuter. Det var

nog en lång och svår bana för vi hade
varit ”ute” i över 2 timmar.
En annan intressant notering är
att i klassen Nybörjare återﬁnns Ivan
Karlsson med en sjunde placering.
Ivan var ”ute i 2.55.12”. Möjligen var
detta Ivans debut? Trots detta repade
han mod och skulle så småningom
många gånger visa bättre resultat i
den nya klubben. I Hestras tävling
den 20 september placerar sig Ivan på
en tredje plats i klassen nybörjare. Jag
noterar också Ivans deltagande i OK
Stigens tävling den 4 oktober. Då gick
det också bättre. En trettonde placering i nybörjarklassen. Den gången
var Hjert-Inge tvåa nu i pojkklassen.
Heder åt mina lärlingar.
Noterbart är även att Lennart
Johansson nu börjar visa sig i resultat
listorna. I ovan nämnda tävling placerade han sig som 15e man i klassen
YJ.
DM. ”Björköjunior vann. Bland äldre
juniorer segrade Ingvar Fransson
Björkö”.
”Två klassegrar och en andra plats
för Björkö GIK vid Juneträffen”.
Mariannelundstävlingen.
”Björködominans bland seniorer A”.
”Succé för Smålandskaveln JAIF
vann – Björkö trea”.
”Utmärkt orienteringsår för Björkö
GoIK. Budkavle specialitè”.
“Ungdomen kommer”.

”Björköorienterarna
cialklubb.”

bildar

spe-

”En liten sensationsunge har dykt upp
på den småländska skogsluffarfronten.
Så gott som samtliga av Björkö GIKs
orienterare har nämligen brutit sig
ur moderföreningen och bildade i
måndags kväll en specialklubb.”
Se vidare ”Jubileumsskriften för
OK Bävern.”

Fadderförening

Björkö GoIK en ”fadderförening” till
Bävern. För så är det väl? Jag vet ju
något om hur stämningen var i Björkö
när Bo Malmqvist med ﬂera beslutade
att en ny klubb skulle bildas
Vad var nu anledningen till detta?
Efter att ha hört med några av
dem som i början av 50-talet var med
i ledningen i Björkö GoIk och som
numera också är medlemmar i Bävern
får jag en del svar på frågan. Varför
bildade man en ny förening och bröt
sig ur en förening som under mer än
10 år varit så framgångsrik och som
rymde så mycket av gott kamratskap,
god kunskap och kultur?
Möjligen kan svaret på frågan vara
följande:
Medlemmarna i orienteringssektionen ansåg att pengarna fördelas
mellan de olika sektioner på ett sätt
som missgynnade orienterarna. Bandyn och fotbollen ﬁck för mycket
pengar påstod orienterarna.
Orienterarna ansåg att det var
främst de som ﬁck ”ställa upp och
arbeta” på den så kallade Stensjönfesten.
Inom orienteringssektionen fanns
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ett betydande antal med hemvist i
Nävelsjö-Ingarp-Brantås. Flera av
dessa framförde önskemål om att
bilda en fristående orienteringsklubb.
Vågar jag påstå – och inget fel i det
– att Nävelsjöborna var lite lokalpatriotiska.
En annan anledning var säkert orienteringens framväxt och utveckling
under de här åren, bland annat kostnad
och teknik för framställning av nya
typer av kartor. Orienteringsklubbarna blev alltmera beroende av att
skaffa ”egna pengar”. Eget klubbhus
var också ett starkt önskemål från
medlemmarna.
Helt förklarligt lämnade inte alla
Björkö GoIK. Ett mindre antal stannade kvar ännu några år och fortsatte
att tävla för sin gamla klubb. Dock
övergick efterhand även ﬂertalet av
dessa så småningom till OK Bävern. I
princip upphörde orienteringen inom
Björkö GoIk i slutet av 50-talet
I samband med att OK Bävern
bildades lämnade som nämnts ﬂertalet
av orienterarna Björkö GoIK. Detta
innebar ju för OK Bäverns del att

klubben vid starten ﬁck många erfarna
och rutinerade medlemmar. Dessa
kom ju att betyda mycket för den nya
klubbens uppbyggnad, framtid och utveckling. Därmed får anses att Björkö
GoIK är och alltid kommer att vara en
väsentlig del i OK Bäverns historia.
Björkö GoIK lever dock vidare
med ett ﬂertal sporter på ”agendan”
År 1960 tar klubben den nya idrottsplatsen i bruk. Invigningen sker året
därpå.
Lycka till Björkö GoIK när ni nu
fyller 75 År.
Med hälsning till Björkö GoIK och
klubbkamraterna i OK Bävern
Roland Sandberg
PS. Ja, det är mycket intressanta saker man kan hitta när man studerar
gamla resultat listor. Plötsligt kommer
man ihåg de människor man ”mött på
vägen”. Ägna gärna en stund åt detta.
Det är roligt, och det är nyttigt för det
stimulerar minnet. DS.

· Ungdomssektionen tackar Gunvalds Konditori i Ekenässjön, för bullarna i samband med vårens avslutning vid
ungdomsserien i Stockaryd.

· Tjejerna i klubben är tacksamma över att ha fått ytterliggare en dusch i Bävernstugan, vilket minskat köandet
avsevärt.
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