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Tom Johansson efter fem genomförda O-ringenetapper.

BÄSTA TJOGET PÅ 20 ÅR

Trots detta sekundförlust mot Njudung

SMÅLANDSKAVLEN
30-31 oktober smäller det

O-RINGEN I GÖTEBORG

Läs om djuvanäsarnas upplevelser och Stigs prestation

GUSTAV IMPONERAR

Övertygande sommar kröntes med en 14:e plats på USM

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: www.okbavern.nu

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

E-post: info@okbavern.nu
Bävernstugan: 0383-30690

Tryck och häftning

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

Nästa manusstopp 21 november
Material till nästa Bävernytt
skall skickas via e-post till
webmaster@okbavern.nu

Ordföranden har ordet
Orienteringsåret
2004
börjar
närma sig slutet, cirka en månads
tävlande återstår innan ännu ett
orienteringsår kan läggas till handlingarna. Augusti och september är
ju intensiva månader med dubbla
tävlingar mest varje helg. Dessutom
med VM på hemmaplan och det
bör ju innebära en större chans för
orienteringen att synas i media.
I förra numret av Bävernytt tog jag
upp det låga tävlingsdeltagandet bland
bävrarna under vårsäsongen. Gläd-

“Bävrarna har
hittills i höst tävlat
betydligt ﬂitigare än
under våren.”
jande nog kan jag nu konstatera att
bävrarna hittills i höst tävlat betydligt
ﬂitigare än under våren. Facit av de
fyra DM-tävlingarna blev väl inte så
lysande, ett fåtal medaljer varav ingen
av högsta valör. Med lite bättre ﬂyt
kunde det dock varit några medaljer
ytterligare, ﬂera var nära utan att nå
ända fram. En ﬁn prestation svarade
Gustav Adolfsson för när han i hård
konkurrens sprang in på 14:e plats i H
15 vid USM i Örebro.

Ivan Karlsson, OK Bäverns ordförande.

På hemmaplan handlar mycket av
sommarens verksamhet om Tisdagslunken. En motions- och träningsaktivitet som lockat i genomsnitt 40
bävrar ut i skogen under 10 tisdagskvällar.
Årets viktigaste uppgift, att arrangera
Smålandskavlen, återstår nu. 30-31 oktober hoppas vi att åratal av noggranna
förberedelser ska få sin belöning. Är
bara vädrets makter på vår sida så är
förutsättningarna mycket goda för en
lyckad tävling i Landsbroskogarna.
Ivan Karlsson
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O-ringen i Göteborg
Lördag

Efter att ha avslutat skördearbetet sent
fredag slutade kvällen i Bergs badtunna. Sara hade även hämtat hem sin
militäriske pojkvän Anders. Så ﬁck vi
några timmars sömn innan vi packade
in det sista och tog kurs mot Göteborg
på morgonen. Vi gjorde ett litet stopp
i Tenhult för att köpa glass och proviantering. Sedan åkte vi vidare och
väl i Kungälv försökte vi hitta vägen
till vår camping. Efter en stor omväg
och lite kryssade fann vi äntligen vår
bostad för en vecka framåt. Här fanns
redan Bernt och Evy. Efter en stund
kom även Göran och Astrid. Alla hade
haft väldiga problem att hitta pga.
den tokiga vägbeskrivningen. Efter
en lugn och skön eftermiddag och lite
sightseeing tog vi fram grillen och
ordnade en mycket god kvällsmat.
Framåt kvällningen kom även Bosse
och Susanne, de ﬁck upp förtältet innan det blev mörkt.

hemma förrän vid midnatt.

Måndag Etapp 1, Partille

Vi startade vid 11-tiden då började
det regna som spön i backen och TC
blev en lerig tillställning. Robin som i
år skulle göra ett toppresultat startade
inte (en gammal krigsskada gjorde sig
påmind). Ingrid som i år åter hoppade
på kryckor valde att stanna i husvagnen det var 1,5 km att gå trots VIPplats. Resultatmässigt lyckades Göran
bäst med en 5: te-plats. Vi åkte ”hem”
direkt efter målgång och tog en skön
dusch och lite tvättning. Det blev en
tur till C-orten idag också parkeringsdekalen hade regnat bort. Vi gjorde ett
besök på Göteborgs-kex och handlade
lite. När alla var samlade och hade

Söndag

Sovmorgon det hade dock inte Fam.
Stig Adolfsson för de kom redan vid
10-tiden när vi åt frukost. Vi hade en
lugn dag med vila och uppladdning
vid middagstid kom de sista bävrarna
hit Agneta och Gunnar Holm. De
skulle bo inne och hade 4 rum att väja
på. Schagerlind: s valde att ha eget
boende i Martin och Johan: s lägenhet
inne i Göteborg. På em tog vi en tur
till C-orten för lite inköp. Kvällen
avslutades med ett bio besök. Fam
Stig A. var och kollade på invigningen
och en”Diggiloo konsert” och var inte
4

Stefan Adolfsson stämplar vid sista kontrollen.

ätit middag kom kubbspelet fram där
Bosse dominerade som vanligt.

Tisdag Etapp 2, Kungälv

Ingrid startade dagen med ett träningspass på cykeln. I dag hade vi bara
några kilometer till etappen vi startade
vid 12-tiden, så det blev sovmorgon.
Strålande sol hela dagen. Robin gick
till start men tog sedan bara sista
kontrollen och direkt i mål. Även i
dag lyckades Göran bäst med en 4:deplats, Sara på en 11-plats i D 20L och
Bosse på en 15de- plats. Efter lite tvätt
och middag åkte vi och badade några
i en liten sjö i närheten och Ingrid i
en bassäng i Kungälv. Där hon tog sitt
andra träningspass (hon måste efter sin
senaste ”sista ” operation av sitt onda
knä). Tyvärr ﬁck vi ett mycket tråkigt
besked, Stefan och Lottas pappa dog

på eftermiddagen så det blev ingen
rolig em och kväll men efter mycket
samtal med de anhöriga hemma beslutade vi oss för att fullfölja och stanna
kvar. (Vilket han säkert hade önskat)

Onsdag Etapp 3, Skatås

Idag ﬁck vi en lång sovmorgon om det
inte varit för Fatima (hunden) som inte
ville sova. Med andra ord startade vi
mycket sent idag, så efter en lugn förmiddag for vi i väg mot dagens etapp.
Efter lite fel körning och allmänt förvirrade av den dåliga vägvisningen,
nådde vi äntligen TC. Idag var det
en krävande terräng och långa banor.
Bernt och Evy var visst ute på en egen
sightseeing när de skulle hem idag,
de gick av vid fel parkeringsplats så
de ﬁck snällt gå några kilometer till
den de hade parkerat på. I dag gjorde
Göran en riktig ”groda”
då han hoppade över
en kontroll. Det fanns
inte mycket ledig tid
denna dag eftersom
alla var tillbaka så sent.
Det var bara Göran och
Astrid som orkade iväg
på en ol-träff på Älvsborgsfästning. Vi andra
vilade upp oss efter
den tuffa dagen. ”Vi
hade i alla fall tur med
vädret!” Det utlovade
regnet uteblev nästan
helt. Dagens roligaste
händelse var att se Stig
och Henrik stå och titta
på fotbollsträningen
där vi bodde. De stod
i stora salen och titBernt hugger in i en av tårtorna som han och Evy bjöd på.
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tade ut via stora panoramafönster och
kommenterade spelet som om det var
VM, de räknade även målen.

Senare drog sig en efter en tillbaka för
att ladda inför sista etappen.

Torsdag Etapp 4, Torslanda

I ett strålade väder gav vi oss iväg mot
2004:s sista och avgörande etapp. 4
duktiga bävrar hade lyckas få en ny
nummerlapp till sista dagen.(Alltså
var de bland de 15 bästa.) Eftersom
det var jaktstart med många olika
start tider så blev det en lång dag för
många, från lite efter 9 till 14-tiden.
Sara slutade på 17:de plats i D 20L,
Inger 16 i D 50 M och Astrid 14:de i
D 70 och Sara S 11:a Ö2.
Efter avslutad tävling åkte vi tillbaka
för att packa ihop och städa. Bosse
och Susanne var snabbast iväg, men
inte långt därefter lämnade även vi
Göteborg och årets 5-dagars. Vi hoppas kunna se lite ﬂer Bävrar nästa år i
Småland.

Regnet hänger i luften (och fortsatte
med det hela dagen). Tidig start det
var full fart från 6:00. Långt att gå
från parkeringen för de ﬂesta dock inte
Robin som hade fått en handikappparkering så idag kunde han deltaga
i tävlingen. Efter tävlingen tog vi en
tur ut till Öckerö och Hönö. Sedan åt
vi pizza vi orkade inte laga någon mat
idag därefter gjorde vi ett besök på den
ﬁna botaniska trädgården. Väl tillbaka
i Kungälv samlades alla bävrar för
en gemensam kväll. Under kvällen
kom Bernt med en mycket uppskattad
överraskning, TÅRTA! Tack för detta!
För att han inte skulle köra vilse till
dagens etapp hängde han efter Stig
som en igel. Det var nog bra annars
kanske vi inte hade fått någon tårta.

Fredag Etapp 5, Lindome

Fam. Adolfsson

Bävrarna på plats inför Torslandaetappen, som bjöd på annorlunda orientering.
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DM-medaljörer

Klubbmästare

DM Sprint (23 jun, Värnamo)

KM Klassisk (15 aug, Åseda)

H65

H21
H45
H55
D21

1. Göran Karlsson

DM Klassisk (29 aug, Ålem)
H65
D70

3. Göran Karlsson
3. Astrid Svensson

DM Kort (4 sep, Norrhult)
D70

3. Astrid Svensson

DM Budkavle (5 sep, Växjö)
H45

3. Harald Magnusson
Rune Thuresson
Evert Johansson

1.
1.
1.
1.

Johan Schagerlind
Harald Magnusson
Bo Turesson
Jennie Holm

KM Natt (27 aug, Nässjö)
H40
H45
H50

1. Tomas Svensson
1. Harald Magnusson
1. Sven-Olof Hultgren

KM Kort (4 sep, Norrhult)
H10
H40
H45
H50
H55
D70

1.
1.
1.
1.
1.
1.

Oscar Gustavsson
Jan Blomqvist
Evert Johansson
Stig Adolfsson
Bo Turesson
Astrid Svensson

Njudungsmästare
NM Budkavle (20 jun, Landsbro)
1. Rickard Holm
Tom Johansson
Harald Magnusson
Evert Johansson

NM Klassisk (11 aug, Stockaryd)
H10
H14
H45
H50
D10

1.
1.
1.
1.
1.

Oscar Gustavsson
Tom Johansson
Evert Johansson
Stig Adolfsson
Emmy Johansson

OK Njudung tog hem lagtävlingen
vid klassiska Njudungsmästerskapet i
Stockaryd.
OK Bävern fick inga medaljer vid DM
Natt i Nässjö, 27 aug.
Enda återstående mästerskapstävlingen
2004 är Lång-DM som avgörs i samband med Sydsvenska 2-milen, 7 nov.

NM Natt (17 sep, Sävsjö)
H21
H40

1. Johan Schagerlind
1. Evert Johansson
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GM på Gotland
Torsdag 5 aug. och de sista semesterdagarna packade Gustav och jag
bilen för att åka till Gotland och GM.
Vi plockade även upp tvillingarna
Hjalmarsson & Rickard Rosgren på
vägen till Oskarshamn. Här träffade
vi övriga njudungar samt alla andra
smålänningar. Det blev en mycket
behaglig båtresa på ett soligt och
spegelblankt hav till Visby och + 30
grader. Väl framme packade vi in oss
i en sliten SJ-buss från 70-talet utan
luftkonditionering för att åka till Fårösund. Där ﬁck vi bo i en ganska sliten
skola. Efter en kvällsgenomgång
skulle vi försöka sova men få tyst på
ett 60 tal ungdommar. Mellan 13 & 16
år är inte lätt.
Efter frukost på fredag morgon
lastades vi åter in den gamla bussen
för en svettig tur till Lickershamn
där vi ﬁck springa i den Gotländska
terrängen, här vid sluttningarna mot
havet körde snart Gustav slut på sin
gamle far men det var nyttig träning.
Efter ett svalkande bad i havet åkte vi
tillbaka till Fårösund för mat på det
gamla regementet och vila. På kvällen hade vi lite kartgenomgång ock
taktiksnack inför GM-tävlingarna.
Efter en tidig frukost åkte vi
till dagens tävling i Häftings vid
Hangvar. Det blev en mycket jobbig dag svårframkomlig terräng och
väldigt varmt över 30 grader. Många
av ungdomarna kollapsade av värme
och vätskebrist så sjukvårdstältet var
fullt nästan hela tiden någon hämtades
tom. med ambulans. Resultatmässigt
lyckades några njudungar bra Rickard
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2: a i H16 &
Martina 3: i
D16, Gustav
hamnade i mitten i den tuffa
H 15 klassen.
Idag serverades
vi fältlunch vid
TC och alla
uppmanades
att dricka så
mycket som
möjligt. Efter
lite vila var det
dags för en stor Gustav springer för
k u b b t ä v l i n g Småland i kavlen.
mellan landskapen (här skulle Bo T. varit med)
därefter en bejublad prisutdelning. Vi
hann även med en liten kvällssamling
där budkavlelagen redovisades inför
morgondagen.
Söndag morgon ännu tidigare
avresa idag till samma TC och lika
varmt. I budkavlen startade H15 och
D15 samtidigt i ett väldigt högt tempo
Gustav och bröderna Hjalmarsson höll
sig i täten hela loppet Emil 2.a Christian 7.a och Gustav 13 ca. 2 minuter
efter täten med en kilometertid på lite
över 5 min. Till slut segrade Småland
med Emil och Martina i laget nästa
Smålandslag blev 3.a med Rickard i
laget, så Småland dominerade stort.
Även i dag var det många som tuppade
av i värmen. Efter ännu en fältlunch
och prisutdelning åkte vi till Visby för
hemresa och en lika behaglig båtresa
igen. Vi var hemma vid 22-tiden
mycket trötta efter en trevlig resa.
Stefan & Gustav Adolfsson

Smålandskavlen 2004
Tidpunkten för höstens stora evenemang, Smålandskavlen i Landsbro,
närmar sig alltmer. Den 12 oktober
går anmälningstiden ut och vi hoppas förstås på minst lika många lag
som förra året i Eksjö.
Arbetet inför kavlen går enligt uppgjorda planer och tidsscheman.
Banläggningen är klar, 102 kontroller
markerade i terrängen och bankontrollen utförd. Tävlingskartan ﬁck
en sista översyn och ﬁnputsning av
kartritaren P-O Derebrant i början
av september och den kommer att
tryckas i slutet av september.
En så stor tävling som Smålandskavlen fordrar en omfattande arbetsinsats av ett stort antal funktionärer.
Tävlingscentrum med start, växel,
mål, sekretariat och

serveringsutrymmen ska byggas
upp. Sekretariatet med dess omfattande datautrustning ska testas och
trimmas in. Kartor ska sorteras så att
alla lag får rätta gafﬂingar. Logi och
utspisning fordrar mycket personal
och noggrann planering. Allt detta för
att det ska fungera friktionsfritt under
tävlingsdagarna.
De sista veckorna blir hektiska
men med de duktiga funktionärer
som våra klubbar har kommer säkert
allt att fungera bra. Ett förstklassiskt
speakerteam svara för att spänningen
och stämningen förmedlas till deltagare och publik. Ola Gustafsson är
huvudspeaker och till sin hjälp har
han Eva-Lena Frick och ﬁnländaren
Lalle Broberg. Den sistnämnde syntes
för övrigt ﬂitigt i TV-rutan som intervjuare vid
ﬁnnkampen i Göteborg
nyligen.
Vi ser nu fram mot att få
bjuda världens budkavleelit på en spännande
och
välarrangerad
Smålandskavle
i
Landsbroskogarna
den 30-31 oktober!
Ivan Karlsson

All information om tävlingen på
www.smalandskavlen.nu
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DM-resumé från www.okbavern.nu

Göran vann sprint-DM

Göran Karlsson tog hem årets första
DM-tecken för klubben när OK Stigen
arrangerade sprint-DM. Trots två relativt
stora missar vann han H65 med 10 sek
marginal till tvåan. För övrigt var intresset för denna tävling lågt bland övriga
klubbmedlemmar, då endast tre bävrar
fanns på startlinjen.

Harald bäst på natten i Nässjö

Det blev tyvärr inga medaljer för klubben
vid årets Natt-DM. Harald Magnusson
var närmast med en fjärdeplats i H45, 45
sek från bronset. Tävlingen ingick även i
VTS-cup. Gustav Adolfsson hade en dålig
natt och kom mot slutet. Bättre gick det
för Beatrice Gustavsson som var sex min
efter i D14, men med en tät resultatlista
räckte det endast till en 14:e plats. Martin
Schagerlind vann Öppen 9 före Johan.

Oktober
Fr

1

Lö

2

Lämmeltåget, Eksjö SOK

Sö

3

FK Finn

Må

4

Kalmar OK

Ti

5

Löpträning, Bävernstugan 19.00

On

6

Veteran-OL, SOL Tranås

To

7

Fr

8

Lö

9

Sö 10
Må 11
Ti

14 sekunder. Så långt ifrån var Evert
Johansson från att ta silver i H45-klassen,
men Evert hade inte sekunderna på sin sida
och slutade inte på bättre än en femteplats.
Knallhårt med andra ord. Göran Karlsson
däremot lyckades ta en av OK Bäverns två
medaljer på detta klassiska DM. Han slutade tvåa och var 40 sekunder från guldet.
Den andra medaljen tog Astrid Svensson i
D70, också hon blev tvåa.

Astrid tog brons på kort-DM

På årets korta disktriktmästerskap lyckades
OK Bävern knipa ett brons genom Astrid
Svensson i D70. Oturen hänger i sig för
familjen i Björkeryd. På DM-klassiskt var
Evert 11 sekunder från medalj. Idag var
det Pias tur att inte ha marginalerna på sin
sida. Endast 17 sekunder var hon från att
komma trea. Övriga bra lopp gjordes idag
av Evert Johansson (6:a), Harald Magnusson (8:a) och Gustav Adolfsson (11:a).
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12

On 13

Löpträning, Bävernstugan 19.00
Veteran-OL, OK Njudung

To 14
Fr

Otur för Evert i Ålem

25-manna

15

Lö 16

Dala-Dubbeln, Karlsbyhedens IK

Sö 17

Dala-Dubbeln, Karlsbyhedens IK

Må 18
Ti

19

Höstträff 1: Natt-OL, Bävernstugan 18.00
Löpträning, Bävernstugan 19.00

On 20

Veteran-OL, Eksjö SOK

To 21
Fr

22

Lö 23

Blåbärskavlen, Växjö OK

Sö 24
Må 25
Ti

26

Löpträning, Bävernstugan 19.00

On 27
To 28
Fr

29

Lö 30

Smålandskavlen, Landsbro

Sö 31

Smålandskavlen, Landsbro

November
Må

1

Ti

2

On

3

To

December
On 1

Löpträning, Bävernstugan 19.00

To

2

Fr

3

4

Innebandy, 19-20

Lö

4

Fr

5

Reftele/Vivill, Natt, VTS-cup

Sö

5

Lö

6

OK Älme

Må 6

Reftele/Vivill, VTS-cupavslutning

Ti

Sö

7

Må

8

Ti

9

Hyltes 2-mil, Lång-DM.
Löpträning, Bävernstugan 19.00

To 11
Fr

Innebandy, 19-20

Fr

Innebandy, 19-20
Novemberkonferens, Vrigstad

Ti 21

Fr 24
Lö 25

Innebandy, 19-20

Sö 26

26

Må 27

Lö 27

Ti 28

Sö 28

On 29

Fr

Må 29
Ti

30

Löpträning, Bävernstugan 19.00

To 23
Löpträning, Bävernstugan 19.00

On 24
To 25

Sö 19

On 22

Må 22
23

Innebandy, 19-20

Fr 17

Må 20

Sö 21
Ti

Löpträning, Bävernstugan 19.00

On 15

Lö 18

19

Lö 20

Sö 12

To 16
Löpträning, Bävernstugan 19.00

On 17
To 18

Fr 10

Ti 14
Slutdrevet, Slättåkra

Må 15
16

Innebandy, 19-20

Må 13

Lö 13

Ti

9

Lö 11

12

Sö 14

Skinkracet, Bävernstugan

On 8
To

On 10

7

Innebandy, 19-20

Löpträning, Bävernstugan 19.00

To 30
Löpträning, Bävernstugan 19.00

Fr 31

På www.okbavern.nu uppdateras kalendern allteftersom nya aktiviteter bestäms.
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Nya klubboverallen
Efter en del förseningar under
beställningstidens gång är nu den
nya klubboverallen snart klar för
leverans Den nya klubboverallen som liksom tävlingsdräkten
kommer från Noname i Borlänge
ska nu levereras i månadsskiftet
september/oktober.
52 bävrar har beställt den nya
klubboverallen och därtill kommer knappt 10 träningsoveraller.
De ﬂesta av dessa har beställts
som komplement till klubboverallen.
Datum för avhämtning av
overallerna kommer att meddelas både muntligt och på vår
hemsida.

Johan Schagerlind agerar modell för OK Bäverns nya träningsoverall.

En påminnelse!
OK Bäverns medlemsavgifter betalas ju direkt till klubbens postgirokonto. Det är fortfarande några av förra årets medlemmar som ännu
inte betalat årets medlemsavgift.
Du som vet med dig att Du ännu inte betalat årets avgift men också
i fortsättningen vill vara medlem i OK Bävern ombeds att snarast
betala årets medlemsavgift.
Gällande avgifter är 70 kr för vuxen, 50 kr för ungdomar t o m 19
år samt 150 kr för familj.
Avgiften sätts in på klubbens postgirokonto 44 56 42-2.
Välkommen som medlem!
Kassören
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Undret i Skatås
Kolossen på Rhodos, Zeusstatyn i
Olympia och Faros utanför Alexandria
är tre av världens sju underverk. Detta
är företeelser som det berättats och
skrivits om under årtusenden. Nu har
vi begåvats med ett åttonde underverk.
Alla vi som upplevde tredje etappen
av årets O-ringen i Göteborg ﬁck vara
med om detta märkliga.
Mer än femton tusen orienterare
från över fyrtio länder deltog. Här fanns
löpare från Kina, Japan, Australien,
Brasilien, Amerika, hela Europa och
även stor delar av Smålands elit. I
denna enorma konkurrens lyckades
vår egen Stig ”Gurkan” Adolfsson
med bedriften att få den bästa tiden.
Detta är så uppseendeväckande att
inte något spelbolag ens hade honom
som spelbar. Tiden som klockades
med en mycket avancerad kronograf
noterades till fyrtioen sextiondelar av
en minut.
Då vi vet att tävlingsområdet varit
avlyst för träning, för den yppersta
eliten under de senaste två åren, så
kan han ju inte skaffat någon fördel
genom smygträning. Om det istäl-

Stig Adolfsson nöjd och belåten.

let kan vara så att ”Gurkan” som är
klurigheten personiﬁerad, på något
sätt ”snitslat” den aktuella sträckan
låter vi vara osagt. Hur som haver, så
är detta en prestation som ligger långt
över vad som förväntats av honom.
Vad månde det bliva av denna yngling
när han börjar träna.

IT-kommitténs surftips
Orienteringens portal nr 1: www.alternativet.nu
Här finns det mesta och det bästa om orienteringssporten. Förutom nyheter bjuds även på livliga
debatter i o-snack och eftersnack samt vägvalsanalyser i runoway.

Robin

@
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Naturpasset
Årets Naturpass
var även denna
gång förlagt till
skogarna
öster
om Ekenässjön.
Under tiden 15
juni till 15 september kunde man leta reda på de
40 kontroller som fanns utplacerade.
Under denna tid såldes 54 naturpass,
en liten minskning från förra året.

Noteras kan att Beatrice Gustavsson
på egen hand har sålt över hälften av
naturpassen. Bra gjort!
Bland de inlämnade startkorten har
5 priser utlottats. Pristagare blev: 300
kr Bernt Andersson, Ekenässjön, 200
kr Beatrice Gustavsson, Ekenässjön,
100 kr Jessica Kihlberg, Vaxholm,
Evy Almqvist och Stig Hultgren, båda
Ekenässjön.

”Chippe-Lennarts” stora dag
Sista dagen i augusti månad avslutades
årets Tisdagslunk. Under de tio gånger
”lunken” pågått, fem på vardera vår
och höst, har totalt åttiofem bävrar vid
något tillfälle letat skärmar i skogen.
Våra aktiva orienterare brukar nog
försöka göra en träningsrunda och
besöka alla kontroller. Andra mer motionsinriktade nöjer sig kanske med
fem eller sex kontroller, och då har
vi även där nått vårt syfte med denna
aktivitet. Systemet med att lotta fram
poängen på varje kontroll gör att alla
dock får samma chans till topplacering i poänglistan. Allt för att alla ska
trivas.
Vid årets ﬁnal visade det sig att
Lennart, han med ”chippeskorna”,
vunnit första pris. I sin lada samlade
han ihop sammanlagt 102 poäng från
de tio racen. Tvåa blev Evy A, en rutinerad ”lunk-räv”, på 99 poäng. Den
så hett eftertraktade R90-overallen
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Lennart Karlsson var bäst på årets lunkar.

som lottades ut bland alla deltagare
vanns i år av Inger Schagerlind.
Ett stort tack till alla som deltagit
i årets lunk, och ett särskilt tack till
alla som har hängt ut och tagit in kontrollerna.
Antalet deltager har varierat mellan tjugoåtta och femtio vilket visar
att detta är populärt.
Robin

Resultat Tisdagslunken 2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Lennart Karlsson
Evy Almqvist
Åke Hultgren
Jan Blomqvist
Stig Hultgren
Inger Schagerlind
Bo Turesson
Susanne Karlsson
Oscar Gustavsson
Bernt Johansson
Mikael Karlsson
Ann-Charlotte Adolfsson
Lennart Lundberg
Kenneth Svahn
Hanna Adolfsson
Sara Schagerlind
Egon Gustavsson
Gustav Adolfsson
Ingrid Adolfsson
Gunnar Holm
Joel Rudberg
Elam Karlsson
Helmer Oskarsson
Siv Waldmaa
Frida Johansson
Marcus Ottosson
Beatrice Gustavsson
Rune Thuresson
Stig Adolfsson
Roland Ottosson
Jessica Falk
Agneta Holm
Ivan Karlsson
Stefan Adolfsson
Dennis Eriksson
Ove Johansson
Ingvar Fransson
Robin Schagerlind
Karolina Ahlstrand
Emmy Johansson
Anna Adolfsson
Josef Maxson
Peter Oskarsson

102
99
98
98
96
95
91
91
89
87
87
86
85
83
83
82
80
80
80
79
79
78
78
78
78
77
77
77
76
75
73
72
71
70
69
67
67
67
66
65
63
59
55

(10)
(10)
(10)
(9)
(9)
(10)
(10)
(9)
(7)
(10)
(8)
(9)
(10)
(6)
(9)
(7)
(7)
(6)
(8)
(7)
(6)
(7)
(8)
(9)
(5)
(6)
(5)
(7)
(8)
(6)
(5)
(8)
(5)
(9)
(8)
(5)
(6)
(10)
(6)
(6)
(4)
(4)
(3)

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

68.
69.
70.
71.
72.

75.
77.
78.
80.
82.
84.

Rebecka Östlin
Gösta Andersson
Johan Schagerlind
Tom Johansson
Elias Östlin
Ludwig Gustavsson
Martin Schagerlind
Rickard Holm
Jessica Kihlberg
Petra Kihlberg
Evert Johansson
Harald Magnusson
Carl-Philip Karlsson
Göran Karlsson
Johanna Magnusson
Sara Adolfsson
Kevin Lindström
Henrik Adolfsson
Kjäll Ottosson
Hjert-Inge Ottosson
Sven-Olof Hultgren
Aston Östling
Josef Östlin
Linnéa Holm
Febe Andersson
Jennie Holm
Kjell Maxson
Peter Berg
Emil Johansson
Carina Johansson
Sofia Carlström
Jacob Karlsson
Hanna Östlin
Lina Sjödin
Arne Berg
Tobias Gustavsson
Agnes Maxson
Alexander Holm
Astrid Svensson
Tomas Svensson
Maria Lindqvist
Joel Magnusson

55
52
48
48
46
43
42
42
41
40
40
39
39
38
37
36
35
34
31
30
26
24
24
24
23
22
21
21
18
18
18
17
17
15
13
13
12
12
11
11
10
10

(5)
(4)
(3)
(4)
(3)
(3)
(3)
(4)
(2)
(2)
(3)
(3)
(2)
(3)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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Ungdomssektionen hösten 2004
Höstens program
Lör

2 okt Lämmeltåget i Eksjö. Ett lag anmält.

Lör

23 okt Blåbärskavlen i Växjö. Ett lag anmält.

FreLör
Tis

5-6 nov VTS-Cup-avslutning i Burseryd. Ansvariga Stefan Adolfsson
och Egon Gustavsson.
19 okt Höstträff 1: Natt-OL kl 18 vid Bävernstugan. Harald Magnusson och Kjäll Ottosson är ansvariga.
? nov Höstträff 2: Luftgevärsskytte i Ekenässjön kl 17 30. Kjäll och
Egon ansvariga.

Tis

7 dec Skinkracet: Samling Bävernstugan kl 18.

LörSön

29-30 Vinterting 1. (Mer info i nästa Bävernytt)
jan

Tävlingsresa till Norrhult
– Ungdomarna orienterade och bowlade
Lördagen den 4 september, samlades
vi vid järnvägsstationen i Vetlanda,
för att åka till tävlingen i Norrhult för
att tävla. När alla hade sprungit färdigt
och fått pris åkte vi tillbaka till Vetlanda med bussen. När vi kom tillbaka

till Vetlanda åt vi hamburgetallrik och
läsk. När alla hade ätit färdigt bowlade vi i hallen ca en timma. Efter en
lyckad dag åkte vi hem.
Karolina Ahlstrand

Gustav 14:e på USM i Kilsbergen
Gustav Adolfsson hade stora framgångar när Ungdoms-SM avgjordes i
Kilsbergen norr om Örebro. TC var
för övrigt på gamla världsmästaren
Rolf Petterssons gård, och samma
man stod också för kartritningen och
banläggningen.
16

I ett startfällt på 120 man kom
Gustav på en 14:e plats. Gustav blev
3:e bästa smålänning, före sig hade
han bl a bröderna Hjalmarsson från
OK Njudung (8:a resp 10:a). Gustav
var 7.33 efter vinnaren Anton Tynong,
Gävle OK.

Gustav berättar att det var en spännande tävling med “ledarstol” och en
stor 10-bästa-tavla på TC.
– Jag låg 5:a ganska länge men
dalade lite när de sent startande kom
i mål, säger Gustav.
Gustav följde sedan upp lördagens
ﬁna 14:e-plats med ett stabilt lopp på
förstasträckan. Det var “amerikansk”
uttagning på kaveln och Gustav ﬁck
därför springa i Smålands lag 4.
– Det var ganska mycket gafﬂat
och väldigt högt tempo. Jag gjorde

Här springer Gustav någonstans på
USM-banan. (Bilden hämtad från KFUM
Örebors hemsida för USM)

några småmissar men är ändå nöjd,
säger Gustav om sitt lopp.
Han kom in ca 4 minuter bakom
ledande Dalarna som 35:a, som också
blev lagets slutplacering, bland 116
startande lag. Vann gjorde Örebro före
Östergötland. Brons tog Småland lag 2
med idel löpare från Njudungszonen.
Gustav som under sommaren haft
en hektisk orienteringsperiod. Det
började med ett konﬁrmations/orienterings-läger i Idré. Efter O-ringen i
Göteborg har han sedan hunnit med
att vara med på både på USM-läger
i Örebro och Götalandsmästerskap
på Gotland. Därför är det extra kul
att han visar att allt detta har givit resultat. En 14 plats på USM med stark
konkurrens och tuffa banor är mycket
bra gjort. Grattis!
Henrik Adolfsson
H15-banans tre första kontroller.
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Bävern inget dussinlag på Tjoget
Årets ”tjog” avgjordes i utkanten av
Vissefjärda, närmare bestämt vid
gården Eremitemåla. Detta är ett
namn som förpliktigar till ensamlöpning vilket tjoget med tjugo raka
sträckor knappast inbjuder till.
Vädrets makter var detta år icke på
deltagares eller arrangörernas sida.
Ett veckolångt regn, det kraftigaste på
mannaminne, begåvades denna del av
Småland med. Detta gav ytterligare en
extra dimension åt detta klubbmässiga
mandomsprov. Planerade förläggningsytor kunde inte användas utan vi blev
omdirigerade till bra reservytor inne i
Vissefjärda.
Sportsligt sett gick årets löp
mycket bra för Bävern. Nicklas
och Joel på de två första sträckorna

Nicklas Ottosson stämplar in som 55:a.
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Joel Magnusson lyckad i ”comebacken”.

startade mycket bra. Det går fort på
startsträckorna men våra startande
ungdomar sprang väldigt starkt. På
tredje sträckan skickade vi ut Tom, en
yngling med mycket hög kapacitet.
Den gode Tom förvaltade sitt pund
mycket väl. Efter hans löpning hade
laget en 16:e plats, den bästa vi hade
under hela loppet. Kjäll på 4:e och
Harald på 6:e sträckorna gjorde båda
starka löpningar. Mellan dessa båda
sprang ”Bea”. Debuten i ”Tjoget”
slutade med att hon plockade fem
placeringar, 25:a totalt. Duktigt gjort.
Sara på sjunde sträckan behöll den
placering som Harald förmedlade till
henne vid växeln, och inför omstarten
på natten belade vi en 24:e plats.
Omstart sker 01.00 för ledarlaget,
vi gick ut några minuter senare. Henrik, Arne och Martin på nattsträckorna
gjorde att vi förbättrat oss till 21:a
plats. Evert och Hanna förde efter

stabila löpningar upp laget till en 19:
e plats. Rickard på 13:e tappade tre
placeringar men lämnade över till Tomas som efter ett mycket starkt lopp
åter förde upp laget till den 16:e plats
som innebar en tangering av vår bästa
notering. Efter en habil löpning av Stefan tappade Johan till 25:e plats, men
dock ganska många lag nära framför
oss. Gustav och Jennie tog efter ﬁna
löpningar upp laget till 22:a plats, som
sedan Rune med en ﬁn löpning förbättrade till placering nummer 19, inför
slutsträckan som anförtrotts åt Egon.
Efter att Rune på sträckan före gått
på omstart så var det många duktiga
löpare som kom inför växling ganska
tätt. Nu ﬁck han springa den gode
Egon. När han kommer i mål har han
gjort en löpning i paritet med det bästa
han kan prestera.
Bävern ﬁck en slutlig 21:a placering, det bästa sedan 1984. Att vi var

Tom Johansson sprang utmärkt på tredjesträckan.

ynka sju sekunder efter naboklubben
i kommunen det står vi ut med. De
ﬁck spänna sina muskler till det yttersta för att klara av detta. Tack ska
ni ha för utmärkta insatser alla ni som
ställde upp i laget. Till nästa år siktar
vi lite högre, kommunbäst.
Robin

En slutkörd Egon Gustavsson efter den dramatiska sekundstriden mot OK Njudung.

19

20

2 650 m, Dag

7 570 m, Dag

3 920 m, Dag

4 860 m, Dag

8 000 m, Dag

6 300 m, Dag

2 560 m, Dag

5 280 m, Dag

8 000 m, Dag

14 Tomas Svensson

15 Stefan Adolfsson

16 Johan Schagerlind

17 Gustav Adolfsson

18 Jennie Holm

19 Rune Thuresson

20 Egon Gustavsson

5 210 m, Natt

9 Arne Berg

13 Rickard Holm

7 480 m, Natt

8 Henrik Adolfsson

12 Hanna Adolfsson

4 390 m, Dag

7 Sara Adolfsson

6 240 m, Gryn.

6 180 m, Dag

6 Harald Magnusson

4 930 m, Natt

199.33

5 Beatrice Gustavsson 2 470 m, Dag

11 Evert Johansson

155.08

7 280 m, Dag

4 Kjäll Ottosson

10 Martin Schagerlind

136.32

2 420 m, Dag

836.18

782.52

742.47

721.11

668.04

607.27

562.31

531.19

474.32

450.59

398.26

351.27

305.43

238.40

87.55

71.39

3 860 m, Dag

3 Tom Johansson

45.45

Måltid

2 Joel Magnusson

Banlängd

7 300 m, Dag

Namn

1 Nicklas Ottosson

Str

53.26

40.05

21.36

53.07

60.37

44.56

31.12

56.47

23.33

52.33

46.59

45.44

67.03

39.07

44.25

18.36

48.37

16.16

25.54

45.45

Egen
tid

6.41

7.35

8.26

8.26

7.35

9.15

7.58

7.30

8.53

8.25

9.32

8.47

8.58

8.55

7.11

7.32

6.41

6.43

6.43

6.16

Kmtid

27

16

36

42

63

45

14

31

34

17

31

40

69

48

16

31

42

19

30

55

Egen
plac

703.05

657.32

625.36

609.40

573.13

529.56

492.29

463.23

415.47

393.59

346.19

311.39

269.31

216.28

181.36

139.26

123.01

82.52

66.17

39.24

Tid led.
lag

133.13

125.20

117.11

111.31

94.51

77.31

70.02

67.56

58.45

57.00

52.07

39.48

36.12

22.12

17.57

15.42

13.31

5.03

5.22

6.21

Tid efter
led.lag

45.33

31.56

14.28

36.27

43.17

32.37

25.18

47.36

17.50

45.14

34.40

38.00

52.01

30.25

38.09

15.30

39.51

14.08

20.56

39.24

Bästa
str.tid

5.42

6.03

5.39

5.47

5.25

6.43

6.27

6.17

6.44

7.15

7.02

7.18

6.57

6.56

6.10

6.17

5.28

5.50

5.25

5.24

Bästa
km-tid

+7.53

+8.09

+5.40

+16.40

+17.20

+7.29

+2.06

+9.11

+1.45

+4.53

+12.19

+3.36

+14.00

+4.15

+2.15

+2.11

+8.28

-0.19

-0.59

+6.21

+/- tid
OKB

+3

-4

0

-3

+8

+1

-6

+3

+1

-3

-2

-3

+2

0

-1

-5

+14

-19

-20

+54

+/plac

21

18

22

22

25

17

16

22

19

18

21

23

26

24

24

25

30

16

35

55

Plac
OKB

Resultat Tjoget 2004

