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OK Bäverns H12-lag vann Ungdomens 10-mila. Rasmus Lundberg springer mot mål
med segerkransen runt halsen inför en stor publik.

Seger i Ungdomens 10-mila

H12-laget vann världens största ungdomsstafett

Oliwer vann fjärde etappen i Örebro
Rasmus snabbast i jaktstarten för andra O-ringen i rad

Guld till Beatrice i SM-stafetten

Sprang startsträckan i Eksjö SOKs guldlag i damernas juniorklass

Kontaktpersoner i klubben

Premiär för nya hemsidan

Ordförande

I början av augusti lanserades
OK Bäverns nya hemsida på
www.okbavern.nu. Förutom nytt
fräscht utseende har en rad nya funktioner tillkommit. Det bakomliggande
tekniken på den nya hemsidan är
också helt omgjord från grunden.

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

Sekreterare

Motions- och skidsektionen
Åke Hultgren, 0383-300 09

OL-sektionen

Jan Blomqvist, 073-03 40 380
iq1961@live.se

Anna Adolfsson
Stigaskäl 3, 574 94 Vetlanda
0383-610 50
anna.stigaskal@gmail.com

IT-kommittén

Kassör

Stig Adolfsson, 0383-303 84
stig.ekenassjon@gmail.com

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

Ungdomssektionen

Henrik Adolfsson, 070-971 03 78
henrik@okbavern.nu

Bingolotto

Festkommittén

Hanna Adolfsson, 0383-311 19
tinto31@hotmail.com

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

Tävlingsanmälan

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

Internet

www.okbavern.nu

E-post

info@okbavern.nu

Redaktion för Bävernytt

Tryck, häftning och distribution

Johan Schagerlind, 073-8189368
johan@okbavern.nu

Nästa manusstopp 30 november

Henrik Adolfsson, 070-9710378
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

Koppling till Eventor

Den nya hemsidan är på många sätt
integrerad med det nya anmälningssystemet Eventor. Tävlingar i Småland hämtas och läggs in automatiskt.
Andra tävlingar där det finns bävrar
anmälda hämtas också och läggs in i
kalendern och på startsidan. På så vis
får man en bra överblick över vilka
tävlingar som är dags att anmäla sig
till. Du slipper nu också att logga in i
Eventor för att anmäla sig. Det räcker
med att du loggar in på OK Bäverns
hemsida, så blir du direktinloggad i
Eventor. Klicka
bara på tävlingen
för att anmäla
dig.

pertis behövs. Första gången man ska
lägga till eller ändra sidor kan det kanske ändå vara bra att få lite tips och
hjälp. Kontakta någon i IT-kommittén,
webmaster@okbavern.nu, så visar
vi gärna hur man kommer igång. Det
är bra om någon i varje sektion/kommitté lär sig att lägga in information.

Lite jobb återstår

Det är mycket som ha gjorts om,
och det kvarstår fortfarande en del
saker att göra. Är det nån sida du
saknar så finns den gamla hemsidan
fortfarande kvar. Du når den på
http://web.okbavern.nu.
IT-kommittén

Kommentera
nyheter

För att göra hemsidan än mer levande
är
det
numera
möjligt att kommentera nyheter.

Administration

Att ändra och hålla
sidorna uppdaterade är
nu enklare än någonsin
och ingen teknisk ex3

Seger på Ungdomens 10-mila!

Vilken dramatik, vilken spänning
och vilket fantastiskt resultat. OK
Bävern och Rasmus Lundberg
gjorde ett suveränt lopp och var
först in på upploppet och defilerade
in mot mål. Han sa i segerintervjun
att om han bara kom ikapp dom i
täten så trodde han att han skulle
ta det.

foto: Stefan Månsson

För oss som följde tävlingen blev det
riktigt spännande. Förutom tv-bilder
vid radiokontrollerna kunde man följa
löparna via GPS. När det var 3-4 kontroller kvar kunde man se att Rasmus
hade fått en liten lucka, och den ökade
något hela tiden. Väl på upploppet var
segern klar och hade till och med tid
att få på sig segerkransen.

Vi tar det från början...

Oliwer hade läget under kontroll och
låg bland de tio första vid starten. Vid
första onlinekontrollen ligger OK
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Linus Lundberg gjorde, tillsammans med
Stina och Ludwig, ett kanonlopp på
sträcka tre, och plockade 9 placeringar.

med Ludwig och Stina strax bakom. I
mål var Linus mindre än en minut efter
täten och kunde skicka ut brodern för
att “jaga” på sista sträckan.
Rasmus var snart ifatt och mot
slutet av banan hängde de andra topplöparna helt enkelt inte med i Rasmus ruskiga tempo.
Henrik

Fotomontage: Martin Schagerlind

Bävern först av alla. Men än så länge
är det tätt och inga större luckor. Vid
mål blev Oliwer tvåa, nio sekunder
efter OK Denseln. Det hade blivit en
liten lucka ner till dom andra. Trean
låg ca 22 sekunder efter. Oliwer växlar nu över till Emil.
På TV-bilderna såg vi precis
att Emil stämplade först vid första
radiokontrollen. Det hade åter igen
blivit en klunga i täten. Efter radion
på sträcka 2 måste klungan med Emil
gjort någon miss. I mål vat Emil
några minuter efter ledarna.
På tredje sträckan hade
Bävern tre löpare. Linus
plockade tidigt in
på täten,

Onlinebevakningen i VM-klass. Många bävrar satt klistrade hemma framför datorskärmarn, för att följa TV-produktionen som streamades ut live på nätet. Extra spännande
blev det när sistasträckans löpare (bl.a. Rasmus) sprang med GPS-sändare, så att man i
realtid kunde följa varje steg de tog. Här intervjuvas segrarlaget i TV-studion.
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SM-guld i stafett för Beatrice

Upp och ner på Tjoget

Eksjö SOKs D20-lag, med Beatrice
Gustavsson på startsträckan, vann
SM-stafetten i Umeå. Bea gjorde en
jättebra insats och växlade som tvåa,
3 sekunder bakom Tullinge lag 3.
Segermarginalen blev tillslut 1.30 ner
till Sävedalen efter att Anna Segersson och Therese Klintberg sprungit de
andra sträckorna.

OK Bävern slutade på 44:e plats i
Tjoget söder om Emmaboda. Det var
varmt, precis som det kan vara på
Tjoget ibland. Efter tre sträckor var

Grattis från oss i OK Bävern!

foto: Stefan Månsson

foto: orientering.se

klubben på 21:a plats, men topplopp
blandades med bottennapp och det
blir till att ta nya tag nästa år.

Guld-laget defilerar mot mål.

ESOK-tjejerna överst på prispallen. Fr. v. Therese Klintberg, Anna Segersson och Beatrice
Gustavsson.
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Vänster: Anna Adolfsson
sprang sträcka 5.

foto: Stefan Månsson

foto: tullingesk.se

foto: mARTIN sCHAGERLIND

Ovan: Gustav Adolfsson
gjorde en bra förstasträcka. Här är han på
väg mot startpunkten.

Höger: Bo Turesson gick ut
på omstart på sträcka 19.
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foto: Martin Schagerlind

foto: Martin Schagerlind

Etappseger på O-ringen i Örebro

Som avslutning på grillkvällen hade Egon fixat smaskiga tårtor, med anledning av att
Jessica hade fyllt år.

O-ringens 5-dagars är ett givet
semestermål för många bävrar, så
också i år då C-orten låg i direkt
anslutning till Örebro.
Etapperna var utspridda för att ge en
varierande och utslagsgivande terräng
och även vädret växlade mellan sol
och regn. Det var dock två killar som
presterade på topp hela veckan, eller
vad sägs om etapplaceringarna 4-35-1-2 för Oliwer och 2-4-9-4-1 för
Rasmus. Tredje och fjärde plats totalt
i den stentuffa H12-klassen är riktigt
bra!
Veckans höjdpunkt var torsdagen.
Det hade legat lite i luften och på den
fjärde ettapn lossnade det för Oliwer.
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Han vann etappen med ca 1 min. Grattis! Rasmus ville inte vara sämre och
var snabbast sista dagen. Ytterligare
en etappseger blev det när Fredrik
Augustsson överraskade och vann öppen 2 på fjärde etappen. Han kom trea
totalt och Kjell Maxson var hack-i-häl
på fjärde plats. Att vara med och slåss
i toppen som nybörjare visar att de har
talang.
Det var många andra som också
gjorde bra prestationer, även om en
och annan kontroll ställde till problem. Förhoppningsvis ses vi igen
nästa år, då O-ringen kör en favorit i
repris i Mohed i Hälsingland.
Johan

foto: Martin Schagerlind

Grillkväll på O-ringencampingen. Tisdagskvällens soliga väder passade perfekt för långbord mellan tält och husvagnar.

Oliwer Lundberg tog hem segern på fjärde etappen. Prisutdelningen ägde rum på scenen på O-ringentorget inför många glada bävrar.
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Rapport från Ungdomssektionen

Detta var en bra grund för de tävlingar
som sedan genomfördes. Flera av våra
yngre har deltagit i både Njudungszonens ungdomserie som nationella
tävlingar. Många bra resultat har under våren och sommaren uppnåtts av
våra yngre. Flera är de tillfällen då
Bäverungdomar segrat i sina klasser
vid olika tävlingar.

Många stafettsegrar

Årets Njudungs-kavle togs hem av OK
Bävern där bl.a. Rasmus och Oliwer
gjorde fina insatser. På Lämmeltåget
segrade Bävern i klass C med Josefin,
Linus, Alma, Alexander och Simon
som duktiga löpare. Den finaste titeln
kom sedan på eftersommaren på
Ungdomens Tiomila, där OK Bävern
tog den första småländska klassegern i
tävlingens trettioåriga historia. Oliwer
och Emil på de två första sträckorna
följdes av Linus, Stina och Ludwig
på tredje. Det fina utgångsläge som
10

Rasmus fick förvaltade han på bästa
sätt. En mycket meriterande seger
före lag från bl.a. Norge, Finland och
Danmark. STORT GRATTIS!
På ett antal flerdagarstävlingar
före O-ringen var det främst Rasmus
och Oliwer som presterade många
framgångsrika starter. På O-ringen
i Örebro deltog ett drygt tiotal ungdomar med många fina resultat.
Främst resultatmässigt var även här
tvillingarna Lundberg. Med seger för
Oliwer på fjärde etappen och bästa
sträcktid för Rasmus på avslutaningsdagen blev det mycket hedrande
3:e resp. 4:e plats totalt för pojkarna i
klass H12. GRATTIS!

Eksjö SOK arrangerade årets stafett vid Sjöängen i ett soligt väder.
Bäverns lag slutade 3’a i klass A,
14'e i klass B och med seger i klass
C.
Josefine hade full koll på kartan på
första sträckan i klass C och kom in

Ungdomsserien

Nu är semestern över och det är vardag
igen. Utöver alla nationella tävlingar
har vi också avslutat Njudungszonens
ungdomserie. Vi arrangerade själva
avslutningstävlingen i Stigaskäl. I
det totala sammandraget kammade
vi hem fyra klassegrar. I klassen D10
segrade Stina före Josefin, H10 Linus,
H12 Emil och i H14 tog vi en trippel
genom Oliwer, Rasmus och Josef.
Totalt var det trettio ungdomar från
OK Bävern som deltog. Tack alla ni
som ställer upp. Träningarna fortsätter
nu till slutet av september. Löpträning
i höst är planerat men kan ev. kombineras med den tid vi har i idrottshallen
på torsdagar. Nytt för i år är att tiden i
hallen blir kl. 19-20.
Höstens tävlingar är betydligt fler
än vad som bjuds på under vårsäsongen. Ta därför tillfället i akt att ställa

gen.
Väl mött bland höstlöven
Robin

Seger i Lämmeltåget 2010

foto: Egon Gustavsson

Så är då ytterligare en ol-säsong
igång. En säsong som hade stora
problem i uppstarten. Vintern var
lång, kall och snörik. Detta fick
till följd att flera tävlingar ställdes
in, ibland kanske lite förhastade
beslut, ty när snön väl började att
smälta så gick det ganska fort. Våra
träningar genomförde vi dock som
planerat med bra deltagande av
våra ungdomar. Träningarna har
genomförts på tisdagkvällar vilket
gjort att de vissa gånger har varit
gemensamt med träningen från
klubbstugan.

upp på den eller de tävlingar som
passar dej. Eftersommaren och hösten
bjuder ofta på många fina dagar i sko-

som 12:a, 1 minut efter ledarlaget.
Hon växlade över till Linus, Alma och
Alexandra som satte full fräs. Linus
var den som kom in först till växlingen
och då som 4:a, endast 36 sekunder
bakom ledarna. Han skickade iväg en
laddad Simon som alltså lyckades springa om de som var framför och föra
upp Bävern till seger. Det var en
fröjd att se den glädje som infann
sig hos lagmedlemmar och övriga
närvarande bävrar.
I klass A gick Oliwer ut hårt
och växlade över som ledare till
Agnes som gjorde ett bra lopp
och kom in som 4:a. Även Stina
sprang bra och höll 4:e platsen.
Oscar plockade en placering på sin
sträcka och skickade ut Rasmus
som 3:a. Rasmus var snabbast på
sista sträckan och plockade in tid
på lagen framför.
Emil fick en olycklig start
på första sträckan i klass B och
växlade över till Ludwig som 20:e
man. Ludwig och Josef gjorde
sedan var sitt bra lopp och tog upp
laget till 14.e plats.
Egon

Vinnare i Klass C: Simon, Alma, Linus, Alexandra och Josefine.
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Seger på Njudungskavlen

Georg Käcks minne

OK Bävern lag 1 tog hand
om segern genom stabila
lopp av Johan Schagerlind, Rasmus Lundberg,
Oliwer Lundberg och
Evert Johansson. Tävlingen arrangerades av
Landsbro IF med banor
i den lättlöpta men kuperade terrängen norrut
från Parken i Landsbro.
Näst bästa bäverlag (lag
3) kom fyra, efter två
njudungslag.
Johan (str 1), Evert (str 4), Oliwer (str 3) och Rasmus (str 2).

På en solig glänta utanför Anneberg
hade Bea placerat TC för årets
Georg Käcks Minne. Evert Johansson vann denna kamp till Pias stora
förtret “Varför gjorde du så? Hur
ska du hinna med det nästa år...”.

Höglandets veteran-OL
När detta nummer av Bävernytt
kommer ut så har veteranorienterarna redan avverkat flera av höstens
sammanlagt 13 tävlingar. Men ännu
återstår många innan säsongsavslutningen i Lövhult den 27 oktober.
Från vårsäsongen kan noteras att veteranorienteringarna fortfarande håller
greppet om Höglandets rotsnubblare
med ett medeltal på 55 startande per
tävling.
Den övergång till Sportidenttidtagning som infördes inför
vårsäsongen har fungerat utan några
problem och under hösten kommer
fler nyheter. Kartskalan för korta
banan har sedan 2008 som regel varit
1:5 000 som ger en lättläst karta. Nu
tas nästa steg med kartor i skala 1:
7500 vid några av höstens tävlingar.
Det gäller i första hand mellanbanan
men också i vissa fall långa banan. Vi
12

tror att den större skalan kommer att
underlätta kartläsningen för deltagare
vars syn inte längre är så bra.
Den årliga klubbmatchen mot
Södra Vätterbygdens veteraner gick i
år i trakten av Sund med IKHP som
arrangörer och den gamle mästarorienteraren Göran Öhlund som banläggare. Höglandsveteranerna hade
segrat tre år i rad, men fick i år se sig
besegrade.
OK Bävern står som arrangör för
nästa deltävling den 15 september
med start och mål strax norr om Stensåsa.
Höstens program: 15/9 OK
Bävern, 22/9 IFK Sävsjö, 29/9 SOK
Aneby, 6/10 Grännabygdens OK,
13/10 OK Njudung, 20/10 Eksjö
SOK, 27/10 Nässjö OK
Ivan

Årets bana var 5,36 km lång och det
fanns även en förkortad bana på 3,1
km. Detta verkade passa fler för i år
var det 33 som var med i handicaptävlingen, betydligt fler än på många
år, dessutom var det 11 deltagare på
“barnbanan”.
För de som sprang korta handicapbanan räknades först motsvarande tid
ut på långa banan med samma km-tid.
Plac

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.

Bana Namn

L
L
L
L
K
L
L
L
L
L
L
K
L
K
K
L
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
L
K
K

Evert Johansson
Harald Magnusson
Bo Turesson
Pia Lundberg
Oliwer Lundberg
Sven Käck
Johan Schagerlind
Stefan Adolfsson
Göran Karlsson
Jan Blomqvist
Sven-Olof Hultgren
Rasmus Lundberg
Rune Thuresson
Oscar Gustavsson
Harry Andreasson
Åke Persson
Josef Maxson
Jessica Elmersson
Robin Schagerlind
Ulrika Rudberg
Ivan Karlsson
Hanna Adolfsson
Stig Hultgren
Fredrik Augustsson
Stig Adolfsson
Astrid Svensson
Johanna Maxson
Ingrid Adolfsson
Irener Käck
Marie Augustsson
Frida Johansson
Bernt Karlsson
Inger Schagerlind

Därefter läggs ytterligare 10% till på
den tiden. Handicap-avdraget gjordes
sedan utifrån den långa banans längd.
Fundera på om tillägget på 10% är rätt
eller om det skall justeras till nästa år,
detta var ju ett test som beslutades vid
årsmötet. Lämna synpunkter till OLsektionen.
Efteråt serverade trivselkommittéen hamburgare och tillställningen
avslutades med en snabb prisutdelning eftersom mörka moln tornade upp
sig och det började åska, dessbättre
drog det snabbt vidare och det blev
inte så mycket regn.
Egon

Klass

Hcp/km

Löptid

=Långa

Hcp

Sluttid

H50
H50
H60
D45
H14
H60
H21
H55
H70
H45
H70
H14
H50
H16
H70
H55
H14
D40
H60
D35
H75
D21
H65
H35
H60
D75
D40
D50
D55
D35
D18
H70
D55

1.35
1.35
2.45
4.00
2.30
2.45
0.00
2.15
5.00
1.10
5.00
2.30
1.35
1.30
5.00
2.15
2.30
3.00
2.45
2.30
7.15
1.45
3.30
0.40
2.45
12.30
3.00
5.30
6.30
2.30
3.00
5.00
6.30

43.02
45.58
52.23
60.26
27.48
54.39
40.18
54.14
69.07
48.42
69.58
30.12
53.10
33.20
44.55
71.41
39.51
41.52
43.06
42.43
56.18
43.48
51.37
44.21
51.21
80.13
53.28
64.52
81.58
73.10
Felst
Felst
Felst

43.02
45.58
52.23
60.26
52.34
54.39
40.18
54.14
69.07
48.42
69.58
57.06
53.10
63.01
84.56
71.41
75.21
79.10
81.29
80.46
106.27
82.49
97.36
83.51
97.05
151.40
101.05
122.39
154.59
138.20
Felst
Felst
Felst

8.31
8.31
14.48
21.31
13.27
14.48
0.00
12.06
26.54
6.17
26.54
13.27
8.31
8.04
26.54
12.06
13.27
16.08
14.48
13.27
39.00
9.25
18.5
3.35
14.48
67.15
16.08
29.35
34.58
13.27
16.08
26.54
34.58

34.31
37.27
37.35
38.55
39.07
39.51
40.18
42.08
42.13
42.25
43.04
43.39
44.39
54.57
58.02
59.35
61.54
63.01
66.42
67.19
67.27
73.24
78.46
80.16
82.18
84.25
84.57
93.03
120.00
124.53
Felst
Felst
Felst
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Träningar

Bernt vann Tisdagslunken 2010

Efter Tisdagslunken fortsätter nu löpträningen på tisdagar kl 19.00. När det
börjar bli mörkare är det pannlampa på som gäller för intervall- och distansträning i både skog och på väg.

Bernt Johansson lyckades återigen pricka in en högpoängare och kunde därmed
passera Stig Adolfsson som fick nöja sig med 2:a plats tätt följd av Evy Almqvist.
Stig Hultgren hade tumme med fru Fortuna och vann den eftertraktade träningsoverallen som lottades ut bland alla som deltagit.

Orienteringsbanor på torsdagar tillsammans med OK Njudung. Start kl 17.30.
16 sep: Tjustkulle
23 sep: Ungdomsborgen, Sandlandet
30 sep: Njudungsstugan
21 oktober drar innebandysäsongen igång i idrottshallen i Ekenässjön. Vi har
i år fått tillbaka den gamla tiden på torsdagar kl 19-20, som förhoppningsvis
även passar ungdomarna bättre än tidigare år. Det finns planer på att även ha
gemensam löpträning innan innebandyn och kanske även utnyttja hallen till annan träning. Se hemsidan när det närmar sig för mer exakt upplägg.
OL-sektionen

Bävern Triathlon
Det var länge sedan sist, men i år fick
publik och övriga deltagare återigen
glädjas åt att en kanot kapsejsade.
Evert och Mikael, som bara skulle
plocka upp pinnen... eller hur var det

Skogsplantering
Trots att snön låg kvar länge i våras
kunde årets skogsplanteringar genomföras som planerat. Sammanlagt har
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egentligen? gav dock inte upp utan tog
sig imål som 5:a. Segrare i herrklassen
blev Stafan Larsson och Jesper Starck
från Njudung och bland damerna vann
Ulrika Rudberg och Anneli Dahlgren.

14600 plantor satts av drygt 40 bävrar
vid tre planteringsdagar, vid Sand och
utanför Korsberga.

I resultatlistan nedan står totalpoängen, och inom parentes antalet lunkar.
Tisdagslunken 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bernt Johansson
105 (10)
Stig Adolfsson
102 (10)
Evy Almqvist
101 (10)
Sven-Olof Hultgren
99 (9)
Lennart Lundberg
96 (9)
Stig Hultgren
95 (10)
Lennart Karlsson
92 (9)
Oscar Gustavsson
89 (7)
Gösta Andersson
87 (9)
Harald Magnusson
87 (8)
11. Ann-Charlotte Adolfsson 86 (10)
12. Åke Hultgren
86 (7)
13. Dennis Ericsson
86 (9)
14. Ingrid Adolfsson
82 (8)
15. Evert Johansson
82 (7)
16. Inger Schagerlind
80 (7)
17. Jan Blomqvist
76 (8)
18. Mikael Öhrn
76 (9)
19. Mathilda Augustsson
75 (5)
20. Rune Thuresson
74 (7)
21. Robin Öhrn
73 (6)
22. Johan Schagerlind
72 (7)
23. Stefan Adolfsson
72 (6)
24. Egon Gustavsson
72 (8)
25. Per Lundberg
71 (5)
26. Robin Schagerlind
69 (7)
27. Åke Persson
65 (5)
28. Josef Maxson
64 (5)
29. Agneta Holm
63 (4)
30. Oliwer Lundberg
60 (6)
31. Frida Johansson
56 (4)

32. Göran Karlsson
33. Stina Johansson
34. Isak Ottosson
35. Rasmus Lundberg
36. Agnes Maxson
37. Ludwig Gustavsson
38. Josefin Sandberg
39. Kjäll Ottosson
40. Bo Turesson
41. Johan Albinsson
42. Ulrika Rudberg
43. Mona Ottosson
44. Sandra Kronqvist
45. Emil Johansson
46. Susanne Karlsson
47. Gunnar Holm
48. Linus Lundberg
49. Oliver Karmetun
50. Ingvar Fransson
51. Johanna Maxson
52. Simon Freudendal
53. Anna Adolfsson
54. Gert Westerdahl
55. Jennie Gustafsson
Amanda Gustafsson
57. Sara Schagerlind
58. Peter Berg
59. Henrik Adolfsson
60. Alexander Augustsson
Annika Franzen
62. Gustav Adolfsson
63. Martin Schagerlind

51
49
46
45
42
41
41
39
37
36
35
35
32
30
27
26
25
23
22
21
21
21
18
16
16
13
12
11
10
10
9
8

(4)
(3)
(4)
(3)
(2)
(3)
(3)
(2)
(3)
(2)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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25-manna 9-10 oktober

16

bra boende! Förhoppningsvis kan vi
hitta på något skoj på lördagskvällen
också. Många bävrar har redan visat
intresse och ställer upp, men det finns
plats för fler, såväl unga som rutinerade. Det går bra att göra en intresseanmälan på hemsidan eller direkt
till Stig A eller någon i OL-sektionen.
OL-sektionen

Årsfest

13 november kl 17.00
Alla medlemar i olika åldrar är välkommna.
Anmälan senast den 26 okt till Hanna 0383-31119
eller hanna@hannaadolfsson.se
Mer info om plats kommer när festen närmar sig.

Välkomna!

Ta chansen och häng med!

Kan man ha kul utan OL???

25-manna avgörs i Löt, mellan Stockholm och Uppsala 9-10 oktober. OK
Bävern har anmält ett lag och planerar att åka med buss på fredagen och
springa 25-manna på lördagen samt
den stora medeldistanstävlingen på
samma TC på söndagen. Boende på
vandrarhem i Uppsala är preliminärbokat. Passa på att följa med på en
trevlig helg med två bra tävlingar och

