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 Emmaboda Verda OK 

 

   

 
 

Styrelse för 2014 

  

Ordförande   Patrik Fransson  0471-139 98 

Vice ordförande Pernilla Kallerbäck 0471-337 54  

 Sekreterare  Stina Persson   0730-60 34 10 

 Kassör           Gustaf Torenstam  0471-105 852 

 Mari Skinnar Torenstam 0471-74 70 04 

 Joakim Ekdahl  0471-337 32 

  Ronny Hjalmarsson 0471-106 11 

   

 

  

 

Adress           Emmaboda Verda OK 

                       C/O Stina Persson 

                       Bjurbäcksgatan 27  

                         361 33 EMMABODA       

                    

 Klubblokal och elljusspår i Skäveryd. 

 Telefon: 0471-221 20  

 

Hemsida  http://www.evok.se 

 

http://hem.passagen.se/evok
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Ordförande har ordet 
 

Hej på er! 

Nu har våren kommit och med den har löp- och orienteringsäsongen 

börjat. I skrivande stund så har jag varit i Halmstad och gjort 

säsongsdebut. Men jag var inte ensam, utan vi var ett helt gäng från 

klubben. En natt-, en medel-, och en långdistanstävling avverkades. 

Och allt inramades av trevligt hotellboende med gemensam mat och 

aktiviteter.  

På vägen hem, när alla övriga i bilen hade somnat, så funderade jag på 

vad som gör att man lägger en helg på orientering. Mitt personliga 

svar på detta är: Det är så roligt! Men vad är det som gör det så roligt? 

Vilka ingredienser måste till för att uppnå detta? På detta finns det 

säkert lika många svar som utövare, men jag tror att det finns ett antal 

gemensamma nämnare: 

 Man befinner sig i en social gemenskap, där alla har ett gemensamt 

intresse.  

 Ett naturligt utbyte av kunskap och erfarenheter som sker över 

genrationsgränser samt mellan nybörjare och erfaren.  

 Från när och fjärran träffar man nya vänner.  

 Privilegiet att få utöva sin sport ute i skog och mark.  

 Sporten är i sin natur inkluderande där alla kan, utifrån sina 

förutsättningar, finna och uppnå sina personliga mål.  

 En fysisk aktivitet där man nästan glömmer bort att man anstränger 

sig.  

Vill bara slutligen nämna några ord om löpträningen på torsdagarna. 

Här har det skett en explosion av nya löpare! Träffade på gruppen 

utanför mitt hus och raden av löpare tog aldrig slut!  Verkligen roligt 

att se! Tack ni alla som gör detta möjligt. 

Med detta vill jag önska er härliga stunder med kompass och 

löparskor! 

Patrik 
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Årsfesten i Långasjö enligt Malte Gunnarsson 

 
Detta var på vintern innan jul. Festen var i Långasjö och det var bra 

tyckte jag. Vi har gångavstånd fast vi åkte bil för det var så mörkt. 

När vi kom dit så bjöd Sofie på glögg och pepparkakor. Första 

glöggen för året.  

Det var en tipsrunda där en var för vuxna och en för barn. Jag gick den 

för barn. Jag kom dock inte först, men var ändå nöjd med mitt resultat. 

Det var middag och där var långbord och efter middagen var det 

uppträde. Jag uppträdde med mitt dragspel. Det var jätteroligt. Det var 

fler än jag som uppträde. Piano, sång och gitarr fick vi höra. 

Vi fick också priser. Jag tror alla var uppe på scenen minst en gång 

var. De som hade sprungit under året fick priser. Ronny vann 

superduperpokalen.  

//Malte 

 

 
Artikelförfattaren Malte underhöll på sitt dragspel (Bildgalleriet) 
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Årsfesten 22 november 2013 i bilder och ord 

 
Årsfesten var även detta år förlagd till Långasjö Bygdegård. 44 

medlemmar deltog. 

 

Efter traditionell tipspromenad välkomnades de närvarande av 

ordförande Patrik Fransson som berättade om vad som var att vänta 

under kvällen. Även det som hänt under året informerades om. 

 

Mat och fika intogs (ordnat av trivseldamerna) innan en stunds 

underhållning fick avnjutas. Beata Fransson var en av aktörerna. På 

föregående sida kan vi även se att Malte underhåller på sitt bälgaspel. 

 

Patrik informerade om det som kommer att hända under 2014, 

allaktivitetsdag, årsmöte, bowling, säsongsstart orientering, U5-dagars 

och mycket annat. Om våra aktiviteter informeras kontinuerligt på vår 

hemsida.   

 

Familjen Nyquist uppmärksammades som årets familj med följande 

motivering: Med entusiasm och glädje har de anammat den härliga 

sporten, orientering.  Detta på såväl träning som tävling. 
Familjen Nyquist önskades lycka till i skogen framöver. 

 

Efter en hård och svettig tisdagsträning. När alla sitter till bords. Där 

det avhandlas allt om kvällens alla svårigheter. Satt kontrollen rätt? 

Trivselkommittén bjuder alltid på god och värmande mat och en 

trevlig stämning. Detta skapar en riktig guldkant efter 

tisdagsträningen. Vem vet, kanske någon styr stegen direkt till 

fikabordet utan att passera träningen? Men även att duka upp 

festmåltid på vår årsfest är inget hinder för vår trivselkommitté. 

Som tack för allt arbete belönades damerna med blommor. 

 

Peter Ekdahl viker varje torsdagskväll åt löpträning. Intervaller, 

distans och tempo är hans melodi. Både nybörjare och erfaren, sida 
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vid sida, finner här en utmanande träning! Här har många lagt grunden 

till en bra kondis! Torsdagskvällar är det Peter som håller i taktpinnen 

Peter tackades för sitt arbete.  

 

Kerstin och Ronny Hjalmarsson är alltid beredda. Hjälp med karta, 

justera pannlampa, hjälpa till i starfålla, skugga, lägga banor, skriva 

ansökan, orientering i skolan, hjälpa nybörjare och ge värdefulla tips. 

De är smörjmedlet i Evoks maskineri!! Ett tack till Kerstin och 

Ronny!  

 

12 ungdomar som deltagit i Poängjakten fick ta emot var sin 

sportväska. Man får poäng för tävlingar, träningstillfällen, arbete för 

föreningen mm. Mesta poängplockare var syskonen Lovisa, Carl och 

Elias Torstensson. 

 

Tea Gustavsson har haft en fantastisk utveckling i år, sprungit 26 

tävlingar och blivit ca 1,5 minuter snabbare per km. Hon tog 2:a 

platsen i Smålands Vetlanda Team Sportia Cup i den hårda klassen 

D14. Hon sköter dessutom uppdateringen av Poängjakten på vår 

hemsida och hon är med i Orienteringskommittén och planerar våra 

träningar. Grattis till årets ungdomspris! 

 

Ellen Kallerbäck vann årets ”ungdomens tävlingspris” som klubbens 

bästa ungdomsorienterare med hela 34 tävlingar. Hon har gått upp i 

klass D14 som är mycket tuffare än tidigare D12. Har nått flera första, 

andra och tredjeplaceringar. Konkurrensen var hård mellan Ellen, Tea, 

Elias och Lovisa. Grattis till priset!   

 

Ronny Hjalmarsson har under sina 53 tävlingar!!! presterat på topp 

på varje tävling. Har slagits om seger i nästan varje tävling under året. 

Tätt mellan de tre främsta - Ronny, Gun-Britt och Monica. Men 

Ronny vann även i år Skogspokalen. Hur skall vi andra göra för att få 

vårt namn på denna? 
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Följande medlemmar prisades för klubbmästerskap i respektive 

klass: 

D12 Kajsa Ekdahl 

D14 Ellen Kallerbäck 

D16 Lovisa Torstensson 

D21 Stina Persson 

D35 Kajsa Niemi 

D40 Anna Borensved 

D60 Kerstin Hjalmarsson 

D65 Gun-Britt Fransson 

H10 Olle Kallerbäck 

H12 Elias Torstensson 

H12 Simon Eriksson 

H18 Carl Torstensson 

H35 Andreas Niemi 

H40 Niklas Kallerbäck 

H45 Peter Ekdahl 

H50 Gustaf Torenstam  

H65 Ronny Hjalmarsson 

 

Så småningom var den trevliga kvällen till ända och det var dags att 

bege sig hem och ladda för nya framgångar. 

 

På följande sidor redovisas några bilder från årsfesten. 

 

/Jan A (var tyvärr inte närvarande men Patriks ”körplan” ligger till 

grund för referatet). 
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Ordf Patrik hälsar de närvarande välkomna (Bildgalleriet) 
 

 
Beata inledde underhållningen för kvällen (Bildgalleriet) 
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Klubbens flitigaste ungdomar fick poängjaktspriser (Bildgalleriet) 
 

 
Maggan och Maj-Britt tackas för den goda förplägnaden (Bildgalleriet) 
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Ellen tog hem ungdomspokalen även detta år (Bildgalleriet) 
 

 
Pensionär Ronny tog första inteckningen i skogspokalen (Bildgalleriet) 
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Familjen Nyquist blev årets familj (Bildgalleriet) 

 
Årets ungdom Tea (Bildgalleriet) 



 12 

Det första priset! 

 

Året var 1960. Datumet den 25 september. Något lite erfaren i att 

hitta skärmar i skogen. Hade nämligen sprungit en tävling 1958, 

två 1959 och detta var nummer 5 1960. Klassen kallades YP 

(yngre pojkar). Arrangör var Skruvs IF och samlingsplatsen var 

vid Skruvs Glasbruk.  

 

Här fanns inget knatteknat eller någon inskolning. Alla de yngsta 

deltagarna tävlade i YP. Klassen var stor, jag tror alla 48 var 

samlade runt prisbordet för att kolla vad vi skulle tävla om. Skruvs 

Glasbruk hade skänkt mängder av glaspjäser i olika modeller. Här 

krävdes minst en 12:e placering för att få pris. Årets bästa 

placering så långt var 24, så chansen var kanske inte så stor. 

 

Kartan, så kallad 

backstreckskarta var 

i skala 1:50000, d v 

s varje millimeter 

motsvarar 50 meter i 

terrängen. Det 

betyder att 

detaljrikedomen inte 

var någon höjdare. 

Höjderna 

markerades med 

svarta 

lutningsstreck. 

Stjärnor betyder 

barrskog, runda små 

ringar lövskog. 

Åkrar var vita och sjöar blå. Alla vägar, stigar, hus, bäckar och 

sankmarker ritades med svart. 

 

Vi hade drygt 1500 meter till start och banan mätte ca 3500 meter. 

När det var dags för start fick man gå fram till en mallkarta och 
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själv rita in sin bana. Det ingick i tävlingstiden. Var man inte klar 

när nästa man startade fick man trängas framför mallkartan. 

Förmodligen ritade en del in långsamt om nästa man i startlista var 

duktig… 

 

Några angivelser existerade inte. Ville man ha sådana fick man 

skriva dem själv på kartans baksida. Första kontrollen låg mellan 

två höjder. Det gällde att vara duktig på kompassgång. Man fick 

också lära sig att förstora och förlänga, genom att ta sikte på de 

största föremålen närmast kontrollerna. Här var bäst att sikta på 

åkern och sedan den stora höjden. Kom man på fel sida höjden 

hamnade man på ålderdomshemmet vid stora vägen. 

 

Kontroll 2 och 3 var mindre skogslyckor (åkrar i skogen). Sista 

kontrollen, en höjdfot strax innan vägen till Kylle. Här fanns ett 

alternativ till kompassgång. Skogsvägen runt åt vänster och ta 

kontrollen bakifrån från sista huset. Minns inte vad jag valde. 

Någon SportIdent fanns inte på den tiden. I stället användes 

startkort där man fyllde i en kodbokstav. Ofta stod det en 

kontrollant vid skärmen och kollade att man tagit kontrollerna i 

rätt ordning.  

 

Det blev ett bra lopp med tiden 39 

minuter. Segraren hade 34:30. 

Det räckte till en 5:e plats och det 

första priset var säkrat. Men vad 

skulle jag få välja? Var inte 

särskilt reslig (aldrig blivit) och 

hade därför svårt att se prisbordet 

bland alla intresserade. Skymtade 

dock ett tjusigt glashorn som 

tilltalade.  

 

Spänningen var stor när det äntligen var dags för prisutdelning. 

Ingen av mina fyra övermän valde glashornet. Lyckan över det 

första priset var fullkomlig! /Ol-token (Ronny) 
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O-EVENT 2013 
 

Den 8-10 november åkte ca 50 personer från EVOK på 

klubbresa till Borås för att springa O-EVENT 2013 som 

består av tre orienteringstävlingar, Sprint by night på 

fredag kväll, Downhill Sprint på lördag och slutligen  

Zoo-orientering på söndag.   
 

En av deltagarna på klubbresan var Oskar, Oskar har skickat 

in en bild och berättat vad han tyckte om resan. TACK 

Oskar för ditt fina bidrag. 

 
 

Min första Boråsresa 

 

Det var jättehäftigt att stå på Borås arena.  Det var så stort. 

Jag tänkte  

- Ska jag verkligen springa här! 

Det var jättekul!  

Det rekommenderar jag er att åka på. 

 

Men se upp för dinosaurierna (se bild) 

Oskar Nyquist 
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Oskar framför en stor dinosaurie
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Sponsorhuset - Ett mycket, mycket enkelt sätt att stödja 
EVOK! 
 
Det finns ett mycket enkelt sätt att stödja EVOK (som jag själv 
tyvärr missade senast idag). Jag beställde bland annat lite 
Glukosamin från Bodystore.com och kom, naturligtvis när 
ordern var klar, på att jag missat att gå via EVOKs hemsida. 
 
Varför var nu det så tråkigt?  
 
Hade jag gått in på EVOK.se först, valt länken för 
"Sponsorhuset" och sedan gått vidare till Bodystore hade 
Emmaboda Verda OK fått en utbetalning på 5% på 890:-, dvs. 
44 kronor och 50 öre. Det hade blivit 22 kronor per klick direkt in 
i EVOKs kista.  
 
Det mest går att handla via sponsorhuset. 
Beställer du linser och först går via länken Sponsorhuset så ger 
Lensway 50 kr per köp till EVOK, LensOn ger 40 kr om du 
handlar för över 200 kr, Lensme ger 4,4 % på din beställning 
och Shopping4net ger 5,5 % osv. 

 
Så om du handlar på t.ex. Gymgrossisten.com, Halens 
eller Adlibris, bokar din resa på Scandlines, beställer 
fönster från Skånska Byggvaror, köper toner från 
inkClub, köper musik från iTunes, handlar på 
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Bodystore.com eller Bokus eller Lendo eller Lensme, 
Bredbandsbolaget, CDON, Svenska Spel, MQ, The 
Bodyshop, Dammsugarpåsar.nu, NetOnNet, Tradera.com, 
Dustin home, TravelPartner eller NordicFeel, så gör det 
gärna via vår länk på evok.se. 
 
Via sponsorhuset kommer du åt ca 200 nätbutiker.  
2013 omsatte näthandeln ca 4 000:/person i snitt.  
Om 100 av våra medlemmar handlar för 1 000:-/år via 
Sponsorhuset ger det 4-5 000:- direkt till EVOK. 
 
Som sagt: Ett mycket, mycket enkelt sätt att stödja EVOK! 
 
Gustaf 
 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

Spin of hope 2014 
 

Lördagen den 29/3 cyklade 12 evokare Spin of hope. 

 

Spin of hope arrangeras över hela landet till förmån för 

barncancerfonden. 

EVOK sponsrade med 1500:- och 12 tappra cyklister trampade och 

svettades under det timme långa passet som instruktören hade 

anpassat för oss i Evok som är vana vid utomhusträning.  

För den vana spinningcyklisten blev passet något annorlunda då vi 

cyklade till en film och jagade andra cyklister genom ett landskap. 

Kanske inte går att jämföra med orientering eller löpning utomhus, 

men det fick nog oss till att trampa lite extra. 

 

Sofie 

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u89608938&url=http://evok.se&urlHash=3.114737471717664E-43#_blank
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Allaktivitetsdagen – intervjuer med några deltagare. 
 

Lördagen den 18 januari var det traditionell allaktivitetsdag i 

Emmaboda sporthall med många deltagare. Klubbens yngre 

medlemmar var i majoritet.  Poängorientering, hinderbana, innebandy, 

badminton, bananorientering m  m stod på programmet. Avlutningen 

var en rugbymatch mellan tjejer och killar. 
 

Agnes Jonasson har intervjuat sina syskon Edvin (8 år) och Alva (4 år) 

om vad de tyckte om dagen. 
 

1. Vad gjorde ni? 

Alva: Kröp i tunneln tillsammans med Tim, åkte rutschkana och 

spelade innebandy. Edvin: sprang hinderbanan 
 

2. Vilka kompisar träffade du? 

Alva: Tekla och Tim 
 

3. Vad var roligast? 

Alva: spela innebandy Edvin: springa hinderbanan 
 

(En månad efteråt….) 
 

1. Vad heter du? -Tekla 
 

2. Hur gammal är du? -4 år 
 

3. Vet du var sporthallen i Emmaboda ligger? 

Nej. Jo! Nära Joels skola. 
 

4. Har du varit där någon gång? -Ja, en-två gånger 
 

5. Vad gjorde du då? –Spelade ishockey 

6. Kommer du ihåg vilka du var där med? 

Mina kompisar på Emmaboda Verda: Olle, Olles storasyster, 

Ronny och Kerstin. 
 

7. Du var ju på lag med någon…-Ja! Brun, grön, blå! 

…nej, jag tänkte fråga vem var du på lag med?-Tilda.  
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8. Vad ledde skattjakten fram till för något? Kommer du ihåg vad 

ni fick se på slutet? 

(Just nu kliar det extremt mycket på ena armbågen och 

intervjuoffret är något frustrerad…) 

Banan-sill eller nåt! Jag kommer inte ihåg!! Ah!! Vad det 

kliar, jag vet inte! 
 

En stund senare. 

9. Vad gjorde du på hinderbanan? 

Hoppade över en sak. Sedan slog jag mig två gånger. Man 

stämplade start och mål med pipen. Och så hade vi med oss 

mandlar att äta och stora muffins. Nej, inte muffins. Vad heter 

det? Sådana där små bruna? Inte stora. Små. RUSSIN! Russin 

var det! 
 

10. Skulle du vilja gå på allaktivitetsdag igen? –Ja! 
 

11. Varför då? 

För det var kul. 
 

12. Vad var kul? 

Vet inte. Jo, vinna i mål var roligt. Och att spela hockey. 
 

 
Agnes intervjuar Edvin och Alva. Foto: Göte L
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Hallandspremiären 
 

Första dagen var det nattorientering. Det blåste, småregnade och det 

var kallt men alla var lika glada för det. På min bana var terrängen bra. 

Det var lätt att springa i skogen men på vissa ställen var det väldigt 

blött. Att avsluta med att springa på stranden var riktigt jobbigt. Jag 

hade sprungit ganska länge i skogen och var trött, men när jag visste 

att det inte var så långt kvar kunde jag  ju inte ge upp. Vid sista 

kontrollen innan mål stod det några småkillar och skrek "Kom igen 

nu, du klarar det!". Då blev det lättare att spurta sista biten in i mål.  

 

Andra dagen var det medeldistans. Det var hyfsat varmt och soligt, 

och alla tyckte det skulle bli kul. Men terrängen var dessvärre inte så 

rolig. Det låg väldigt mycket grenar på marken som gjorde det svårt 

att springa och på vissa ställen fick man gå. Annars var det roligt.  

 

På kvällen fick vi middagsbuffé på hotellet, de anordnade också en 

quiz som handlade om allt från städer i världen till choklad. Resten av 

kvällen spenderades framför melodifestivalen. 

 

Den sista dagen var det långdistans. Många var trötta och ville bara ha 

det gjort medan andra verkade mer taggade. Terrängen var jättebra 

och det gick lätt att springa, så det var kul att kunna öka takten.  

 

Jag tycker att helgen var jätterolig. Det var en bra start för denna 

säsong.  
 

Beata 
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NATURPASSET  

 

1/5 -15/8 2014 
 

 
 

Emmaboda Verda OK arrangerar även i år Naturpasset på cykel 

och till fots. 

 

För cykeldelen kommer området vid Alsjömåla att användas. Via 

körvägar och stigar kan du nå de fotograferade kontrollpunkterna 

via cykel. 15 fotokontroller kommer att användas. Observera att 

råbockjakt startar den 16 augusti inom området. Denna del måste 

därför vara avslutad senast den 15 augusti. 

 

3 skolkartor kommer dessutom att användas. C:a 10 kontroller 

kommer att finnas i varje område kring skolorna i Emmaboda, 

Vissefjärda och Långasjö. Dessa kontroller är lämpliga att ta till 

fots. 

 

Information finns i startpaketet om hur det hela går till. 

 

Startpaket kostar 60 kr och kan köpas i Apoteket, Emmaboda, 

Simhallen, Emmaboda, Lanthandeln i Långasjö och ICA-butiken i 

Lindås.  

 

Ronny Hjalmarsson, tel. 0471-106 11 kan informera vid behov. 

/Jan 
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UNGDOMENS 5-DAGARS 

 
I maj är det dags för den första etappen av ungdomens 5-

dagars och den går av stapeln i Nybro. För att vara mer 

exakt den 6 maj. Själva har vi i år etapp 5 som går av 

stapeln den 3 juni. Troligtvis i Skäveryd. 

 

För er som inte vet vad Ungdomens 5-dagars är så är det en 

serie tävlingar där man samlar poäng, dels individuellt men 

även till klubben. Tävlingarna är till för alla ungdomar upp 

t.o.m.16 år, så väl nybörjare som rutinerade. De är i år 

förlagda i Nybro, Alstermo, Kalmar, Torsås och Emmaboda. 

Deltävlingarna går på tisdagskvällarna den 6/5-3/6. Klubben 

har dom senaste åren varit väldigt framgångsrika i detta 

evenemang med segrar både klubbvis så väl som 

individuellt. Detta kan vi tacka de som engagerat sig med 

ungdomarna för. 

 

Nu tycker jag vi kraftsamlar och springer så många tävlingar 

vi kan så att vi kan ta hem bucklan till Emmaboda där den 

hör hemma. Väl mött i skogen. 

 

Peter ”Pidde” Eriksson 
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STÄDNING AV KLUBBLOKALEN I SKÄVERYD 2014 
 

Vad skall göras? 
 

- töm soporna 

- plocka undan ev. disk 

- städa toaletterna, byt handdukar (lägg de smutsiga i 

städskrubben on du inte kan tvätta dem) 

- sopa och torka golven 

- Tycker du att det är rent och fräscht kan du göra en 

djupdykning någonstans t.ex. putsa något fönster, skura bastun 

eller städa duscharna extra noga 

 

Rengöringsmedel finns under diskbänken, handdukar i 

kökslådorna.  

Skurspann, moppar och dammsugare finn i städskrubben. 

Toapapper finns på vinden. 

 

Städschema  2014 
 

Vecka Ansvarig   Telefon 

10 Fam   Gunnarsson  505 05 

14 Fam   Torstensson  401 50 

18 Fam   Hansson  109 02 

22 Fam   Nyqvist 

30 Maggan Engström  0706 811646 

34 Jörgen o G-B Fransson  126 83 

38 Ronny o  Kerstin  Hjalmarsson 106 11 

42 Patrik Fransson  139 98 

46 Peter o Sofie Ekdahl  137 10 

50 Christer Martinsson  123 41 
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Vinstplan för EVOK-s medlemslotteri 
 

 
 Kontakta Gun-Britt Fransson när det gäller medlemslotteriet 

 på  telefon 0471-126 83 eller mobiltelefon 0705-82 06 78.  

 

 
DRAGNINGSLISTA EMMABODA VERDA OK NOV 2013 

 

400:-     nr  46 Maj-Britt Ekdahl   

200:-     nr  160 Torne Andersson 

100:-     nr   54 Lars-Christer Karlsson 

100:-     nr   22 Gabriel Eles 

100:-     nr  135 Göte Gustafsson 

100:-     nr   35 Birgitta Lindholm 

100:-     nr  155 Thomas Claesson 

100:-     nr  121 Jan Påhlstorp 
 

Månad  Presentkort 
Mars 1 st á 400:-  1 st á 200:-  6 st á 100:-  

April 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Maj 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Juni 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Juli 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Augusti 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

September 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Oktober  1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

November 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

December 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:- 

    

Antalet lotter:  160 st 

Totalt  80 vinster till ett värde av 12 000 kr. 
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DRAGNINGSLISTA EMMABODA VERDA OK DCEMBER 2013 

 

400:-     nr 142 Anders Andreasson   

200:-     nr   94 Christer Karlsson 

100:-     nr   93 Glenn Blom 

100:-     nr 130 Susanne Gålén 

100:-     nr   37 Jan Melin 

100:-     nr 146 Bernt Pettersson 

100:-     nr 147 Sylvia Jansson 

100:-     nr   49 Karl-Erik Einarsson 

 

 

DRAGNINGSLISTA EMMABODA VERDA OK MARS 2014 

 

400:-     nr  24     Matilda Kallerbäck   

200:-     nr 26    Tea Gustavsson 

100:-     nr  157   Anna Karlsson 

100:-     nr  52   Jennie Gustafsson   

100:-     nr 114   Anna Johansson 

100:-     nr  95    Per Lennartsson 

100:-     nr 146    Bernt Pettersson 

100:-     nr  30    Karin Einarsson 

 

 

 

VINNARNA MEDDELAS PERSONLIGEN 

 

EMMABODA VERDA OK GRATULERAR TILL VINSTEN!!! 
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Emmaboda Verda OK i diagram och siffror, 2008-2013. 
 
 
 
Färre antal medlemmar, orienterande, orienteringsstarter o s v 
men fler topplaceringar (1-3) än tidigare år, är en kort 
sammanfattning av siffrorna för 2013.  
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Källa: respektive års verksamhetsberättelse. 
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Svaren till förra numrets tävling 

 

I förra numret av Skäverydsbladet testade vi 

medlemmarnas matematiska kunskaper, frågan var: 

Vilket bilmärke?  
1 Tre romber = Mitsubishi 

2 En romb som nästan är tredimensionell = Renault 

3 Två ellipser i en större ellips = Toyota  

4 Tredjedelar = Mercedes 

5 Fjärdedelar (i inre delar av märket) = BMW 

6 Cirkel med ”blixt-diameter” = Opel 

7 I en fyrhörning finns en cirkel och en rektangel. Dessutom 

finns där en liten rektangel och en liten triangel = Volvo 

 

Kerstin Hjalmarsson var en av de som löst frågan och blir 

den lyckliga vinnaren i tävlingen. Tidningsredaktionen säger 

GRATTIS till Kerstin med en trisslott. 

 

Inger 
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TÄVLING våren 2014 
 

Vi använder oss av en massa slangord när vi snackar med 

varandra men vad betyder alla dessa slangord? 

 Översätt orden till ”vanlig” svenska och maila dina svar till, 

inger.pedersen@telia.com eller skicka ditt svar till: Inger 

Pedersén Knappsmåla 361 91 Emmaboda 

 

1. Snorbroms 

2. Pedalryttare 

3. Snarkofag 

4. Skinkservett 

5. Ankeldricka 

6. Fortbadare 

7. Djungelkiosk 

8. Påtappningsrör 

9. Lappcykel 

10. Kärleksautomobil 

 

 

LYCKA TILL! 

 

 

 

 

mailto:inger.pedersen@telia.com
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Medlemsavgifter för år 2014 
 

Födda 1996 och senare      50 kr 
Födda 1995 och tidigare    125 kr 
Familjeavgift (max 2 vuxna)   200 kr 
Ständig medlem per person 1000 kr 
 
I familjeavgift får inräknas max 2 personer som är 19 år  
eller äldre 
 
Bankgiro för medlemsavgifter 844-7435 

_____________________________________ 
 

 
 
Du som har e-postadress! 
Sänd ett meddelande med ditt namn och din adress till 
klubbens e-postadress info@evok.se. Då kan du få information 
om våra aktiviteter via e-post. Du kan också sända frågor och 
synpunkter på vår verksamhet till denna adress. 
 

mailto:info@evok.se


 34 

Sponsorer 
Ett stort tack till alla sponsorer som stöttar vår verksamhet. 

 

Ahlsell 

AMB 

Bil-Karlsson 

Deloitte 

Elbyrån 

Emmaboda Bostads AB 

Emmaboda Elektriska 

Emmaboda Glas 

Emmaboda Glasmästeri AB 

Emmaboda Granit 

Emmaboda kommun 

Emmaboda Trafikskola 

Glasteknik i Emmaboda AB 

Golv & Kakel 

Gransjöverken AB 

Handelsbanken 

ICA Supermarket 

Idavall Data AB 

Lindahls Yrkeskläder 

Lindås Livs AB 

LRF Konsult 

Länsförsäkringar 

Magnussons Motor 

Runes Bensin 

Rörinstallationer 

Sparbanken Eken Långasjö 

Sunnerbofönster 

Swedbank 

Södra Timber 

Woody bygghandel 

Xylem 

Åkessons Tryckeri AB 

Älmeboda Maskinservice AB
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Skäverydsbladet 
Skäverydsbladet planeras till april och november varje år. Dina bidrag 

vill vi ha till den 15 mars och 15 oktober. Det kan vara något roligt 

som hänt på en tävling, gamla foton, någon rolig historia eller klurig 

tävling. Skicka ditt bidrag när som helst till Jan så kommer det med i 

nästa utgåva. 
 

Är Din adress riktig på adressetiketten? 

Om inte, var snäll och meddela någon i tidningskommittén. 

 

Tack alla som lämnat bidrag till tidningen. 

 
Tidningskommittén består av: 

 

 Jan Andersson  jan_greger@telia.com 

 Göte Lundberg gote.lundberg@telia.com 

 Sofie Ekdahl sofie.ekdahl@edu.emmaboda.se 

 Maria Eriksson mialotta@telia.com 

 Inger Pedersén inger.pedersen@telia.com 

 

Tidningskommittén önskar alla medlemmar 

 En härlig vår och 
sommar 2014 



 36 

 
Avs: Emmaboda Verda Ok 

         C/O Stina Persson 

         Bjurbäcksgatan 27 

         361 33 Emmaboda 

 

 


