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Ordförande har ordet.  
 

 
 

2012 närmar sig sitt slut. Julen kommer krypande. Är i Göteborg för 

tillfället och här är redan julpyntat och fejat på många håll.  

Tomtar i chocklad trängs med glögg och pepparkakor i mängder på 

butikshyllorna.  

Men trots julens snara antågande skall vi hinna med en årsfest på 

fredag kväll. Ser fram emot en trevlig kväll med närmare 70 anmälda 

EVOKar i alla åldrar.  

Och även om den ordinarie tävlingssäsongen är slut, en säsong där vi 

för övrigt slog förra årets rekord i antal tävlingsstarter, så återstår det 

några träningskvällar på tisdagar och några löpträningar på 

torsdagskvällarna.  

Från och med december kör klubbarna i zonen lördagsträningar med 

start i Kalmar den 1 december. EVOK ordnar en lördagsträning på 

annandagen i Lindås.  

Glöm heller inte bort att springa lussenatten i Lessebo den 8 

december.  

Håll koll på hemsidan - det kan dyka upp mer.  

 

Vi syns i skogen.  

 

Gustaf  
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Redaktionens frågor till styrelsen med svar 

(fortsättning från vårens utgåva) 

 
Favoritfilm? 

Gustaf (49)  Många, bl.a.  "Att angöra en brygga" och 

"Bridesmaid" 

Ronny(Pensionär) Landet som inte längre är 

Jörgen (Pensionär) Millenniumtrilogin av Stieg Larsson 

Mari (44) Broarna i Madison County med Clint 

Eastwood och Meryl Streep. 

Joakim (42)  Star Wars 

Pernilla (36)  Toy Story 
 

Vad skulle du göra om du vann 1 miljon? 

Gustaf (49) Bli mycket förvånad, eftersom jag varken 

spelar eller köper lotter. 

Ronny(Pensionär) Köpa en ny tumkompass. 

Jörgen (Pensionär) Åka världen runt och besöka olika 

kontinenter (och kanske tävla i 

orientering). 

Mari (44)  Resa, gärna kuska runt i husbil i Europa. 

Joakim (42)  Byta bil. 

Pernilla (36) Se till att rutan för ränteutgifter på 

deklarationen blir tom och sedan fortsätta 

att stödja detaljhandeln i Emmaboda. 

 

Skulle du offra att raka av dig håret för att få fortsätta orientera? 

Gustaf (49) Det lilla jag har kvar kan jag gott offra på 

idrottens altare. 

Ronny(Pensionär) Självklart 

Jörgen (Pensionär) Nej! 

Mari (44)  Nej! 

Joakim (42)  Ja, det finns inte så mycket kvar ändå. 

Pernilla (36) Nej, inte för att få orientera men för att få 

vara med i en härlig förening.  
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Vad skulle du göra om du var statsminister för en dag? 

Gustaf (49)  Den svåraste frågan. Det finns en massa,  

stort och smått, jag skulle vilja ändra på. 

T.ex. låta tandvården ingå i den allmänna 

sjukvården och öka resurserna till skolorna. 

Införa blinkerstvång vid rondellkörning. 

Ronny(Pensionär) Förmodligen göra bort mig och tvingas 

avgå. 

Jörgen (Pensionär) Dela ut en miljon till alla pensionärer. 

Mari (44)   
Joakim (42)  Skärpa straffskalan för grova brottslingar. 

Pernilla (36) Jag skulle gå hem till Filippa och charma 

henne, se till att jag fick flytta in igen och 

att allt blev som förut. 

. 

Detta visste vi inte om dig: 

Gustaf (49)  Att jag inte har några hemligheter att berätta 

 Ronny(Pensionär) Var på min första orientering 1950 

Jörgen (Pensionär) Det vet ni fortfarande inte. 

Mari(44)   
Joakim (42)  Har kolliderat med en grävmaskin. 

Pernilla (36) Att jag faktiskt ibland kan tycka om att 

vara helt själv i flera timmar. 

 

Vad var din första tanke när du fick dessa frågor? 

Gustaf (49)  Å ne,j inte ännu en enkät! 

 Ronny(Pensionär) Kul idé, men svåra att svara på. 

Jörgen (Pensionär) Brist på material till Skäverydsbladet. 

Mari(44)  Varför? 

Joakim (42) Syrran är inblandad, kan bli hur tokigt som 

helst. 

Pernilla (36)  Det här är Mias idé! 
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Vårruset i Växjö 
 

Följande samtal utspann sig mellan Inger P och Sofie E. 

Hej det är Inger, du vi måste få tag på en till för vårruset, ska vi fråga 

mormor? 

Sofie: Vilkens mormor? Inger: Din.  Sofie: Det blir svårt hon har varit 

död i många år. 

Inger: Jag menar Maj-Britt. Sofie: OK, jag ringer mamma. 

Telefonen ringer hos Ekdahls. Hej mamma, kan du vara med på 

vårruset? 

Vi är Inger, Anni, Nina, Kajsa och jag, så vi fattas en. Maj-Britt: OK, 

jag ställer upp men tänker gå runt. Sofie: Bra då anmäler vi ett lag. 

Inger bokar tågbiljetter, annars får vi åka med två bilar. 

Maj-Britt: Kul att få vara med ungdomarna tänkte jag när jag lagt på 

luren. 

Så kom då torsdagen 3 maj. Uppklädda i EVOK:s träningsoveraller 

stod vi förväntansfulla på perrongen vid stationen i Emmaboda. Då 

hördes en röst bakom oss, ”och ni skall på kosläppet förstår jag” och 

det var bara att nicka instämmande. 

Väl på tåget kom Inger på att vi inte hade någon legitimation, vilket 

kunde behövas då biljetterna är personliga, men konduktören var en 

trevlig man som önskade oss lycka till. 

Framme i Växjö promenerade vi till Strandskogen, där vi hittade en 

bra plats att vara på. 

Så var det dags för start. Vi intog våra positioner i våra olika 

startgrupper och när det äntligen var dags för min grupp hade hjärnan 

fått spader. Du kan springa Maj-Britt, sa den och tävlingsdjävulen for 

i mig. Jag gick och sprang om vartannat. Jag som inte sprungit sen O-

ringen i Skåne 1995. 

Efter 5 km var loppet avslutat och Inger tog emot mig. Sofie, Nina, 

Kajsa och Anni hade dukat upp picknicken i gröngräset vilket 

smakade bra. Sofies mobil ringde, det var Peter som ringde och 

undrade om svärmor kommit i mål. Han blev imponerad. (tack för 

omtanken). Nöjda och belåtna tog vi tåget tillbaka hem. 
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Nu går jag här och linkar med ett ont knä och ser ut som om jag var 

stelopererad.       

Men kul var det. 

 

Mormor Maj-Britt       

 

 

Resultat av utmaningen 
 

I fjolårets höstnummer av Skäverydsbladet utmanade jag mina 

”klasskamrater” att anmäla sig till O-Ringen i klassen H65 Kort. 2 

personer antog utmaningen Jörgen F och Jan P . Ronny H sprang H65 

och Anders A H65 motion. Jag vill gratulera Jörgen som segrare i 

utmaningen genom att komma på 24:e plats med Jan på plats 76. Själv 

blev jag diskvalificerad på 4:e etappen eftersom jag var för snabb med 

en stämpling vid en kontroll. 

 

Kent 

 

________________________________________________________ 

 

Årsmöte 2013 
 

EVOKs ordinarie årsmöte kommer att hållas söndagen den 3 februari 

kl. 15:00 i Skäveryd. Du är välkommen att delta. 

 

Styrelsen  
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TJOGET 2012-07-07/08 
 

 

 
Jag står vid en åker i norra änden på Långasjö och tittar ut över 

vallen. Det enda jag ser är gräs. Detta kan tyckas inte särskilt 

märkligt, men i det här fallet är det faktiskt det.  

För klockan är 20.00 på kvällen söndagen den 8 juli. Bara några 

timmar tidigare var här tusentals människor! Inte ens ett litet skräp 

avslöjar den nyss svunna aktiviteten. Det enda som finns kvar är några 

hjulspår.  

Tjoget är en orienteringsstafett som Emmaboda Verda 

Orienteringsklubb arrangerar vartannat år. Stafetten består av, som 

namnet avslöjar, tjugo sträckor. De är av varierande svårighetsgrad 

och därför behövs olika rutinerade deltagare från de respektive 

klubbarna. Unga och gamla, nybörjare och landslagslöpare – alla 

samlas för att göra upp i en stafett som är ensam i sitt slag i Sverige. 

Deltagarföreningarna kommer från hela landet. I år var det 77 lag som 

ställde upp. Alltså sprang 1540 personer olika banor i skogarna runt 

Grimsgöls säteri nämnda helg. Många deltagare har 1-2 personer med 

sig. Ja, ofta är hela familjen med även om inte alla springer i stafetten. 

Lågt räknat ökade alltså Långasjö socken sin befolkningsmängd med 

ca.3200 personer dessa dagar. 429 husvagnar och tält var placerade på 

åkern jag just blickade ut över. 

För att kunna genomföra en sådan här massiv tävling krävs lång 

förberedelse. Banläggaren Peter Ekdahl från Lindås har jobbat med att 

lägga banorna i skogen i nästan två års tid. Flera av EVOK:s 

medlemmar har under lång tid planerat inför evenemanget och 

markägarna har kontaktats, mat beställts och speaker och sekretariat är 

förberett.  

Hela området kring Bokhultet blev som en liten miniby. Var och en 

kunde lätt hitta sin campingplats genom att det var noga utvisat med 

skyltar och markeringspinnar i marken.  Man kunde gå till ”markan” 

för att köpa mat, godis och glass, till sporttältet om du behövde köpa 
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träningskläder eller skor, duscharna stod uppmonterade med varmt 

vatten för alla som behövde tvätta sig och flera toaletter stod 

uppställda inom området. Färskvatten till allas vattenflaskor fanns att 

hitta i flera stora färskvattentankar. Sjukvårdstältet med sin personal 

var bemannat hela helgen om någon olycka skulle inträffa. 

Brandsläckare fanns givetvis också flera stycken jämt fördelade över 

området.  

Tävlingen startade lördag eftermiddag och höll sedan på till målgång 

söndag förmiddag. På natten till söndagen och tidig morgon 

fullkomligt vräkte det ner regn. De löparna som hade sina sträckor då 

fick en blöt upplevelse och tiderna blev lite långsammare än beräknat 

av förståeliga skäl. Det var en spännande tävling och speakertornet 

höll kontakt med ”förvarningen” ute i skogen. Det är två orienterare 

utrustade med radiosändare. De sitter gömda vid en kontroll i skogen 

och rapporterar in till tävlingscentrum så att alla kan följa tävlingens 

gång och framåt söndagsmorgonen den väntade upploppsstriden. Då 

hände det: en löpare i ett av de ledande lagen bommade en kontroll 

och det blev istället en promenadseger med flera minuters marginal till 

godo för ”Hakarpspojkarna”, en orienteringsklubb från Huskvarna. Ett 

helt gäng barn och ungdomar från EVOK mötte sista löparen i 

Hakarpspojkarna med en lagerkrans. 

Rent organisationsmässigt flöt allt på väldigt bra och EVOK fick 

mycket beröm för arrangemanget. Flera engagerade funktionärer 

gjorde tillsammans helgen med så många orienterare i Långasjö så 

lyckad. Deltagarna kom till Tjoget för socialt umgänge, spännande 

tävling och naturupplevelse. Var och en såg till att lämna det som det 

såg ut när de kom. Inget skräp eller kvarglömda tältpinnar, pantburkar 

eller sopor. Alla deltagare, medföljare och funktionärer fick en 

minnesvärd sommarhelg i Långasjöskogarna kring Grimsgöl. (För fler 

bilder, se EVOKs hemsida: www.evok.se) 

Skrivet för Långasjö sockens tidning: Träskoposten nr.2, 2012      

Malin Lundqvist Gunnarsson 

 

 

http://www.evok.se/
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Tjoget 2012 - bilder 

 
Klart för start  inför publiken 

 

 
Segrande IKHP tillsammans med EVOK:s ungdomar  
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Bröllop på berget eller tävlingsledaren som 

försvann 

 
I början av året damp det ner ett brev i lådan. Välkommen till vårt 

bröllop på fjället i Abisko den 7:e juli, My och Peter. Peter det är den 

gamle Verdaorienteraren Peter Rosén. Den 7:e juli, det lät något 

bekant över det datumet. En snabb titt i kalendern, Tjoget, jäklar hur 

kan Peter som gammal Tjogetlöpare välja just det datumet? Det var 

sju år sedan jag var uppe och hälsade på Peter i Abisko så det skulle ju 

vara rolig och åka upp igen. Sedan sist har han hunnit skaffa hus, även 

om han nu bor mestadels i Kiruna där My jobbar som läkare. Han har 

också blivit pappa till en pojke som heter Niak, döpt efter en fjälltopp. 

Men hur skulle jag lösa det här med Tjoget jag är ju trots allt 

tävlingsledare? Efter ett samtal med Jörgen löste sig allt, han lovade 

att ta tävlingsledarrollen under tävlingen. TACK Jörgen! Nästa steg 

blev att kontakta Peter, först en liten ”utskällning” för det olämpliga 

datumet, och sen en fråga om det var några fler från det gamla gänget 

som var bjudna. 

Magnus Nilsson och Anders Håkansson med familjer var också 

bjudna, och efter kontakter med dem beslutades att vi skulle åka upp 

allihop. Man hur skulle vi ta oss dit? Efter lite dividerande kom vi 

fram till att nattåget var bästa lösningen, en resa på 23 timmar från 

Emmaboda. Anders bokade biljetter och jag hämtade ut dem på 

stationen. Semester fick tas redan vecka 27 istället för normalt vecka 

28 men det innebar att jag, Carl och Jörgen han jobba med Tjoget i 

början av veckan. Det skulle köras drickstunnor, dras kabel till 

förvarningar mm. Onsdag eftermiddag lämnade jag över ansvaret för 

Tjoget till Jörgen, det första Tjoget sedan 1984, då jag gjorde min 

debut, jag har missat. Vid halv ett tiden på torsdagen avgick så tåget 

med mig och familjen Nilsson mot Stockholm. I Stockholm anslöt 

familjen Håkansson och vi installerade oss i våra sovkupéer på 

nattåget mot Abisko. Familjerna hade varsin kupé och jag hade en 

egen. Som han sa Martin Ljung ”Det är skönt med en egen kupé”. Min 

kupé användes också till att stuva undan lite av de andras packning då 

de blev ganska trångbodda.. Efter att barnen hade somnat kom Anders 
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och Magnus in till mig, och vi satt och pratade till klockan ett. Det var 

här idén kläcktes att vi kanske skulle säga några ord under 

bröllopsmiddagen. Jag vaknade ganska tidigt på fredagsmorgonen och 

tyckte jag hörde illavarslande meddelande från högtalarsystemet i 

korridoren. Efter ca. en halvtimme gick även högtalarna i kupén 

igång. Jag hade hört rätt, tåget var två timmar försenat på grund av 

solkurvor. Så varmt hade det väll ändå inte varit? Förseningen innebar 

att tåget från Luleå till Narvik som skulle ta med våra vagnar från 

Boden, skulle gå innan vi kom fram. Istället skulle vi få vänta i Boden 

på nästa tåg mellan Luleå och Narvik, som då skulle ta med våra 

vagnar. Väntan blev 1-1.5 timme. Resan mellan Boden och Abisko 

blev riktigt trevlig. En av konduktörerna agerade guide. ”Om ni tittar 

ut till höger strax kommer vi att passera polcirkeln. Varför det står 

flera skyltar som märker ut platsen är för att polcirkeln flyttar sig från 

år till år.” ”Om ni tittar ut till vänster kommer vi strax att passera en 

hållplats vi stannar på ibland, dock ej idag. Byn har en fast invånare.”  

Det bjöds också på fralla, wienerbröd, frukt och te eller kaffe, eller i 

mitt fall Norrlands nationaldryck Trocadero, som lite plåster på såren 

för förseningen. Vi anlände till Abisko fyra timmar försenade. Efter 

att ha installerat oss i våra rum på turiststationen begav vi oss ner mot 

Torneträsks strand där kvällen begivenheter skulle äga rum. När vi 

kom ned till stranden stod Peter och fixade med grillarna. Efter hand  

kom My och övriga bröllopsgäster. Det blev en hel del prat med 

Peters föräldrar Lars och Lilian om bland annat gamla minnen från 

Verdatiden. Lars bad mig också hälsa till alla ”känningar” vilket 

härmed är gjort. Efter en stund blev det så dags för kvällens 

överraskning, som det hade gjorts reklam om i informations bladet 

som hade skickats ut. Det visade sig vara samen Yana Mangi som 

skulle jojka för oss. Trevligt! Hon berättade också lite om samerna 

och att hon själv tillhörde skogssamerna. Skogssamernas renar betar i 

skogen nedanför fjället och vägrar beträda kalfjället. Dessa renar är 

också de som är störst till växten. Yana berättade också en anekdot 

ifrån när hon och hennes man uppträdde för kungen och drottningen 

på en kungamiddag i Stockholm. Kungaparet och gästerna tyckte det 

var så bra att dom fick göra extranummer, vilket spräckte det 

välplanerade tidsschemat, till personalens fasa. Kvällen började lida 
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mot sitt slut men vi var några som begav oss till den vedeldade bastun 

som låg precis intill där vi hade grillat. Sist jag var i Abisko badade 

jag i fem gradigt vatten. Det pratades om liknande temperaturer nu, så 

jag avstod i från Torneträsk. Anders däremot var i ett flertal gånger. 

Lördagen bjöd på strålande solsken. Magnus och Natalja hade inte fått 

sova mycket under natten, så dom använde förmiddagen till att vila ut 

inför eftermiddagen och kvällens övningar. Efter att ha ätit frukost 

begav sig jag och familjen Håkansson ut på en promenad längsmed 

Abiskojåkka och en bit på Kungsleden. Både barn och föräldrar var 

förundrade över att man kunde dricka vattnet direkt från älven. 

Klockan 13:00 samlades vi vid linbanan som skulle ta oss upp på 

fjället Nuolja. Turen upp tog ca. 30 minuter då dom stannade för varje 

av och på stigning. När alla hade kommit upp fick vi gå ett par hundra 

meter, för att komma till platsen där vigseln skulle äga rum. Det låg 

fortfarande mycket snö på fjälltopparna, så vi fick balansera på små 

stenar över en liten jokk med smältvatten. Det hade stått i 

informationsbladet och nämnts kvällen innan, att man skulle klä sig 

efter terräng och väderlek, så där fanns allt från orienteringsskor till 

fiskarstövlar. Detta gällde dock ej brudparet!  Efter en stund började 

så musiken ljuda och brudparet kom gående över fjället. Det var en 

dotter till Peters bror Lars och en kompis till brudparet som stod för 

musiken. Och där på fjället Nuolja och med Lapporten som altartavla 

sa My och Peter ja till varandra. Efter vigseln gick vi tillbaka till 

toppen på linbanan och Aurora sky station, där brudskålen skulle äga 

rum. Det är cafét på Nuolja som bytte namn till Aurora sky station för 

ett antal år sedan, efter det har norrskensturismen ökat kraftigt. Aurora 

borealis = norrsken. Abisko ska vara ett av dom bästa ställena att få se 

norrsken på. 

Stannar man en natt är chansen 60 % men om man däremot stannar i 

fyra nätter ökar möjligheterna till 80 %. I år ska oddsen tydligen vara 

ännu bättre då det råder solskensmaxima. Norrskens turismen har 

lustigt nog även ökat turismen sommartid, vilket ledde till att 

brudparet även blev fotograferade av fjällvandrare från andra länder. 

Peter jobbar som fotograf och är ni intresserade av att se bilder på 

norrsken eller andra bilder på Norrlands natur/djur liv besök hans 

hemsida www.rosenmedia.se. Han kommer också snart att släppa en 

http://www.rosenmedia.se/
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bok om norrsken. Barndomsvännerna var dom sista, tillsammans med 

brudparet, som åkte ned med liften, så nedfärden gick något snabbare. 

Bröllopsfesten hölls på turiststationen, och vi placerades vid ett 

Emmaboda bord ihop med Lars och hans familj och Peters syster 

Charlotte och hennes man. Det bjöds på norrländska specialiteter till 

maten. Det var fisk, Sik tror jag, men jag höll mig till renköttet. Så 

blev det dags för talen. Jag hade i ett obetänkt ögonblick nämnt för 

Peter att vi kanske skulle säga några ord. Han belade mig genast med 

talförbud! Detta förbud ignorerade vi, och dom tre barndomsvännerna 

till brudgummen presenterades. Anders inledde med att berätta om 

vilka vi var och hur vi kände Peter. Jag fortsatte med att berätta om 

hur det gick till när Peter blev intresserad av fotografering och 

Magnus avslutade det hela. Brudgummen var trotts allt ganska nöjd 

efteråt. Maria Nylander (Håkansson) hade skickat telegram, och även 

hon påtalade att det var dumt att gifta sig när det var Tjoget. På en 

fråga från toastmastern vad Tjoget var för något, fick Peter förklara att 

det var en orienteringsstafett i Småland, där Joakim skulle ha varit 

tävlingsledare. Efter att bröllopstårtan var intagen plockades alla bord 

bort, och det gjordes klart för dans. Det var ett band med ungdomar 

från Kiruna som spelade, och sångerskan hade en väldigt bra röst. Jag 

gick ut för att svalka av mig lite och kom då på att man kanske skulle 

ringa hem och höra hur det hade gått i Tjoget? Jag skulle precis trycka 

på ring knappen på telefonen, när jag tittade på klockan. 23:00 vist ja 

midnattssolen! Visserligen var solen gömd bakom fjälltopparna, men 

det var lika ljust som om klockan hade varit 18:00 . Det fick bli ett 

sms i stället. ”Ring om ni är vakna”. Efter ett tag ringde mamma. ”Jag 

skulle precis somna när jag hörde pipet i telefonen”. Sorry! men jag 

fick i alla fall reda på hur det hade gått. I inbjudan stod det att festen 

skulle pågå till solen gick ner. Nu gjorde den som tur väl var inte det, 

för solen gick inte ned fören den 20 juli. Efter att ha ätit frukost på 

söndagen gick jag upp på rummet och packade mina väskor. Jag låg 

på sängen och vilade när dörren öppnades. ”Städning”, ”va städning 

nu är det inte utcheckning klockan 12:00”.. Det var det inte, man 

skulle varit ute ur rummen klockan 10:00. Jag hade som sagt var 

packat så jag kunde lämna rummet omgående, men på dom andra två 

rummen blev aktiviteten desto febrilare. Efter att vi alla hade checkat 
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ut ringde vi Peter som kom och hämtade oss med bilen, för transport 

till sitt hus. Huset ligger i en björkskog, lite ovanför Abisko, och med 

utsikt över Torneträsk. Medan övriga satte sig på terrassen och 

pratade, gav jag mig ut på ett naturpass jag köpt på turiststationen. 

Kartan går sydost ifrån Abisko sett och var från 2006. Till skillnad 

från här hemma händer det inte så mycket med skogen i Abisko, så 

kartan stämde bra. En av kontrollerna låg uppe på en bergsknalle, och 

jag var bara tvungen att stanna för att beundra utsikten. Jag var 

tillbaka efter en timme, så lite social hann jag vara, innan det var dags 

att tänka på hemfärd. Vi sa hej då till My, och Peter följde oss till 

stationen. Det finns två stationer i Abisko. En nere i byn, Abisko östra, 

och så en vid turiststationen. Nu skulle vi åka från östra och där 

pågick ombyggnad av bangården. Man hade byggt en tillfällig 

perrong, men den var för kort för att dom bakre vagnarna skulle få 

plats. ”ni får hoppa på här och byta till rätt vagnar i Kiruna” sa 

konduktören. Jag ville inte springa ut och in med väskor och 

ryggsäckar i Kiruna, så jag begav mig bakåt i tåget. I vagnen innan 

min mötte jag en annan konduktör. ”ska du till vagn 12?” frågade han. 

”ja det stämmer”, ”vilket nummer har du?”, ”28,29,30”. Han strök 

mina nummer från en lista och så var det bra med det, någon biljett 

behövde jag inte visa. Även på hemvägen blev det en del prat i min 

kupé, om än inte lika länge som på resan upp. I Gävle kom 

meddelandet vi inte ville höra. Tåget var 20 minuter försenat. Efter ett 

tag växte det till en halvtimme. Vi hade bara en knapp timme på oss i 

Stockholm innan tåget mot Alvesta gick. Jag började se framför mig 

hur vi skulle få springa som idioter för att hinna med tåget hem, eller i 

värsta fall boka om biljetterna. Som tur var vände dom på steken och 

vi blev bara 20 minuter försenade till Stockholm, så vi han ta ett 

riktigt avsked av Anders, Emma och barnen. 

Tack! My och Peter för att jag fick närvara vid ert bröllop. Tack! 

Magnus och Anders med familjer för trevligt resesällskap. Och tack 

Jörgen och alla Tjoget funktionärer för ännu ett lyckat Tjoget! 

 

Joakim 
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Brudparet poserar framför Lapporten. Foto: Joakim  
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Yana Mangi uppträder. Foto: Joakim 



 18 

 
Barndomsvännerna Anders, Magnus och Joakim. Foto Joakim 
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Brett deltagande på Tjust 2-dagars 

Av Anton Lindberg 0490-666 74. Publicerad 2012-07-11 00:00.  

På tisdagen hölls den första tävlingen i Tjust 2-dagars. Allt 

som allt väntas 800 orienterare till skogarna i Ankarsrum. 

Malin Andersson från Örnsköldsvik kände sig an vid  

Gräsmattorna intill värmeverket i Ankarsrum agerar i dagarna läger åt 

orienterare från olika delar av Sverige. Men Tjust 2-dagars lockar 

även tävlande från länder som Tyskland och Litauen, och åldrarna 

varierar mellan sju och 85 år. Sture Jansson från Emmaboda hade 

precis sprungit i mål och omgavs av ett gäng åskådare. Han firade sin 

85-årsdag med att springa en tvåkilometerssträcka. Det gick bra tycker 

jag, fast en del av terrängen var uppkörd av traktorer. Att ställa upp i 

tävlingen var ett mål sedan hösten 2011, då Sture Jansson fick 

behandling mot cancer.  Nu ska jag gå och duscha, det har jag gjort 

mig förtjänt av, sade han och begav sig mot sporthallen. Se bild nedan 

på Sture. 

 

S 

S 

mailto:anton.lindberg@vt.se
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Ännu en kung för en dag  
Att vara kung för en dag har jag tidigare skrivit om i detta blad .Men 

att det skulle upprepas av nån annan i klubben var något rätt 

osannolikt. Etappsegrare har även jag varit och därefter fallit platt till 

marken genom diskning. Det är något som en tid känns för jä…t men 

det går över var så säker. Låt oss nu ta det positiva av det 

negativa. 

På tisdagskvällen i 5-dagarsveckan ringer jag upp tredje etappens 

segrare i H64(65) Ronny H och presenterar mej som en känd 

frilansjournalist T. B. Jag ber att få ställa några frågor till den 

överlycklige etappvinnaren. Jag nämner att jag ritar för 

Skäverydsbladet, Kvällsstunden och Emmabodabladet.  

Var det inte Lyckoslanten också skämtar Ronny glatt.  

Nej det är nog för de yngre menar jag. Jaha säger jag, nu vill jag prata 

lite om dagens händelser inom lokalsporten.  

Jaha säger offret, det går väl bra.  

Först och främst: Vad har du för kommentar till att Tobias Karlsson, 

Kalmar FF ska lägga av som fotbollspelare? Han är ju nästan 30 år 

yngre än du. Då är det väl dags för dej att lägga av!  

Nä du, man ska lägga av när man är på topp och där är jag inte än 

säger Ronny lite blygsamt.  

En annan fråga: Anser du att fotbollspelare är sämre än orienterare och 

till och med lite korta i huvet?  

Nähä den frågan svarar jag inte på säger Ronny bestämt men deras 

prestationer är nog lika bra.  

Men det står ju alltid en lagledare och gapar och skriker på dom.  

Ja, den saken slipper ju OL-folket.  

Men låt oss höra om din egen prestation i dag. Hur går det till att 

vinna egentligen?  

Jo, säger Ronny finurligt, man måste bara vara snabbare än alla de 

andra. Men det började väldigt illa, för när jag kom till TC så saknade 

jag alla mina nödvändiga orienteringstillbehör, glasögon, framskärm, 

id-pinne, kompass och skor.  

Men då gick det väl inte att springa orientering. Eller, man kan kanske 

springa i sandaler, som jag gjorde i Lindås-loppet. 



 21 

 Nähädu, jag rusade tillbaka till bilen för att köra tillbaka till 

vandrarhemmet där vi bodde, men det var stopp i utfarten från 

parkeringen. Jag fick allt rusa tillbaka till TC och köpa nya grejer och 

en id-pinne fick jag hyra (red anm.” Det drabbar ingen fattig”) och sen 

sprang jag i mina joggingskor.  

Men då kom du väl i tidsnöd? Du måste haft gott om tid säger jag 

undrande.  

Ja men det var på håret, säger Ronny och så var det långt till start men 

jag hann och jag blev rejält uppvärmd. Vi pratar om en id-pinne, Är 

det den som jag har sett orienterare ha på fingret? Vad är den till för? 

Jag frågar undrande. 

Jo den är till för att registrera stämplingarna längs banan och den är 

knuten till mej personligen.  

Jaha sen undrar jag: O-ringen, vad betyder det egentligen? Det låter 

mer som en packning i en Flygtpump. Att med Tjoget menas att det är 

tjugo sträckor och tjugo i varje lag, det vet jag. Jag var ju i Grimsgöl 

och tittade på eran stora tävling Men kan du förklara O-ringen? 

Ja säger Ronny, O-et betyder orientering och ringen tror jag betyder 

att tävlingen från början gick på 5 olika platser. Det blev liksom en 

ring. Nuförtiden heter det lika ofta 5-dagars. Jaha du Ronny, det var ju 

roligt det här, men hur ska du göra i fortsättningen? Det är ju 2 dagar 

kvar? Ja, jag skall då göra allt jag kan för att behålla min placering 

men det är en meriterad fransman i toppen och honom har jag stor 

respekt för. 

Ja, jag skall väl inte störa dej längre, du ska väl fira segern nu, men är 

det några andra i EVOK  som är framgångsrika undrar jag som 

avslutning. 

Ja Ellen och Gun-Britt ligger bra med i toppen, säger Ronny. 

Ja här slutar min intervju med en glad och nöjd etappsegrare och jag 

är nöjd med att kunnat dölja min identitet. 

Därefter ringer jag upp Ronny och gratulerar honom på det allra 

varmaste. Denna gången presenterar jag mej som Göte. Jag tror han 

blev glad. Vi vet nu efteråt hur det gick för alla EVOK-are men det 

kan dom som var med skriva om. 

Tack för mej skriver Göte G. 
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DM-MEDALJER 1998-2012 

 
 

 GULD SILVER BRONS SUMMA 

1998 4 

N,N,K,BK 

5 

L,N,N,ST,D 

3 

D,D,L 

12 

1999 3 

N,N,BK 

5 

L,L,K,BK,D 

2 

L,K 

10 

2000 5 

K,D,D,N,L, 

4 

D,D,N,BK 

7 

K,K,N,N,N,N,BK 

16 

2001 2 

N,D 

4 

N,D,D,K 

1 

L 

7 

2002 10 

K,D,N,N,N, 

N,N,BK,L,L 

4 

K,D,L,L 

4 

K,N,BK,L 

18 

2003 6 

BK, N, N, D, 

L,L 

8 

K,K,K,K N, 

D,D,L 

4 

K,BK,N,N 

18 

2004 2 

N,L 

14 

N,N,N.N.N.D,DD,K

,K,BK,BK,L-L 

4 

S,N,K,K 

20 

 

2005 2 

S, L 

3 

N,N,M, 

 

11 

N,N,N,N,L,M,M,M 

ST, UL,UL, 

16 

2006 2 

UL,UL 

6 

M,M,L,N,N,ST,UL,

UL 

3 

M,M.N 

13 

2007 S,N,N,L,LM,ST, 

UL 

N,M,UL L,M,M,M,ST 16 

 

2008 N,N,N,L,M.ST 

 

S,S,N,N,M,UL L,L,L,UL 16 

2009 S,M,M,M,ST,N,

N,N,L,L 

S,S,L,L ST,L, UL 17 

2010 M,M,M,N,L,UL

S,S 

M,ST,ST,ST,N,L M,M,L 17 

2011 

 

M,M,N,N,N,ST,

ST,L,L,L,UL 

S,S,S,M,M,N,L,UL S,N,M,UL 23 

2012 N,N,M,M,M,M,

L,UL,ST,ST 

 

S,S,S,N,N,M,M,L, 

L,L 

S,S,M,M,L,L,ST 27 



 23 

 

 

S = Sprint, N = Natt, D = Dag, K = Kort, BK = Budkavle, L 

= Lång 
 

Dag-normaldistans kallas fr o m 2005 för dag-långdistans, 

Kortdistans kallas för medeldistans, långdistans för 

ultralång distans och budkavle för stafett. 
 

S=Sprint, N=Natt, L=dag-långdistans, M=dag-

medeldistans, UL=dag-ultralångdistans och ST=stafett 
 

 

Medaljörer 2012 

 

GULD Kerstin Hjalmarsson  D60

 Medel 

 Kajsa Niemi   D35

 Medel 

 Monica Påhlstorp  D65

 Medel 

 Ronny Hjalmarsson  H65

 Medel 

 Gun-Britt F, Monica P, Kerstin H  D55

 Stafett 

 Jörgen, Kent, Ronny  H65

 Stafett 

 Monica Påhlstorp  D65

 Natt 

 Kajsa Niemi   D35

 Natt 

 Monica Påhlstorp  D65

 Lång 

 Gun-Britt Fransson  D60

 Ultralång 
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SILVER Sture Jansson  H85

 Sprint 

 Ellen Kallerbäck  D12

 Sprint 

 Kerstin Hjalmarsson  D55

 Sprint 

Gun-Britt Fransson  D60

 Medel 

Lovisa Torstensson  D14

 Medel 

 Kerstin Hjalmarsson  D60

 Natt 

 Ellen Kallerbäck  D12

 Natt 

 Ronny Hjalmarsson  H65

 Lång 

 Gun-Britt Fransson  D60

 Lång 

 Ellen Kallerbäck  D12

 Lång 

 

BRONS Kajsa Niemi   D35

 Sprint 

 Monica Påhlstorp  D65

 Sprint  

 Ellen Kallerbäck  D12

 Medel 

 Andreas Niemi  H35

 Medel 

 Kerstin Hjalmarsson  D60

 Lång 

 Kajsa Niemi   D35

 Lång 

 Tea, Jenny, Ellen, Tilda,  Lovisa D14

 Stafett 
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DM-stafetter i Påryd 2012. Väntan på växling. Foto: Jan 

 

 
DM-stafetter i Påryd 2012. Ronny mot seger i H65. Foto: Jan 
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NATURPASSET 2012 
 

Nu är Naturpasset avslutat för i år. Intresset har varit över förväntan 

med många positiva reaktioner. Många startkort har lämnats och 

vinnarna dragits. Vinnare av presentkort är:  

Anni Pedersén, Knappsmåla 361 91 Emmaboda 

Ove Zackrisson, Grimmansmåla, 361 92 Emmaboda 

Anna Karlsson, Lindehult 105, 361 31 Emmaboda 

Brittmari Börjesson, Rukebo, 360 60 Vissefjärda 

Julia Almlöf, Virdegatan 9, 361 33 Emmaboda 

Kent Ekdahl, Örtvägen 11, 361 42 Lindås 

Carina Herbertsson, Tallvägen 4, 361 33 Emmaboda 

Eva-Lena Kronmar, Västervägen 8, 361 42 Lindås 

Rosita Medin, Älgvägen 7, 361 32 Emmaboda 

Ingemar Axelsson, Torggatan 4, 361 30 Emmaboda 
 

Vidare kommer fem startkort, som vi ansett vara bästa beskrivning 

av naturpasset, vara med i Svenska Orienteringsförbundets 

utlottning av en weekend för två i vackra Dalarna med boende på 

Orsa Grönklitts anläggning. En jury på SOFT utser vinnarna som 

presenteras på www.naturpasset.se vecka 50. Allt enligt 

lotteriinspektionens regler. Fölande personer deltar i denna 

utlottning: 

 

Laila Karlsson, Skogsvägen 18, 361 33 Emmaboda 

 

http://www.naturpasset.se/
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Lilian Wajkert, Ågatan 13, 361 42 Lindås 

Josefine Andersson, Bergsgatan 3, 361 33 Emmaboda 

Ulla Utterström, Trollagärde 129, 361 92 Emmaboda 

Marit Johansson, V Stamphult, 361 94 Eriksmåla 
 

Rätt svar: 

1 I, 2 Q, 3 @, 4 Ö, 5 E, 6 H, 7 £, 8 D, 9 T, 10 X, 11 Є, 12 Z, 13 G, 

14 P, 15 U, 16 L, 17 Y, 18 B, 19 N, 20 S, 21 Ä, 22 Å, 23 %, 24 J, 

25 R, 26 F, 27 &, 28 K, 29 W, 30 M, 31 C, 32 V, 33 #, 34 A, 35 O. 

 

Stort tack för Ert deltagande med förhoppning om att ni haft några 

sköna stunder ute i vår fina natur och välkommen åter nästa år. 
 

Gun-Britt 

 

 

Vi behöver bli fler i föreningsarbetet!  
Intresserad av att hjälpa till!?  
Vi är i full gång med valberedningsarbetet och behöver nya 
namn till styrelse- och kommittéarbete. Vi hoppas du är 
intresserad och att du hör av dig till valberedningen - se nedan!  
Tips på lämpliga personer är också välkomna.  
Alla behövs för att göra en mycket bra förening ännu lite bättre. 
Allt ifrån administrativa till praktiska arbetsuppgifter kan 
erbjudas. Tveka inte att höra av dig till:  

Kerstin Hjalmarsson, telefon 0471-106 11, 073-091 1941, mail 
kerstin@hjalmarssons.nu  
eller  
Göte Lundberg, telefon 0471-124 35, 070-641 7157, mail 
gote.lundberg@telia.com  
eller  
Monica Påhlstorp, telefon 0471-503 34, 076-117 67 04, mail 
monica.pahlstorp@bredband.net  

http://www.orientering.se/Arbetsrum-ovriga/Naturpasset/
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Istanbuls 5-dagars 
 

Flygplanet cirklar ovanför Ataturk. Vi ser Marmarasjön, Bosporen , 

Gyllene Hornet och ett gytter av  byggnader. Snart är vi framme i 

Istanbul. Vi är Monica, Jan och familjen Eng. 

Vår tanke är att turista och att springa Istanbuls 5.dagars. 

Första problemet är att ta sig in till centrum. Vi ska åka tunnelbana 

och spårvagn. Hur löser man biljett? Vi ser troligtvis bortkomna ut 

och snart kommer en vänlig turk och på knaggig engelska förklarar 

hur vi ska köpa ett kort som gäller olika transportmedel i Istanbul. 

Sedan bär det iväg. Jakob först och vi andra i släptåg. Efter diverse 

byten är vi framme vid hotellet som ligger i Gamla Stan  

 

Nu har vi två dagars turistande framför oss. Första dagen åker vi över 

Bosporen och besöker den asiatiska delen av staden. Det blir flera 

olika moskéer, test av deras kebab mm. 

Dag 2 åker vi över Gyllene Hornet. Detta område befolkades 

ursprungligen av utländska invånare, genuesarna, judarna, araber, 

greker osv. Här besöktes Galatatornet från 600talet, Jan ville tvunget 

in i ett gammalt kloster och titta på de dansande munkarna, gick på 

paradgatan och fick lite hemlängtan då vi såg svenska flaggan utanför 

vårt konsulat. 

Under veckan besökte vi också de stora turistmålen i Gamla Stan. 

Topkapiplatset med sultanens Harem (tyvärr inga konkubiner kvar), 

Blå Moskén, Haga Sofia (en kyrka), Stora Basaren och några hann 

med ett turkiskt bad. ´ 

 

 I tävlingen deltog något över 1000 från 20 nationer. Från Sverige var 

vi säkert 75. Vi åkte buss ut till de olika etapperna. Jan fick en lektion 

i busskörning (tuta, visa tecken med handen och trycka sig in). 

Trafiken var enorm. Tre tävlingar gick i Belgradskogen på olika 

ställen, en tävling i Asien och sista etappen var medeldistans i 

stadsmiljö. 

Kartorna var välritade och i skalan 1:10000, så vi gamlingar hade lite 

svårt att se. Terrängen var oftast lövskog med djupa dalar, sänkor, 
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kullar, små åar och många torra diken. Höjdskillnad 150m. Tyvärr 

fanns det också många risiga buskar omöjliga att passera. Markerade 

på kartorna. Jan hade inte sprungit stadsorientering tidigare och fick 

därför en mycket bra info om hur det skall springas. Många bra tips. 

Resultaten varierade. Monica blev totaltvåa efter en omöjlig ryska, 

Annica 4:a totalt (2: på wre och 3 guldmynt rikare) Jakob 4:a, Jan 8:a 

och Herman fick mest applåder på prisutdelningen. 

Turkarna hade gjort en mycket bra tävling, allt fungerade perfekt. Åk 

gärna hit och få nya erfarenheter. Vi var mycket nöjda med resan. 

Nu återstod bara hemfärden. Vi åkte med Turkish Airlines, Europas 

bästa flygbolag. Problemet var bara att de ville inte att Monica skulle 

åka hem. Turkarna ville ha henne kvar i Haremet. Efter diverse 

övertalningar fick hon åka med hem och det är jag tacksam för. 

Väl hemma blev det en koll på worldofo.se för att se vart nästa resa 

skall gå. Kolla gärna själva! 

 

Påhlstorp, Eng 

 

 

TACK till Emmaboda Verda OK 

För att vi fick låna era skidor så vi fick möjligheten att 

prova på skidåkning. 

Hoppas vi kan få komma tillbaka och låna nästa vinter! 

Elever och personal på särskolan i Emmaboda 
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Följande tre evenemang ingick i den gemensamma 

bussresan till Borås den 9-11 november. Gustaf 

har gjort en sammanställning på hemsidan om Du 

vill läsa mer. 
 

O- Event i Borås “Sprint By Night” 2012  
Fredagen den 9/11 2012 kl 14:50.  

Äntligen dags att lämna jobbet för att bege sig hem, och packa det 

sista inför bussresan till Borås och O-Eventet. Jag, Selma, Kajsa och 

Hjalmar tar bilen till Abborravik i Eksjö och stiger på bussen från 

Emmaboda, och där hälsas vi glatt av Jan Påhlstorp som kör bussen 

och alla övriga trevliga evokare. Jag hade laddat rejält inför helgen 

med endast noll träning på en vecka och en o annan ölkorv, och det 

visade sig fungera rätt bra. Vi checkade snabbt in på Hotell Sköna 

nätter i Borås, för att sen bege oss mot Borås Arena för kvällen 

nattsprint. Nattorientering är jag ju inte sådär överförtjust i för att det 

är så mörkt ute, men när det är inne i en stad samt med en massa andra 

mörkerälskare så känns inte mörkret så otäckt;). Kajsa tycker det ju är 

galet kul med nattorientering, vilket inte är så konstigt heller när hon 

har två ”skogstokiga” föräldrar som också tycker det är jättekul att 

springa i mörker som bekant. Men spännande och annorlunda är det i 

alla fall. Vädret visade sig inte från sin bästa sida just när jag skulle 

till start, men jag hade sällskap av Peter Ekdahl, Peter Hansson, Olle 

och Hjalmar så det blev en trevlig uppvärmning trots regnet. Starten 

var tursamt lagd inomhus, och det var ju förståndigt av Borås GIF som 

också var kvällens tävlingsarrangör. Men när jag begav mig ut till 

startpunkten så var ögonen i ett enda blurr.  Jag fick liksom ingen 

fokus på kartan i början p.g.a. av regn och dåligt mörkerseende vilket 

jag tappade tid på. Efter att första och andra kontrollen var tagna så 

lossnade det och jag kunde dra på lite mer. Stigen upp på en höjd till 

trean missade jag p.g.a. hög fart så där fick jag backa lite så jag kunde 

ta mig in på den. Sen flöt allt på och jag tog mig in på sjunde plats och 

+2,06 min efter segraren Ingemar Ericsson från Ronneby OK. Vilket 

jag tycker är OK;). /Andreas Niemi 
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Selma sa redan när vi började prata om O-event att hon vägrade 

springa natt. Ok, vi anmälde inte henne. Men väl på plats och 

tillsammans med Meja och en kamera så gick det bra. De valde mellan 

tre banor: lätt, enkel och busenkel. De tog den lätta, U1. De tog 

sällskap med Kerstin till start. En av de bästa sakerna med U-klass är 

att du har fri start och därmed själv kan bestämma när du ska springa 

iväg. Selma och Meja stack iväg före Kerstin. Banan gick bra och de 

stannade inte och tog kort fören de kom upp i glasgången över den 

stora vägen. (Några Evokare hade gärna sett att hissen varit igång…) 

1,5km på 33minuter och 10kr i markan som pris!  

Hjalmars kommentarer om natt-sprinten. Lagom bana, inte för lång, 

inte för svår. Rolig. Bra lopp. Det bästa var arenan. 

Själv var jag nöjd. Många evokare på natt-ol. Tonårstjejer som lurade 

bakom höghusen och nynnade på starwarslåten.  Vinst och 

varmdusch. 

Kajsa Niemi 

 

Borås lördag 10/11 ”Downhill” 
Vaknade kl 8.00 hyfsat utvilade efter första natten på hotell Sköna 

nätter. 

Vädret var typiskt novemberväder, regnet hängde i luften. Lyckligtvis 

hängde det kvar där mestadels av dagen. 

Nu vankades en stadig frukost i matsalen, vilken av Meja bestod av 2 

ballerinakex, 1 kanelbulle, 3plommon, lite fruktsallad och en halv 

smörgås. Men som hon sa: Det gäller att passa på när det serveras 

kakor till frukost! 

Förmiddagen bestod sedan mest av telefon och nintendospelande för 

ungdomarna innan det kl 11.30 var dags för en delikat gulaschsoppa 

serverad av vår egen eminenta ”kökspersonal”. Därefter bar det av till 

tävlingsarenan som även denna dag var förlagd till Borås Arena. När 

alla var på plats börjades det att bytas skor, kolla att man hade pinne 

och kompass med sig.  Även jag bytte skor, men de lät inte som alla 

de andras. Deras lät mer ”klappeti klappeti klapp”. Hm.. dubb hade 

nog varit bra idag. Sagt och gjort 25min innan jag skulle gå till start 

far jag ner för läktaren, bort till skoförsäljningen, kollar snabbt runt 
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vad som fanns. Sållade bort alla dammodeller och skor utan 

metalldubb, och DÄR, där såg jag min räddning för dagen, ett par 

svarta Icebug med lysande gula snören på. DOM SKA JAG HA! Strl 

44 passade perfekt. . 

Som om det inte hade varit uppvärmning nog så blev sträckan till 

starten det. Vi hörde mer flåsande på väg till start än under hela 

loppet. Men ska man springa ner för en backe så måste man ju ta sig 

upp först, så det var bara att traska på. När väl starten hade gått kände 

man sig som en slalomåkare när man kryssade sig ner genom skog och 
terräng. Men med mina nya skor (med dubb) kände jag mig som en 

bergsget. Synd bara att skornas magiska egenskaper inte kunde 

fortplanta sig till resten av kroppen så man fick lite bättre fart i 

skogen… Efter målgång var det lång kö för att stämpla ut, och när jag 

nu ändå stod där och väntade kunde jag ju se när Meja kom i mål. 

Trodde jag, hon var redan 30m före mig i kön! 

Dagens segrar kom återigen av de rutinerade damerna Kerstin och 

Monica, stort grattis. Ellen och Kajsa N kom på andra plats i sina 

klasser. 

När alla blöta kläder och skor hängts på tork satte sig återigen de unga 

med sina telefoner och dataspel, medans de som ville lära sig mer om 

hur man använder Quick Route (överföring från GPS klockan) fick en 

lektion i detta av Ronny. 

Kl 19.00 kom den efterlängtade maten som var beställd genom 

catering. Mycket välsmakande. Efter en trevlig kväll där alla verkade 

trivas var det återigen dags att krypa till kojs och ladda inför mötet 

med tigrar, lejon, zebror mm. på söndagen i djurparken. 

Peter o Meja 

 

Borås söndag 11/11 ”Zoo-OL” 
Tidigt på söndagsmorgonen vaknade jag och Elin i vårt hotellrum. Vi 

åt en snabb frukost för att hinna sova lite till innan vi skulle börja 

packa. När vi väl började packa gick det väldigt fort. Vi släpade ut 

väskorna till bussen och väntade på de andra så att vi kunde ta en 

gemensam bild. När fotografen blev nöjd med bilderna satte vi oss i 

bussen och började resan mot Borås djurpark.  
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Efter allt regn som kommit under natten var det blött på TC men vi 

hittade ett bra ställe att sätta ryggsäckarna på. De som statade tidigt 

hade tur för det blev bara geggigare och geggigare vid start och mål. 

Så det var lite underhållande att stå och kolla på alla som ramlade när 

de stämplade i sista kontrollen.  

En del såg många djur medan de orienterade inne på djurparken men 

vissa såg inte några alls. Som tur var lyckades ingen springa fel inne 

på djurparken och hamna inne hos vargarna. Vädret var väl inte tipp 

topp men trevligt hade man i alla fall. Bussresan hem var väldigt lugn 

eftersom de flesta var trötta och en del var tvungna att öva inför prov. 

Jag tror att alla vill åka dit nästa år igen. 

 

Lovisa 

________________________________________________________ 

 

Veteraner som lämnat oss 2012 
 

Jarl Karlsson, Toresbo och Karl-Axel Blad, Lindås har gått bort. 

 

Karl-Axel blev medlem i EOK på 50-talet. Han tränade och tävlade 

flitigt när han var yngre. Han var aktiv i styrelsen några år och hade 

under lång tid ansvar som märkesombudsman. Karl-Axel blev 76 år. 

 

Jarl Karlsson var tidigt aktiv medlem i IFV och tävlade flitigt under 

några år. Han var genuint kartintresserad och den som tog initiativet 

till framtagning av den första OL-kartan i Skäveryd. Han var flitig 

banläggare. Jarl blev 81 år. 

 

Jarl har testamenterat tre pärmar med kartor från tävlingar, 

tidningsklipp och foton. Dessa pärmar finns att låna på Götgatan 21 i 

Emmaboda under 2013. Därefter kommer de att förvaras i 

föreningsarkivet i Vissefjärda. 

 

Ronny och Jan 
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STÄDNING AV KLUBBLOKALEN I SKÄVERYD 2013 
 

Vad skall göras? 

 

- töm soporna 

- plocka undan eventuell disk 

- städa toaletterna, byt handdukar (lägg de smutsiga i 

städskrubben om 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 finns i städskrubben. 

Toapapper finns på vinden. 

 

2013 

Städschema våren 

 

Vecka Ansvarig   Tel nr 

6 Maggan Engström  12651 

8 Fam. Pedersen  13170 

10 Fam. Gunnarsson  50505 

12 Fam. Ekdahl   13710 

14 Fam. Ericsson  33491 

16 Fam. Sipiläinen  50209 

18 Christer Martinsson  12341 

20 Fam. Kallerbäck  33754 

22 Fam. Blom   10089 

24 Fam. Torstensson  40150 

26 Fam. Torenstam  0706354654 
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Poängjakten 2012 och 2013 

Poängjakten är öppen för alla klubbens ungdomar t o m det år 
de fyller 18 år. Poäng utdelas enligt en särskild poängtabell för 
deltagande i tävling, träning och klubbens arrangemang. 
Aktiviteter inom orientering, skidor och löpning ger poäng. 
 
Poängjakten fortsätter mellan 1/11 - 31/10 2013. Prisutdelning 
till de bästa sker på årsfesten i november. 
 
Dessutom lämnar klubben ett bidrag vid inköp av Ol-prylar, t ex 
skor, kläder, ryggsäck, SI-bricka, kompass, angivelseficka, 
skidor, etc. Ej utnyttjad poäng kan sparas för att öka 
bonusbidraget nästa år. 
Se bonuslista för bidraget 2011/2012. 
 
Har du några frågor eller saknar poäng som du borde fått 
kontaktar du Joel Gunnarsson, joelkvg@telia.com eller Ronny 
10611. 
 

 

Lovisa, Carl och Ellen i topp även 2012. 
 

Här är slutställning 2012-10-31 /Ronny 
421 Lovisa Torstensson 
352 Carl Torstensson 
298 Ellen Kallerbäck 
276 Elias Torstensson 

241 Olle Kallerbäck 

http://www.evok.se/dokument/pages/7511_Poängtabell.pdf
http://www.evok.se/dokument/pages/1143_BonuslistaPJ2011_2012.pdf
mailto:joelkvg@telia.com
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221 Tea Gustavsson 
161 Tilda Gunnarsson 

155 Hjalmar Niemi 
138 Selma Niemi 

131 Simon Eriksson 
129 Joel Gunnarsson 
127 Jennie Gustafsson 
124 Kajsa Ekdahl 
106 Oliver Eriksson 
91 Anni Pedersen 
83 Malte Gunnarsson 

76 Erik Rask-Hemmingsgård 
69 Filip Kronmar 

59 Emil Hjalmarsson 
55 Meija Hansson 
51 Nina Ekdahl 
49 Andreas Karlsson 

40 Ludvig Fransson 
38 Anton Karlsson 
38 Tekla Gunnarsson 
29 Signe Jonsson 
26 Beata Fransson 
25 Samuel Ekström 

20 Emilio Ixot Nilsson 

20 Ines Ixot Nilsson 
19 Anton Rask-Hemmingsgård 
19 Jakob Andersson 
12 Filip Blom 
12 Oskar Nyqvist 
10 Gustaf Blom 
9 Melvin Hansson 

8 Adam Karlsson 
8 Viktor Olsson Alfredsson 
6 Jakob Gustafsson 

6 Matilda Kallerbäck 
6 Isak Eles 
6 Filippa Karlsson Dahl 

5 Hanna Rask-Hemmingsgård 
4 Edvin Jonasson 
3 Erik Torenstam 
3 Ivar Borensved 
2 Malte Jonsson 
2 Agnes Jonasson 
2 Gustav Fransson 
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Vinstplan för EVOK-s medlemslotteri 
 

 
 Kontakta Sofie Ekdahl när det gäller medlemslotteriet 

 på  telefon 0471-137 10  

 

Dragning Maj 2012 

400:-     nr 66 Torkel Lundbäck   

200:-     nr 61 Einar Karlsson 

100:-     nr 42 Conny Viktorsson 

100:-     nr 88  Roland Fransson 

100:-     nr 48 Monika Alfredsson 

100:-     nr 14 Kicki Gustafsson 

100:-     nr 72 Stefan Svensson 

100:-     nr 100  Annica 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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Dragning Juni 2012 

400:-     nr 18 Anita Fransson   

200:-     nr 145  Harry Johansson 

100:-     nr 39 Bengt Nordström 

100:-     nr 132 Linus Magnusson 

100:-     nr 146  Bernt Pettersson 

100:-     nr 114 Anna Johansson 

100:-     nr 128 Birgitta Albertsson 

100:-     nr 34 Håkan Nilsson 

 

Dragning Juli 2012 

400:-     nr 142  Anders Andreasson   

200:-     nr 70 Emil Medin 

100:-     nr 44 Kjell Elmdén 

100:-     nr 47 Ingemo Engblom 

100:-     nr 133 Magnus Johansson 

100:-     nr 116 Barbro Gullhamn 

100:-     nr 50 Ola Fransson 

100:-     nr 121  Jan Påhlstorp 

 

Dragning Augusti 2012 

400:-     nr 53  Carola Karlsson   

200:-     nr 51 Lennart Engström 

100:-     nr 38 Nils-Olof Gustavsson 

100:-     nr 135 Göte Gustavsson 

100:-     nr 90 Greta Petersson 

100:-     nr 94 Christer Karlssdon 

100:-     nr 58 Ingvar Elofsson 

100:-     nr 145 Harry Johansson 

 

Dragning September 2012 

400:-     nr 96  Laila Engström   

200:-     nr 117 Pia Lilja 

100:-     nr 48 Monika Alfredsson 

100:-     nr 31 Björn Hammarstedt 

100:-     nr 119 Ellen Kallerbäck 
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100:-     nr 20 Monica Hillman 

100:-     nr 125 Viktoria Fransson 

100:-     nr 101 Monica Påhlstorp 

 

Dragning Oktober 2012 

400:-     nr 150  Peter Hansson   

200:-     nr 123 Birgitta Andersson 

100:-     nr 144 Gittan Lindqvist 

100:-     nr 26 Tea Gustavsson 

100:-     nr 160 Torne Andersson 

100:-     nr 98 Bo Ahlström 

100:-     nr 156 Anette Persson 

100:-     nr 36 Bert Petersson 

 

Dragning November 2012 

400:-     nr 108 Kajsa Niemi   

200:-     nr 85 Ingrid Gustavsson 

100:-     nr 73 Sven-Erik Karlsson 

100:-     nr 34 Håkan Nilsson 

100:-     nr 102 Bert Hörling 

100:-     nr 14 Kicki Gustavsson 

100:-     nr 49 Karl-Erik Einarsson 

100:-     nr 74 Tommy Flemmingsson 

 

Dragning December 2012 

400:-     nr 129 Kerstin Hansson   

200:-     nr 92 Mari Torenstam 

100:-     nr 77 Olle Kallerbäck 

100:-     nr 18 Anita Fransson 

100:-     nr 151 Anneli Karlsson 

100:-     nr 17 Emma Götesson 

100:-     nr 104 Per Melin 

100:-     nr 138 Lasse Kronmar 

 

Vinnarna meddelas personligen. 

Emmaboda Verda OK gratulerar till vinsten!!! 
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TÄVLING 
 

Vad serverar EVOKs jultomte på julbordet? 
 

Kasta om bokstäverna och se vad som bjuds på julbordet! 

Nisse Spall 

Ylva Slakt   

Siv Gadrack   

Görn Grisstyr    

Tyra Pingpod   

Per Savtelje                                                              

Signar Primas  

Vilma Törp   

Lasse Dartböld                                      

Lisa Lataram 

Ulf Stik   

Lina Sjukk  

Lasse Pryt   

Tor Siback   

Sten Frans Sosoleje 

Ulla K Brött                                                                   

                                                                                                

 

Skicka eller e-posta ditt svar till,   

Inger Pedersén  

Knappsmåla  

361 91 Emmaboda 

inger.pedersen@telia.com 

mailto:inger.pedersen@telia.com
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Medlemsavgifter för år 2013 
 

Födda 1995 och senare      50 kr 
Födda 1994 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 är 844-7435. Observera att 
tidigare PlusGiro-nummer är ersatt. 

_____________________________________ 
 

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
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Sponsorer 

Ett stort tack till alla sponsorer som stöttar vår verksamhet. 

Ahlsell 

AMB 

Bil-Karlsson 

Deloitte 

EBA 

Elbyrån 

Emmaboda Elektriska 

Emmaboda Glas 

Emmaboda Glasmästeri AB 

Emmaboda Granit 

Emmaboda kommun 

Emmaboda Trafikskola 

Glasteknik i Emmaboda AB 

Golv & Kakel 

Gransjöverken AB 

Gullvivan blomsterhandel  

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 

Älmeboda Maskinservice AB 

 

http://www.ahlsell.se/
http://www.amb.se/index.html
http://www.bilkarlsson.se/
http://www.deloitte.com/view/sv_SE/se/index.htm
http://www.emmabodabostadsab.se/start.aspx
http://www.elbyran-emmaboda.se/
http://www.121.nu/onetoone/foretag/emmaboda-elektriska-aktiebolag-2EDE
http://www.emmaboda.sggs.com/
http://www.emmabodaglasmasteri.se/emmabodaglasmasteri/parse.php?p=index.html
http://www.emmabodagranit.se/website1/sd_page/2/1/index.php
http://www.emmaboda.se/
http://www.intensivkorkortsutbildning.se/trafikskola/emmaboda+trafikskola+hb,i1315.html
http://www.glasteknik.nu/1/1.0.1.0/2/1/
http://www.handlaiemmaboda.se/handlaiemmmaboda/parse.php?p=golv_och_kakel.html
http://www.gransjoverken.se/
http://www.interflora.se/store.asp?StoreID=1889
http://www.handelsbanken.se/emmaboda
http://www.gulex.se/firmainfo/ica_supermarket/931129917054.htm
http://www.idavall.se/
http://www.lindahlsyrkesklader.se/
http://www.121.nu/onetoone/foretag/lindas-livs-aktiebolag
http://www.121.nu/onetoone/foretag/lrf-konsult-aktiebolag-C109
http://www.lansforsakringar.se/privat/sidor/default.aspx?sc=16
http://www.fbt.se/?index=fbtcompany&company_id=10226
http://www.runesbensin.se/
http://www.bad-varme.se/emmaboda/
http://www.sparbankeneken.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,136103,00.html
http://www.sunnerbofonster.se/
http://www.swedbank.se/privat/index.htm
http://www.sodra.com/
http://www.woody.se/
http://www.flygt.se/
http://www.akessonstryck.se/
http://www.almeboda-maskinservice.se/
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Skäverydsbladet 

 
Vi efterlyser material till Skäverydsbladet som planeras till april och 

november varje år. Ditt bidrag vill vi ha till den 1 april och 1 

november. Det kan vara något roligt som hänt på en tävling, gamla 

foton, någon rolig historia eller klurig tävling. Skicka gärna ditt bidrag 

så snart som möjligt till Jan så läggs det in i tidningen löpande.  
 

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 
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Avs: 

Emmaboda Verda OK 

Götgatan 1 

361 30 Emmaboda 

 

 

 

 

Tidningskommittén önskar alla medlemmar 
  

En God Jul 
och Ett Gott 

Nytt År! 


