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Emmaboda Verda OK 
 
   
 
 
Styrelse för 2017 
  
Ordförande   Joakim Ekdahl  0471-337 32 
Vice ordförande Pernilla Kallerbäck 0471-337 54  
Sekreterare  Stina Persson  0730-60 34 10 
Kassör Viktoria Ahlström   070-650 39 36 
 Ola Fransson  0471-102 18 
 Maria Eriksson  070-7600 507 
 Peter Ekdahl  0723-10 09 48 
 
Ersättare  Peter Eriksson  0471-334 91 
 Jörgen Fransson  0471-126 83  
 
 
  
 
 
Adress           Emmaboda Verda OK 
                       C/O Viktoria Ahlström 
                       Virdegatan 2 
 361 33 Emmaboda                    
  
 Klubblokal och elljusspår i Skäveryd. 
   
 
Hemsida  http://www.evok.se 
 
 
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. 
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 Ordförande har ordet: 
 
Till att börja med vill jag tacka Gustaf, Patrik och Pia för deras år i styrelsen. 
Dessa tre valde vid årsmötet att sluta. Vi välkomnar i stället Peter, Ola , Viktoria och Jörgen i styrelsearbe-
tet. 
Någon snö bjöds vi inte på i vintras, i alla fall inte tillräckligt för att göra spår i Skäveryd. 
I brist på skidåkning har man kunnat deltaga på orienterings-, löp-, cirkel- träning under hela vintern. 
Dessa träningar fortsätter även under våren. Läs kalendern på hemsidan för mer information. 
Orienterings säsongen har startat, och EVOKare har varit aktiva och framgångsrika på tävlingarna  som 
hållits. För många blir årets höjdpunkt O-ringen, som i år hålls i Värmland och med Arvika som centralort. 
Klubben har hyrt Arvika parken, så det finns gott om utrymme för dem som vill bo i massförläggning, eller 
ställa upp portabelt hem. En annan viktig sak under sommaren är förstås Tjoget. I år avgörs tävlingen den 
1-2 juli i Ormershaga söder om Hovmantorp. EVOK har i år nattskiftet 23:00-07:00 och rivning på sönda-
gen. Jag hoppas att många kan ställa upp då Tjoget är en av våran viktigaste inkomstkällor. För löparna 
måste målet för året vara att försvara förstaplatsen i Ölandskyrkstafett. Även andralaget gjorde bra i från 
sig i fjor med en sjätteplats. Vem vet, kanske det kan bli tre lag i år. Än en gång glöm inte att titta i kalen-
dern, som uppdateras kontinuerligt, på hemsidan där står allt som är på gång i klubben. Vid årsskiftet valde 
Ellen K att byta klubb till OK Orion i Jämjö. Orion är en av syd Sveriges bästa klubbar, och ett helt rätt 
beslut av Ellen för hennes fortsatta utveckling. Jag vill önska Ellen lycka till i hennes nya klubb, och hon 
är alltid välkommen på EVOKs aktiviteter. 
 
Till sist vill jag önska alla EVOK-are en trevlig, och förhoppningsvis solig, vår och sommar! 
 
    Joakim 
 
I förra numret av Skäverydsbladet skrev Monica och Jan Påhlstorp om veteran-VM i Est-
land. Den manliga delen av tidningskommittén lyckades tappa bort fotot som Monica och 
Jan bifogade texten. Ursäkta! Här kommer fotot: 
 

 



	
	
	
Verksamheten	under	åren	2008-2016	i	siffror	och	diagram.	
	
En fortsatt, glädjande uppgång av antalet med-
lemmar. En ökning för fjärde året i rad. Nu 378 
medlemmar! 

	
	

	

Nedgången efter rekordåret 2014 
fortsatte. 2016 var antalet medlem-
mar, som deltog i en eller flera ori-
enteringstävlingar 52 personer. 

	

	

Minskar antalet orienterare blir en natur-
lig följd att även antalet orienteringsstar-
ter blir lägre. År 2016 var det 691 jäm-
fört med 842 föregående år och 958 år 
2012. 
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Efter den fina uppgången 2015, då den 
nedåtgående trenden bröts, är vi nästan 
tillbaka på samma nivå som 2014. 
Spännande att se hur det blir i år 2017! 

	

	
Sammankomsterna har ökat något, 
men….. 

	

	

antalet deltagare vid dessa tillfällen 
har minskat! 

	

	

 
9 guld för tredje året i följd! 
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På nästan samma nivå 
som 2015. 

	
Ovanstående är en bild av klubbens verksamhet under 2016 speciellt inom orientering. Du som 
är intresserad av att hjälpa till med klubbens utveckling inför framtiden deltag i 
 

 
	
	
När:  Lördagen den 13 maj 2017 kl. 09.00-15.00 
 
Var: Vilhelm Mobergsgymnasiet 
 
Kostnad: Kostnadsfritt 
 
Anmälan senast onsdag 10 maj till Ola Fransson tel. 070-665 05 40 eller mail. 
ola.lotty@gmail.com.  
 
Frågor: För mer information, kontakta Ola, Pernilla eller Joakim 
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Dragningslista	medlemslotteriet	mars	2017	
	
	

400:-  nr   53  Carola Karlsson 
200:- nr 157 Anna Karlsson 
100:- nr 124 Jörgen Håkansson 
100:- nr  94 Christer Karlsson 
100:- nr 149 Jacob Andersson 
100:- nr 131 Inger Persson 
100:- nr   97 Caritha Junebjörk 
100:- nr 137 Margreth Hultqvist 

 

Dragningslista	medlemslotteriet	april	2017 
 
400:- nr 154 Ulla Rosqvist 
200:- nr 29 Jenny Kromnow 
100:- nr 113 Kent Ekdahl 
100:- nr 18 Anita Fransson 
100:- nr 98 Birgitta Ahlström 
100:- nr 159 Annica Eng 
100:- nr 10 Gustav Fransson 
100:- nr 60 Martina Gustavsson 
 

 
VINNARNA MEDDELAS PERSONLIGEN 
EMMABODA VERDA OK GRATULERAR TILL  
VINSTEN !!! 
 
 

Lite nostalgi – en bild från gamla tider = 1986. 
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Den	gamla	Verdasången	
Under	O-ringen	i	Borås	1986	var	det	en	tuff	kamp	i	H40-klassen.	Kent	Ekdahl	blev	slagen	
med	en	sekund	av	Nils-Bertil	Karlsson	som	var	en	framstående	friidrottare.		Detta	och	
andra	händelser	under	O-ringenveckan	fick	Maj-Britt	Ekdahl	att	skriva	en	Verda-
sång.		Denna	sjöngs	ofta	sedan	på	diverse	tillställningar.	
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Nya medlemmar – familjen Larsson 
Tänkte berätta lite om oss själva – en del är redan känt och annat är okänt. 

Inspirerad av sin storebror började Sven-Olof, som är infödd gute, med orientering i 12-årsålder på en s.k. 
backstreckskarta i skalan 1:100 000. En något annorlunda orienteringsteknik än vad som utövas i dag. Detta 
var alltså i början av 1960-talet.  

Vid två tillfällen mitten på 1960-talet har S-O tillsammans med 4 lagkamrater sprungit Hamlet-stafetten i 
Danmark. Första 5-dagars sprang han i Borlänge (Rommehed) i klassen H20 med ett bra resultat. 

Siv testade orientering genom skolans 9:e klass på Hellas-gården i Nacka. Det var också första gången hon 
träffade på en älg i skogen. Den var säkert van vid människor som strövade omkring, för den travade bara 
lugnt vidare. Kartan var grön och i skalan 1:50 000. Till skillnad från sina klasskamrater så tyckte hon att 
det var roligt. 

Nästa tillfälle var ett par år senare på Gotland när hon var barnflicka för ett lärarpar och fick reda på att 
grannen sprang orientering. Kartan hade förändrats till att mera likna dagens kartor med vit skog och gula 
öppna marker i skalan 1:25 000. Första tävlingen i D17 N på Gotland var dock en katastrof, hittade inte ens 
första kontrollen men träffade på grannen i en sankmark inte långt ifrån mål. Men intresset hade ändå vaknat. 

Så träffades de två med storebror som ”kopplare”, Siv åkte med S-O på träningsorienteringar o tävlingar 
sommaren 1972 å sedan dess har det bara fortsatt. 

Första barnet, en dotter, föddes 1973 och andra barnet, en son föddes 1978. Båda barnen har fått vara med 
på orienteringar redan liggandes i barnvagnen och har även praktiserat sporten upp till tonåren då andra 
intressen tog vid. 

På Gotland tävlade vi för Roma OK (i dag Svaide/Roma OK).  

I arrangörssammanhang satt vi 5 dagar i sekretariatet på ett lastbilsflak där det räknades tider och kollades 
stämplar för eliten (HD18-21). Just det 5-dagars 1977 på Gotland, i det kallaste vädret man kan tänka sig. 
Det var t.o.m. snö i luften vid etappen som gick i Etelhem. 

S-O har varit banläggare vid ett flertal tillfällen för 2-dagars på Gotland som var Roma OK:s riktigt stora 
tävling med upp till 2000 tävlande när det var som störst. Siv var presschef vid ett antal 2-dagarstävlingar 
samt tävlingsledare året innan vi flyttade till Tingsryd (1991). Ofta fanns vi i sekretariatet vid de andra ar-
rangemangen under året. 

Här på fastlandet blev det Växjö AIS-orienteringssektion som blev vår nya tävlingsklubb. Vid det första 
arrangemanget i Åryd blev vi tilldelade att vara medhjälpare vid starten. Vi blev ordentligt informerade om 
hur det fungerade vid starten och om hur viktigt det var att ingen ”tjuvstartade” eller att kartor inte kom i 
olag osv. Ganska ofta har vi haft lite roligt åt detta men ingen visste då hur involverade vi var i sporten eller 
att vi hade hållit på längre än det flesta i Vais-ol. 

Åren har gått och vi har upptäckt hur roligt det är att få springa orientering i de mest skiftande terrrängtyper, 
från norr till söder i Sverige och på senare år även utomlands.  

Vi har tagit hem en del DM-medaljer, både i lag och enskilt (S-O flest) och när det gäller orienteringsmärken 
har S-O fått sig tilldelat Elit-IV och Siv har kommit upp i Elit-III.  

När det gäller tävlingar utomlands har vi vid två tillfällen åkt med Peo Bengtsson och hans Höst-Öst-resor. 
Det är helt otroligt, minst två tävlingar varje dag, före frukost och sedan på eftermiddagen och helst i två 
olika länder. Gränskontrollen sätter ibland stopp för detta eftersom det kan ta lite tid att ta sig igenom den. 
Det mest spektakulära har nog varit natt-tävlingen i Grand Basar i Istanbul. Orientering efter att basaren 
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hade stängt i alla vinklar och vrår samt upp och ner mellan våningarna. Kontrollerna var märkta med olika 
färger beroende på vilken våning de satt. ”Långsprinten” i Venedig tillhör också en av favoriterna. 

Vi har också deltagit i 6 veteran-VM (Ungern, Tyskland, Italien, Göteborg, Brasilien och Estland). Efter 
VM:et i Brasilien var vi bl.a. i Peru och gick en 4-dagarsvandring på Inkaleden till Machu Picchu, resan 
avslutades med ett par härligt soliga dagar på Galapagosöarna. Nu ska vi åka till Nya Zeeland med en av-
stickare till Australien dessförinnan. Ska bli väldigt spännande. Researrangör har alltid varit Per Nordahl 
som bara är några timmar yngre än Siv. Förutom orientering arrangerar han många vandringar och andra 
aktiviteter med sevärdheter under resans gång. Vi också deltagit i en 6-dagarstävling i Frankrike, därav den 
gröna ”frankrike-tröjan” som vi då och då använder. 

Eftersom orientering är så kul, innebär det att vi deltar i många tävlingar – enligt de senaste årens statistik 
så rör det sig om mellan 60-70 tävlingar per år med både bra och mindre bra resultat. 

Siv är sedan ett år tillbaka ordförande för Motion/Friskvårdskommittén i Smålands Orienteringsförbund och 
har också upptäckt att även Pre-O är en klurig hjärngympa. Båda två deltog i Hallands/Skåne/Blekinges DM 
som gick i Halmstad 2016. 

I Vais-ol har vi under åren haft olika uppgifter och de senaste 7 åren har Siv varit ordförande för oriente-
ringssektionen och S-O styrelsesuppleant. I takt med att verksamheten i Vais-ol blivit mer inriktad på vete-
ran- och motionsorienteringar så har funderingarna funnits att hitta en ny tävlingsklubb som har mer av 
bredd- och träningsverksamhet. 

I höstas började vi därför prova på träningarna vid Emmaboda/Verda OK:s klubbstuga i Skäveryd och även 
en del veteranorienteringar i sexklubbszonen. Vi trivdes väldigt bra. Både Siv och S-O avsade sig sina upp-
drag i Vais-ol och bestämde sig för att börja tävla för Emmaboda/Verda OK. Oavsett om man åker till Växjö 
eller Emmaboda så är sträckan lika lång (eller kort) och eftersom vi redan tidigare känner en del av er, så 
var valet inte så svårt.  

Vi hoppas att kunna göra nytta för oss i vår nya klubb Emmaboda/Verda OK. 

                                    
 Sven-Olof (Lång-DM, Gotland) Siv (Sprint-VM Brasilien) 
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Tävling – Svar på urklipp från kartor 
Försök att lista ut svaren på dessa frågor med hjälp av urklipp från några kartor. Tips: de flesta kommer 
från Emmaboda kommun. Något undantag kan finnas. 
 
Urklipp Nummer Urklipp Nummer 

 

1. Tätort i Emma-
boda kommun? 
Vilken? 
 
Långasjö 

 

 

Med anknytning till 
en författare. 
6. Vad heter platsen 
 
Duvemåla 

 

 

2. Vart är vi på väg 
om vi färdas österut? 
 
Ödevata 

7. Vad heter författa-
ren 
 
Vilhelm Moberg 

 

 

3. Namnet på en 
gata? 
 
Åkervägen 
(Lindås) 

 

 
 

8. Vilken förenings 
fotbollslag har sin 
hemmaplan här? 
 
Vissefjärda GIF 

 

 

4. Vad heter det 
större vattendraget? 
 
Lyckebyån 

 

 
 

9. Vad heter denna 
sjö? 
 
Hultebräan 

5. Hur många län 
passeras från källan 
till utloppet? 
3, Kronobergs, 
Kalmar och  
Blekinge län 

 

 
 

10. En skola. Vil-
ken? 
 
Johansfors 

 
Vinnare blev: Ronny Hjalmarsson.  
Vi gratulerar med en trisslott.  
 
Årsfest 
 
Tisdagen den 17 januari samlades ett stort gäng glada evokare för en årsfest under nya former. Vi höll 
till i bowlinghallen och började därför logiskt nog med att rulla några klot.  
När poängen var räknad och skorna bytta serverades en god tacobuffe.   
Efter det blev det utdelning av orienteringsmärken och priser. Ronny vann skogspokalen, Ellen blev 
årets ungdom och Simon och Anni fick pris för årets ungdomar.  
17 klubbmästare fick också fina priser och kunde gå hem med brandfiltar i design av Ulrika Hydman 
Vallien. 
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Tävling 
Kan du Koreanska? 

Försök att para ihop det engelska uttrycket med det "Koreanska". OBS! Det underlättar om 
du läser texten högt och använder alla delar av din fantasi. 
 

 

LYCKA 
TILL! 

 
E-posta 
ditt svar 

till: 
inger.pe-

der-
sen@te-
lia.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tjoget 2017 och 2018. 
 
I år kommer Tjoget arrangeras i Ormeshaga utanför Hovmantorp den 1-2 juli. Vi har nattarbe-
tet. Reservera helgen i almanackan redan nu. Många funktionärer behövs. 
 
2018 är vi huvudfunktionärer. Då är TC på Skuteryds flygfält helgen den 30/6-1/7. 
 
 

 
 
 
 

That's not right  1. Fa Kin Su Pah 
Are you harbouring a fugitive  2. Dum Gai 
See me ASAP  3. Tai Ni Po Ni 
Stupid Man  4. Wao So Dim 
Small Horse  5. Yo Fat Wan Ka 
Did you go to the beach  6. Sum Ting Wong 
I bumped the coffee table  7. Wa Shing Ka 
I think you need a face lift  8. Kum Hia 
It's Very dark in here  9. Ai Bang Mai Ni 
I Thought you were on a diet  10. Hu Yu HaiDing 
This is a tow away zone  11. No Fu Kin Wai 
Our meeting is scheduled for next 
week 

 12. No Pah King 

Staying out of sight  13. Yu Stin Ki Pu 
He's cleaning his automobile  14. Wai Yu Mun Ching 
Your body odour is offensive  15. Lei Ying Lo 
Great  16. Wai Yu Kum Nao 
England will win the World Cup  17. Wai Yu So Tan 
Who's been eating all the pies?  18. Chin Tu Fat 
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Projektet Ubbemåla/Grimmansmåla 
 
Ofantligt många timmar är nedlagda för att projektet skall bli verklighet. Trots detta arbete har vi inte 
nått vår målsättning. Vid senaste mötet med kommunen kom ett nytt bakslag. Förhandlingar har pågått 
ett par månader mellan kommunen och ett försäkringsbolag som äger den mark vi vill utnyttja för att 
bygga en klubbstuga och anlägga elljusspår. Försäkringsbolaget har tidigare uttryckt sin ovilja att upp-
låta mark för vårt elljusspår. Kommunen har dock ställt sig mycket positiv till projektet och erbjudit sig 
köpa alt. byta till sig den aktuella marken. Att sälja marken är inte aktuellt för försäkringsbolaget. Dess 
styrelse har nu också sagt nej till ett förslag om markbyte som kommunen erbjudit.  
 
Projektgruppen kommer att göra ytterligare ett försök att diskutera en lösning med försäkringsbolaget, 
men tyvärr verkar inte deras inställning särskilt positiv. 
 
Medel som redan är beviljade från Riksidrottsförbundet och kommunen riskerar nu att brinna inne, vil-
ket betyder att vi är tillbaka på ruta ett. 
 

Ronny H. 

 
Här kommer ett recept på Maj-Britts energikakor för 
gamla tiders långdistansträning på söndagarna. 
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Ungdomens 5-dagars våren 2017 
2 maj  Etapp 1. Kalmar OK 
9 maj Etapp 2. Torsås OK 
16 maj Etapp 3. Emmaboda Verda OK 
23 maj Etapp 4. Ålems OK 
30 maj  Etapp 5. Nybro OK 
 
Tisdag den 16 maj står EVOK som arrangör för etapp 3 och det kommer att vara en sprint etapp. TC 
kommer att vara vid sporthallen i Emmaboda. 
Vi hoppas att ni är många som kommer och hejar på våra ungdomar denna vårkväll! 
Välkomna! 
 

 

 
 

Hantering av defibrillator 
 
Defibrillatorn (hjärtstartaren) bör tas med vid alla träningar och aktiviteter då avståndet 
till annan hjälp anses vara för lång. 
Alla som ansvarar för defibrillatorn ska ha fått information om hur den fungerar. Personen 
bör också vara flitig deltagare på träningar och andra aktiviteter. Om personen inte 
kan delta på aktivitet ska defibrillatorn tillfälligt överlämnas till annan person som  
har möjlighet att ansvara för den. Defibrillatorn är i stort sett självinstruerande.  
 
Maria Eriksson har högsta ansvaret för defibrillatorn. 
 
Följande personer anses uppfylla kraven och ansvarar för att defibrillatorn tas med och 
placeras på väl synlig plats vid aktiviteten: 
 
 

Maria Eriksson  15/4-15/5     2017 
 Monica Påhlstorp  15/5-15/6     2017 
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 Kerstin Hjalmarsson  15/6-15/7     2017 
 Peter Eriksson  15/7-15/8     2017 
 Peter Ekdahl   15/8-15/9     2017 
 Gun-Britt Fransson  15/9-15/10   2017 
 Joakim Ekdahl  15/10-15/11 2017 
 Nicklas Kallerbäck  15/11-15/12 2017 
 Ronny Hjalmarsson  15/12 2017-15/1 2018 
 Jörgen Fransson  15/1-15/2     2018 
 Kent Ekdahl   15/2-15/3     2018 
 Maria Eriksson  15/3-15/4     2018 

 
Från OK Orions hemsida har vi hämtat följande om Ellen: 

 
 
 

Ett stort lycka till!
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Sponsorer 
 
Ett stort tack till alla sponsorer som stöttar vår verksamhet! 
 
 

Ø Ahlsell		 	
Ø AMB	Industri	AB		 	
Ø Bergs	Timber		 	
Ø Bil-Karlsson		 	
Ø Bröderna	Olssons	-	Woody	bygghandel		 	
Ø Byggnadsfirma	Bo	Sunesson		 	
Ø Deloitte	AB		 	
Ø Elbolaget	Emmaboda		 	
Ø Embo	AB		 	
Ø Emmaboda	Bostads	AB		 	
Ø Emmaboda	Glasmästeri	AB		 	
Ø Emmaboda	Granit		 	
Ø Emmaboda	kommun		 	
Ø Gangster	Media	AB		 	
Ø Glasteknik	i	Emmaboda	AB		 	
Ø Golv	&	Kakel	AB		 	
Ø Handelsbanken		 	
Ø ICA	Nära	Lindås		 	
Ø ICA	Supermarket	Emmaboda		 	
Ø Idavall	Data	AB		 	
Ø JB	Resor	i	Emmaboda	AB		 	
Ø LGG	Inneklimat	AB		 	
Ø Lindahls	Yrkeskläder			
Ø LRF	Konsult		 	
Ø Länsförsäkringar		 	
Ø Rörinstallationer		 	
Ø Skogsnäs	Glas	AB		 	
Ø Sparbanken	Eken	Långasjö		 	
Ø Strands	maskiner		 	
Ø Sunnerbofönster		 	
Ø Swedbank		 	
Ø SVEP	Reklam	AB		 	
Ø Svets	&	Maskinservice		 	
Ø Södra	Timber		 	
Ø VIDA	AB		 	
Ø Willes	Byggservice		 	
Ø Xylem		
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Skäverydsbladet 
Skäverydsbladet planeras till april och november varje år. Dina bidrag vill vi ha senast den 15 mars och 1 
november. 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 någon i tidningskommittén, se nedan, så kommer det med i nästa 
utgåva. 
 
Tack till alla som lämnat bidrag till tidningen den här utgivningen! 
 
Tidningskommittén består av: 
 Göte Lundberg gote.lundberg@telia.com 
 Sofie Ekdahl soffan74.se@gmail.com 
 Maria Eriksson mialotta@telia.com 
 Inger Pedersén inger.pedersen@telia.com 

 
 
 

Vi önskar alla läsare 

En härlig vår och sommar! 
 

 

 
 

 


