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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: 
 
Så har vi kommit till den tid på året då mörkret kommer tidigt.I Emmaboda Verda lyser dock flitens lampa. 
 
Vi startade upp en ny introduktionskurs i orientering under hösten.En grupp som bidrog till att vi var uppe-
mot 70 personer på våra tisdags träningar. I år provar vi ett nytt koncept. Ungdomarna tränar på måndagar 
i B-hallen mellan 17:00-18:00 medan övriga fortsätter som vanligt. Detta är för att erbjuda ungdomarna ett 
alternativ till mörkret och kylan i Skäveryd. På onsdagar är det cirkelträning i Lindås skola, och på torsda-
gar fortsätter Peter plåga nya och gamla löpare med intervaller.  
 
Under våren höll vi en utvecklingsdag under ledning av Smålandsidrotten. Detta för att ta reda på vilka 
som är klubbens starka och svaga sidor. Vi har haft en uppföljningsdag om detta i november, då vi även 
gjorde en planering av 2018.Dagen i november är något vi siktar på ska bli återkommande, då vi tycker det 
kan vara bra att utvärdera året som gått, och planera nästkommande. 
 
Den 30 september lämnade Sture Jansson oss. Sture var en av idéknäckarna till Tjoget. Det var därför ro-
ligt att han orkade närvara vid starten av årets Tjoget. Den 10 juli fyllde Sture 90 år. Ett par dagar efter det 
var vi ett par medlemmar som besökte honom för att gratulera. Vi tittade i gamla klippalbum och pratade 
gamla orienterings minnen. Vi hade en riktigt trevlig stund. 
TACK Sture för allt du bidragit med i klubben. Du är saknad. 

Joakim 
 
 
 

Lördag 27 januari 2018 kl. 13-16 
Allaktivitetshalvdag  

i Emmaboda Sporthall – A-hallen 
 

 
 

 
 

 
 

Söndag 28 januari 2018 kl. 15.00 
Årsmöte  

i Skäveryd 
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2017 

 
Årets Tjoget hölls i den lilla byn Ormeshaga söder om Hovmantorp. Det var tredje gången Tjo-
get besökte denna byn. Veckan innan tävlingen såg väderprognosen dyster ut. Regn, regn och 
åter regn. 
Men som de flesta gånger på Tjoget hade vi tur med vädret. Någon liten skur på lördagen och 
kring 20 grader. Det var länge tätt i toppen,men på sträcka 17 gjorde OK Orion ett litet ryck. 
Dom vann 8:52 före Pan Kristianstad och med IK Hakarpspojkarna på tredje plats. I det seg-
rande laget ingick Ellen Kallerbäck, som i år fick prova på att springa Tjoget, i stället för att ar-
rangera det. 
Ett stort tack till alla funktionärer som ställde upp före, under och efter tävlingen. 
Vi syns på flygfältet i Skutaryd den 30/6-1/7 2018. 
 

Joakim 
 
 

 

2018 

 
Boka redan nu in Tjoget 2018, som kommer att hållas på flygfältet i Skutaryd. 
 

r 20/6 Plockar vi kartor i Skäveryd. 
r 25/6 Hämtar vi material i Högehall (Strömbergshyttan). 
r 26/6 Bygger vi upp arenan på flygfältet i Skutaryd. 
r 28/6 eller 29/6 Hämtar vi toaletter i Blekinge och Alstermo. 
r 30/6 Tjoget 
r 1/7 Tjoget 
r 1/7 eftermiddag Rivning av arenan och återtransport till Högehall.  
r 2/7 förmiddag Iordningställande i Högehall. 
r 2/7 eller 3/7 Återtransport av toaletter. 

 
Allas hjälp behövs!!! 

 
Joakim 
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DM-MEDALJER 1998-2017 
 

 
 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 

2013 S,SST,M,M, 
ST,ST,N,N,N 

S,S,S,SST,M,N M,M,M,N 19 

2014 S,S,M,M,N,N,N,
L,L 

UL,N,N SST,UL,M,L 16 

2015 S,S,M,M,N,N,N,
L,UL 

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

S,SST,M,L 25 

2016  M,N,N,N,L,L,L,
L,UL 

SST,M,M,M,L,UL,
UL,UL 

S,S,S,M,M,N,L 24 

2017 SST,SST,S,S,M,
M,M,ST,ST,N,L 

SST,S,N,N,N,L S,S,S,S,M,L 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 medeldi-
stans, långdistans för ultralång distans och budkavle för stafett. 
 
S=Sprint, SST=sprintstafett, N=Natt, L=dag-långdistans, M=dag-medeldistans, UL=dag-
ultralångdistans och ST=stafett 
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Medaljörer 2017 
 
GULD Ronny Hjalmarsson/Sven-Olof Larsson H65 Sprintstafett 
 Gun-Britt Fransson/Monica Påhlstorp D65 Sprintstafett 
 Siv Larsson    D60 Sprint 
 Kerstin Hjalmarsson   D65 Sprint 
 Ronny Hjalmarsson   H70 Medel 
 Monica Påhlstorp   D70 Medel 
 Gun-Britt Fransson   D65 Medel 
 Sven-Olof L/Kent E/Ronny H  H65 Stafett 
 Gun-Britt F/Kerstin H/Monica P  D65 Stafett 
 Ronny Hjalmarsson   H70 Natt 
 Ronny Hjalmarsson   H70 Lång 
   
SILVER Kerstin Hjalmarsson/Siv Larsson  D60 Sprintstafett 
 Peter Ekdahl   H50 Sprint 
 Kerstin Hjalmarsson   D65 Natt 
 Siv Larsson    D60 Natt 
 Sven-Olof Larsson   H65 Natt 
 Kerstin Hjalmarsson   D65 Lång 
 
BRONS Ronny Hjalmarsson   H70 Sprint 
 Gun-Britt Fransson   D65 Sprint 
 Monica Påhlstorp   D70 Sprint 
 Viktoria Ahlström   D35 Sprint 
 Kajsa Niemi    D40 Medel 
 Olle Kallerbäck   H14 Lång 
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Ungdomens 5-dagars 2017 

Även i år har våra ungdomar deltagit i zonens ungdomstävlingar. Fem tisdagar i maj, har vi varit runt till 
de olika klubbarna och testat på olika terränger och banor. För många är detta det första mötet med oriente-
ringen i lite större sammanhang. Att träffa andra ungdomar som håller på med samma sport, skaffa nya 
kompisar och prata om samma sten, som var lite svår att hitta.  
Etapp l: hos Kalmar OK. Vi åkte till Kalmars klubbstuga i Ingelstorp. Från klass Inskolning, för de allra 
yngsta, till de lite mer vana i 16-klassen var vi 15 deltagare. Stor skog och många stigar. D10 tjejerna var 
riktigt på hugget. 
Etapp ll: stod Torsås OK för i Sunelycke. 14 från EVOK. Den här kvällen regnade det rejält, men ingen 
knotade utan sprang på bra i blötan. Det var riktigt mysigt i tältet efteråt. Melvin hade en bra dag och lyck-
ades bäst i H10. 
Etapp lll: Nyhet för året! Sprint på skolgårdskartan i Emmaboda. Snabb och intensiv orientering. Lite 
ovant med skala 1:2000. Kanske lite fördel för några att springa på den egna skolgården, men alla stämp-
lingarna måste sitta rätt. 20 deltagare från EVOK. Många nya på inskolningsbanan. Segrar till Olle, Gustav 
och Engla. 
Etapp lV: Lång resa till Ålems klubbstuga i Långehäll. 8 från vår klubb kämpade i skogen med många sti-
gar, kalhällar och lite svåra banor. Men inga sura miner. Efter dusch och fika är humöret på topp. Gustav 
bäst igen. 
Etapp V: Till sista deltävlingen hos Nybro OK kom vi med 14 deltagare. Stadsnära karta i Hanemåla och 
äntligen lite varmare väder. Nu gav våra ungdomar järnet i skogen. 
Nu räknas de tre bästa platssiffrorna från etapp 1-4 samman med sista etappen för att kora slutsegrare i re-
spektive klass. Vi fick med oss tre pokaler hem efter årets 5-dagars. 
Olle 3:a i H16, Gustav 2:a i H12 och Sanna 3:a i D10. Stort grattis!! 
Men ett lika stort grattis till alla som deltagit. Ni visar att vi har många duktiga och fina ungdomar i vår 
klubb. Samtidigt vill jag tacka alla föräldrar som skjutsat och agerat skugga i skogen. Ni har varit kanon. 
Totalsegern mellan zonens klubbar gick till Kalmar OK med Emmaboda Verda OK på en hedrande andra 
plats. 
//Kerstin 
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Nu	ska	det		
bli	andra	bullar!!!	

 
Jag har ju tidigare hotat med att byta klubb då jag ej blev uttagen på stafetter utan blev bänkad 
till reserv. 
Nu när jag blev inbjuden till Orions årsfest bestämde jag mig snabbt att OK Orion inte kommer bli 
min nästa klubb. 
Dom har alltså årsfest utan märkesutdelning. Liksom det är ju därför man stiger upp kl 6:30 en 
söndag och grundar med 4 koppar kaffe följt av havregrynsgröt med lika mycket äppelmos som 
gröt för att sedan köra 17 mil till Vaggeryd och där trä på sig sina neoprenstrumpor och de 7 mm 
förstora orienteringsskorna som inköptes inför en höstbudkavle i Göteborg för 10 år sedan. När 
man väl knutit dojjorna och fått fram alla pinaler som en orienterare bör ha med sig till start är det 
dags att snegla på de andra. På vilken hand har de pinnen, kompassen och angivelsefickan? 
Har man sen riktig otur råkar man dessutom få mensen från helvetet på väg till start. Men då kan 
man tacka gudarna, eller Nicklas att ens två förstfödda barn är flickor så hela handskfacket är 
fyllt med O.B. Puh, endast 900m till parkeringen och sedan mot start. Väl vid start ler arrangö-
rerna som varit pensionärer under hela 2000-talet när man tar sin Ö3 karta.  
Jag är ju trots allt klädd som ett proffs i klubbtröja i dyr design och tighta löpbyxor i matchande 
färg. Dessutom har byxorna ett stort sprätt som är lagat med nål och tråd som det börs göras av 
en riktig orienterare. Ändå tar den lätt knubbiga damen i Ö3-karta? Jag förstår vad de tänker! Jag 
hittar lätt till startpunkten. Visst brukar det vara snitslat? Första kontrollen hittar jag ofta snabbt, 
även om jag sprungit mej trött efter 350 meter. Andra och tredje kontrollen kan jag hitta dels på 
rutin fast för det mesta sitter de vid stora stenar. Jag kan det mesta på en karta som börjar på S. 
Sten, sjö och stig. Är det många täta bruna ränder på kartan har jag övergått till idrotten klättring 
och alltid har jag glömt rep.  
Efter tredje kontrollen brukar någon D12 löpare dyka upp på stigen och fråga om hjälp. Tillsam-
mans hittar vi fjärde och femte kontrollen innan jag ber henne sätta fart själv. Det är då jag kom-
mer på att jag borde ätit något innan jag gick till start. Jag hittar symbolen för dricka på kartan 
men jag behöver ju en grillad burgare. Hungrig och ledsen över att jag faktiskt inte åt upp min 
gröt söker jag upp sjätte, sjunde, åttonde kontrollen. Det är ju trots allt härligt när det svettas i 
pannan och fötterna fortfarande är torra. Ja, de är torra då jag alltid väljer stig före kärr.  
Det är vid åttonde kontrollen som jag hör speakerljudet från TC och utöver hungern så börjar jag 
fundera på mina barn. Hoppas de inte stukat foten, knäckt ett revben när de klättrat uppför alla 
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bruna ränder på kartan. Jag funderar vidare på vart jag ska åka på semester nästa år. Jag är helt 
enkelt trött. Jag orkar springa, eller lunka, men inte tänka mer. Letar efter kontroll 9 och 10 i all-
deles för många minuter innan jag lätt som en plätt tar 11 innan jag vilar upp mig inför 12:an som 
också har siffran 100. Nu gäller det! Nu ska jag springa enligt konstens alla regler. Här ska de få 
se hur knubbisen tar sej i mål. Ingen av åskådarna på upploppet ska få tro att jag inte har varit 
fokuserad på kartan under denna gigantiska tävling. Målstämplar. Stämplar ut och flickan som 
nyss fått gå till Systembolaget för första gången ler mot mig och säger att jag är godkänd. JIPPI!  
Nu kommer jag nog få ett nytt märke på årsfesten tänker jag. Jag kommer bli uppropad: Ö3 
PERNILLA KALLERBÄCK! Jag kommer bli sedd, bekräftad och hyllad. Märket ska jag fästa på 
mitt bröst så inte en bäbis på festen kan svälja det i ett obevakat ögonblick. När jag sen kommer 
hem får detta märke pryda min sköld där även baddaren sitter. 
 
Mvh Pernilla  
 

 
 

Höst Open 2017 Bornholm 
Efter 16 år återvände vi till Bornholm och Höst Open 2017. Vi (Gun-Britt och Jörgen) fick via Monica och 
Jan Påhlstorp en inbjudan att hänga med Christina och Gert Olsson från Skåneslättens OL. De har bokat 
boende och färja till Höst Open under många år. Efter en viss övertalning av Gun-Britt (hon blir ”alltid” 
sjösjuk och minns fortfarande överfarten 1991) tackade vi ja. Christina hade förbokat många hus på Gud-
hjems Feriepark, totalt blev vårt gäng 124 personer. Vi tingade ett hus tillsammans med Monica och Jan. 
Christina bokade även färjan, tur o retur, buffé på lördagskvällen och middag på färjan hem. 
Sagt och gjort, vi anmälde oss till både sprinten på fredagseftermiddagen och lördag – söndag. Tidigt (kl. 
04.30) på fredagen den 26 oktober satte vi oss i bilen med Jan som chaufför för att köra ner till Ystad. Fär-
jan gick kl. 08.30 och vi behövde vara där en timma innan. Vinden var måttlig och Gun-Britt eller någon 
annan hade inte några problem med sjösjuka. 
Efter ankomst till Rönne (färjan tog 1 h 20 min) körde vi ca 25 km till Gudhjem och inkvarterade oss i ett 
fint hus med alla moderniteter. Kök, vardagsrum och dusch/toa  på nedre botten och två sovrum på övervå-
ningen. 
Fri start på sprinten i Gudhjem mellan 13 och 16. Det hade börjat blåsa upp ordentligt och regnskurarna 
började dyka upp. Vi såg löpare passera utanför vårt fönster eftersom vi hade kontroll nr 67 utanför huset. 
Vi sprang ner till arenan vid havet och vidare till starten, väl påpälsade. Vägen till start gick på en slingrig 
stig ute bland klipporna och vinden låg på hårt. De lösa angivelserna stod rakt upp och höll på att blåsa 
bort. Snabbt iväg och banorna var minst sagt lite kluriga men det gick bra, speciellt för Monica som vann 
sin klass bland de 23 startande.  Gun-Britt 7:a med 26 startande. Jörgen blev 15 av 38, hade en bra place-
ring på gång men vände kartan 90 grader fel vid 11:e kontrollen och förlorade 4 min. Rullande resultat på 
skärmar. Efter att vara väl påhejade av Jan vid målet sprang vi snabbt hem till duschen. Efter lite överlägg-
ningar blev det inköp av pizzor i den närliggande affären. 
På första etappen av Höst Open på lördagen hade vi start vid lunchtid så bilen gick vid tiotiden till Bolster-
bjerg. Ca en halvtimes resa, parkering längs väg, a la Grönlid (Nybro OK) och därmed ca 800 m väg till 
arenan. Blåsigt men uppehåll. Ingen vidare rolig terräng, mest blöta diken, gräsbevuxna hyggen och 
ganska svag kupering. Kallt och ruggigt men vi hade vårt lilla parasolltält med oss så vi hade lite skydd. 
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Resultat, jodå hyfsade för alla, några småmissar (Monica 4/37, Gun-Britt 7/26, Jörgen 11/56 och Jan 
34/56). De har bra toalettvagn (för 10 personer) men ingen dusch, kort sträcka till start. Snabba resultat på 
papper. Bra arrangemang. Hem till duschen och förberedelse för middagen på Restaurang Bröddan. Fin 
buffé med efterrätt. 
Vi kollade naturligtvis ofta väderrapporterna. Kulingvarning på både lördag och söndag. Färjan var inställd 
på lördagen men om den skulle bli inställd på söndagen så gjorde det ju inte oss så mycket. Husrum hade 
vi ju och som pensionärer har vi ju gott om tid. 
På andra etappen hade vi tidig start så vi gav oss iväg kl. 07.15 till Paradisbakkene. Kraftiga regnskurar. 
Det regnade inte ner utan i sidled. Parkering på gräsbevuxen åker med lera i botten. Skulle det regniga väd-
ret ställa till problem vid utfarten? Arena på en åker som blev allt mer lerig, ju mer vi gick på den. Arran-
görens bilar körde fast trots snökedjor, fick dras bort med traktor. Skor och strumpor fulla med lera efter 
loppet men vi försökte att klä om så gott det gick i vårt lilla tält, tog på regnkläder som skyddade bra mot 
både regnet och leran. Vi missade alla någon kontroll men trots det placerade vi oss bra. Gun-Britt vann 
bland 26 startande, Monica 7/37, Jörgen 11/56 och Jan 30/56. Terrängen var idag mera kuperad med bran-
ter och raviner.  
På Höst Open räknar man samman resultaten från lördag och söndag. Både Monica och Gun-Britt blev to-
talt treor, Jörgen blev 10:a och Jan 32:a. 
Hur gick det nu med utfarten från åkern? Jo tack vare lite nerförbacke så kom vi ut utan problem. Åkte till-
baka till Gudhjems Feriepark och duschade. Kanske vi orsakade lite problem med avrinningen eftersom 
siste man stod i 2 cm vatten. Tog en snabbfika innan vi åkte mot Rönne. 
Färjan då? Jo, den gick också och Gun-Britts åksjuketabletter hjälpte och med stenhårt sikte på horisonten 
så behövde varken hon eller någon annan av oss besöka toan. Färjan gungade rejält i sidled. Det gick inte 
att gå utan att hålla i sig. Det höll i sig i ca 35-40 min men sen lugnade det ner sig. Lasagnen som vi fick på 
båten fanns kvar i magen.  
Väl hemkomna på söndagskvällen fick tvättmaskinen jobba hårt och på måndagen blev skorna skurade 
från leran. 
Höst Open 2018? Nej säger Gun-Britt, kanske säger vi övriga. Övertalning igen? Alltid trevligt med en 
höstutflykt. Vädret kan ju vara vanskligt, framför allt på Bornholm. 
Tack Christina och Gert för att ni fixade allt det praktiska så bra. 
Gun-Britt och Jörgen 
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Kartor från Höst Open 2017 på Bornholm 
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Kartor, nu och då. 
 
I den här utgåvan av Skäverydsbladet finns några kartor från Jörgen, Gun-Britt och Kajsa. Eftersom de 
flesta läser detta som en PDF-fil går det att förstora till läsbar storlek och vi tar därför med dem i bladet. I 
tryckt A4-storlek kanske de inte blir så lätta att studera. 
 
Kartor är intressanta inte bara för orienteringslöpning, utan även för att t ex studera hur en by har sett ut 
genom historien. Jag blev intresserad av detta i höstas när jag såg vad Lantmäteriet har att erbjuda i form 
av historiska kartor. I deras digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor. De äldsta är från 1628. 
Att titta är kostnadsfritt och det är möjligt att spara ner dem och även skriva ut. Vill man ha kartorna i 
högre upplösning går de att beställa i pappersform mot en avgift. 
 
Eftersom vi i denna utgåvan av Skäverydsbladet inte har någon tävling som vi brukar, finns här lite att 
syssla med, om du mot förmodan har en stund över.  
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Här är ett exempel där jag via 
www.lantmateriet.se och Historiska-kartor 
gått in på Kalmar län, Emmaboda kommun 
och Vissefjärda ort (dagens utseende). 
Genom att zooma in på Skäveryd går det att 
få upp tillgängliga kartor m m över denna del 
av Vissefjärda. 
 
Några förutsättningar: 
Som Web-läsare måste Internet Explorer an-
vändas och som bildvisningsprogram DjVu 
(finns att ladda ner). 

 
 
 
I nästa steg, klicka på sök, kan vi gå vidare 
och se vilken information som finns i Lant-
mäteriets arkiv – se bild till höger! Vad som 
döljer sig under respektive länk i arkiven får 
du klura ut själv! Förutsätter rätt softvaror 
(enligt ovan). Detta får ersätta den tradition-
ella tävlingen vi brukar ha här i ”bladet”. 
Lycka till! 
 
Ett annat arkiv med gamla kartor är 
https://riksarkivet.se/geometriska, men även 
detta kräver speciellt bildvisningsprogram. 
 

 

Göte Lundberg 
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Skadad?! 
Ibland är det svårt att låta bli att springa. Även om det gör ont på morgonen så går det ju bra när start-
klockan piper och man får springa iväg. Hela våren sprang jag med en fot som gjorde ont. Resultaten blev 
över förväntan.  Jag ändrade på mina iläggssulor. Då fick jag ont i knät istället och ändrade tillbaka. Jag 
masserade, stretchade, tejpade och vilade från löpning (på hårt underlag i alla fall). Tillslut gick jag till en 
läkare som undrade vad jag gjorde där. Han gav mig en massa piller och läste innantill i sin bok att häl-
sporre kan ta tid att bli av med. Nähä! Lite roligt tänkte jag ha på semestern i alla fall och tog med mig min 
rumskompis från orienteringsgymnasiet i Eksjö och åkte till Skagern.  
 
I Danmark checkade vi in på Skagen skole och fick ett helt klassrum för oss själva. Där fanns micro och 
vattenkokare så det blev gröt till frukost. På fotbollsplanen utanför var det full camping. Skolans pool var 
tyvärr inte fylld men sandstranden en cykeltur bort var hur lång som helst. Redan första dagen cyklade vi 
ut till Grenen, nordöstligaste delen av Jylland där Skagerrak och Kattegatt möts. 
 
Skaw-dysten anordnas i närheten av Skagen vartannat år. Först av de fyra tävlingarna var en Mountain-
bikeorientering.  
 

 
 
Mtbo är mycket vägval men inte så svår orientering. Alla kontrollerna sitter på stigarna. Perfekt när man 
har ont någonstans men saknar orienteringen. Här fick vi låna emit-brickor med Touch-Free så det var bara att 
cykla förbi kontrollerna och dra armen över enheterna för att stämpla. Min kompis körde Mtbo för första gången. 
Jag hade tur i prislottningen och fick två öl att ta hem till mannen.  
 
På eftermiddagen var det sprint inne i Skagen. Det är första gången jag är med om att tävlingscentrum är 
vid en kyrka. Denna tävling skulle jag såklart hoppat över med tanke på min häl men som sagt lite roligt… 
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På lördagen och söndagen var det vanlig orientering i fin terräng. Ytterligare öl vanns i deltagarlotteriet så 
det blev inte nödvändigt att köpa mer på båten hem. Jag kan verkligen rekommendera alla att åka hit 2019 
när Skaw-dysten anordnas igen. Kartor från tävlingarna finns i kartarkivet på Evoks hemsida: http://kar-
tor.evok.se/index.php?user=kajsaniemi&categoryID=8&year=2017&filter=&displayMode=list 
 

 
 
Väl hemma igen ringde jag en sjukgymnast. Med stötvågsbehandling har hälen blivit bättre men inte helt 
bra. Jag har sprungit några tävlingar i höst men tränar mest cykel, simning och styrka.  
 
Kajsa Niemi 
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Dragningslista	medlemslotteriet	 
 
MAJ 2017 
400:-     nr  24 Matilda Kallerbäck 
200:-     nr  153 Fam Orsander 
100:-     nr  4 Mikael Bengtsson 
100:-     nr  118 Oskar Nyquist   
100:-     nr  3 Kent Sjögren 
100:-     nr  107  Rosita Stenberg 
100:-     nr  56 Kenneth Nilsson 
100:-     nr  72 Stefan Svensson 
 
JUNI 2017 
400:-     nr  150 Peter Hansson 
200:-     nr  70 Emil Medin 
100:-     nr  19 Frida Hörling 
100:-     nr  23 Sofie Nilsson   
100:-     nr  27 Christer Fransson 
100:-     nr  30 Karin Einarsson 
100:-     nr  49 Karl-Erik Ejnarsson 
100:-     nr  39 Bengt Nordström 
 
JULI 2017 
400:-     nr  52 Jennie Gustafsson  
200:-     nr  125 Viktoria Ahlström 
100:-     nr  44 Lena Sandbäck 
100:-     nr  34 Håkan Nilsson 
100:-     nr  135 Göte Gustafsson 
100:-     nr  111 Daniel Magnusson 
100:-     nr  92 Mari Skinnar Torenstam 
100:-     nr  104 Per Melin 
 

 
AUGUSTI 2017 
400:-     nr  78 Siv Johansson  
200:-     nr  11 Familjen Torstensson 
100:-     nr  80 Bengt Johansson 
100:-     nr  110 Kristina Jonasson 
100:-     nr  112 Peter Ekdahl 
100:-     nr  16 Sture Jansson 
100:-     nr  133 Irma och Tage Söderström 
100:-     nr  120 Jan Andersson 
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SEPTEMBER 2017 
400:-     nr  126 Jensy Elvung 
200:-     nr  48 Monika Alfredsson 
100:-     nr  151 Anneli Karlsson 
100:-     nr  148 Margareta Engström   
100:-     nr  62 Peter Franzén 
100:-     nr  156 Anette Persson 
100:-     nr  139 Bo Johansson 
100:-     nr  99 Ros-Marie Sandberg 
 
OKTOBER 2017 
400:-     nr  96 Laila Engström 
200:-     nr  69 Lars Persson 
100:-     nr  66 Ia Torenstam 
100:-     nr  27 Christer Fransson    
100:-     nr  31 Björn Hammarstedt 
100:-     nr  109 Johan Hjalmarsson 
100:-     nr  152 Laila Karlsson 
100:-     nr  142 Anders Andreasson 
 
NOVEMBER 2017 
400:-     nr  147 Pia Gustavsson 
200:-     nr  25 Jörgen Nyqvist 
100:-     nr  46 Maj-Britt Ekdahl 
100:-     nr  55 Stina Persson    
100:-     nr  67 Thomas Wolf 
100:-     nr  140 Jörgen Fransson 
100:-     nr  155 Thomas Claesson 
100:-     nr  93 Glenn Blom 
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Årsavslutning 2017 
 
Den 21 november samlades ett 60-tal medlemmar i bowlinghallen för årsavslutning. 
Kvällen inleddes med bowling. Efter det samlades vi för en kort information och då hölls även en 
tyst minut för Sture Jansson som lämnat oss under året. 
En stor tacobuffé stod framdukad så att alla kunde förse sig och äta sig mätta. När till och med 
vår hockeyspelare var mätt förflyttade vi oss för lite prisutdelning. 
Klubbmästare i respektive klass blev: 
H70 Ronny Hjalmarsson  
H65 Sven-Olof Larsson  
H55 Gustaf Torenstam  
H50 Peter Ekdahl  
H14 Olle Kallerbäck  
H12 Nils Nyquist  
D70 Monica Påhlstorp  
D65 Gun-Britt Fransson  
D60 Siv Larsson  
D40 Kajsa Niemi  
D35 Viktoria Ahlström  
D21 Stina Persson  
D20 Lovisa Torstensson  
D14 Meja Hansson  

 
Årets ungdom blev Oskar Nyquist 
Årets tävlingsungdom: Olle Kallerbäck 
Årets familj: familjen Ahlström 
I skogspokalen tog Ronny Hjalmarsson årets inteckning  och fick därmed behålla den. 
Grattis till alla fina insatser! 
Alla resultat och statistik ligger på evok.se – länkar – orient . Lösenordet är duvemala. 
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För er information. 

 
Maria Eriksson kommer att hålla 
utbildning i HLR i början av 2018. 

 
Mer information kommer  

på hemsidan. 

 
 

 
 

 
 



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 
Tack till alla som lämnat bidrag till tidningen den här utgåvan! 
Tidningskommittén har bestått av: 

Göte Lundberg, Sofie Ekdahl, Maria Eriksson och Inger Pedersén 
 

Tid för vila! 
”All förändring börjar med en insikt”. Vi i tidningskommittén har under det senaste året börjat inse att in-
tresset för en klubb-tidning blir allt mindre. Det är framförallt när det gäller att lämna in bidrag till tid-
ningen. De som på något sätt kommenterar tidningens innehåll är oftast de som inte är direkt aktiva i klub-
bens verksamhet, utan är allmänt intresserade av vad som görs inom klubben. De som är aktiva förmodar 
jag får den information, som behövs via hemsidan, mejl, Facebook o s v. Så var inte fallet när jag var med 
och gjorde mitt första Verda-blad 1987-88. Bladet var ett tunt, vikt blad med 4 A5-sidor. Inga bilder, utö-
ver klubb-emblemet och mest information från sektionerna. På den tiden fanns det även en cykel-sektion 
och en supporter-klubb. Sedan dess har det för min del blivit ett antal blad, varierande till format, tjocklek, 
innehåll och även antal utgivningar på år, som mest fyra. Vid sammanslagningen av IF Verda och Emma-
boda OK 1997, blev klubb-tidningens namn Skäverydsbladet, som väl är bekant för de flesta läsare. 
 
Nu är det tid att se framåt och komma fram till vilka informationskanaler som ska finnas till våra medlem-
mar, sponsorer, lotteri-medlemmar och övriga intressenter. I väntan på resultatet av dessa diskussioner får 
Skäverydsbladet vara vilande. 
    Göte Lundberg 
 
Kom gärna med dina synpunkter till 
Göte Lundberg, gote.lundberg@telia.com eller 
Sofie Ekdahl, soffan74.se@gmail.com 
 
Vi önskar alla läsare 

 

 
Fotot visar några av tomtarna i Rällaskogen på Öland.  
Nästa höst arrangerar Högby IF SM i terräng med Ekerum och Rällaskogen, som trolig tävlingsplats. SM gäller ålders-
klasser från 16 år upp till veteraner. Calle Nilsson, Högby IF räknar med mellan 600 och 700 starter, enligt Barometern. 


