OK Silvas
OK Silvas styrelse
Christina Olsson
Marie Markholm
Roland Nilsson
Karl-Bertil Kjellsson
Kerstin Jensen
Anders Möller
Johan Sander

Verksamhetsberättelse för 2011
ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
suppleant
suppleant
suppleant

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden (12/1, 7/2, 15/3, 5/5, 17/8, 9/11)
samt 1 årsmöte (7/2).

EKONOMI
Siffror för 2010 (och för 2009 inom parentes).
Årets vinst = förlust
-51:61
Medlemsavgifter
18 100:-Vårtävlingarna
17 791:86
Advent Orient
25 241:-Likvida medel
454 441:08

Karl-Bertil Kjellsson
(2 163:18 )
(17 100:--)
(30 278:--)
(28 228:--)
(471 290:33 )

Årets förlust 51:61 (förlusten skulle egentligen varit 8 202:61 och 2009 års vinst skulle varit
10 314:61. Se advent orient)
Medlemsavgifter har ökat till 18 100:--, dock har kostnader för startavgifter även ökat.
Vårtävlingen har gett lägre vinst än föregående år då vi hade ett DM-arrangemang.
Advent Orient gav 25 241:-- (17090:-- för år 2010 plus 8151:- för år 2009, som egentligen skulle
varit 36 379:-- för en del pengar kom in så sent i jan 2010.)
Ekonomin är således god.

SKOLKONTAKTER

Lena Pehrsson

OK Silva har etablerat ett bra samarbete med skolorna i Kävlinge kommun och även med vissa
skolor utanför kommunen.
Under året som gått har vi haft flera orienteringsarrangemang för skolorna i kommunen
i Furulundsskogen, Järavallen och Saxtorpsskogen. Vi har även ordnat ett arrangemang
på Järavallen för Montessori-Bjerred som också köpt 20 kartor över området.
Abonnemang (kartor med färdiga banor samt teori med övningsuppgifter) har också beställts av
skolor från Kävlinge, Landskrona och Lunds kommun under året. Den hjälpen OK Silva erbjuder
skolorna är mycket uppskattad av idrottslärarna.

KARTA/MARK

Gert Olsson / Johan Sander

Ny karta över Habo Ljung (Lomma) och Landskrona är pågående och har använts vid träningar
Lasermaterial är beställt av Kävlinge kommun, men har inkommit än.
Lasermaterial över Söderåsen har beställts, erhållits och påbörjats med olika kartprojekt.
Ny markägare (ett stort företag) har tagit över marken på nordvästra delen av Lödde Sandskog

KARTFÖRSÄLNING
Kund
Lunds
OK
Lunds
OK
Landskrona Stad
TPIF
TPIF
TPIF
TPIF
Tolvåker
Marina Härd
Sydvästveteranerna
Totalt

Karta
Järavallen
Järavallen
Järavallen
Järavallen
Järavallen
Lödde
Furulund
Lödde
Lödde
Furulund

Bengt Salomonsson
Antal
74
77
50
35
30
32
35
95
5
40
473

Intäkt
1122
1074
500
659
600
566
605
1615
150
800
7691

ARRANGEMANG

Christina Olsson

CSAB Night cup den 18/1 på Järavallen Östra
69 deltagare lockades till Järavallen den 18 januari, deltävling 4 i CSAB Natt-cup. TC med marka
och dusch var inne på Skönadalsskolan. Det var ett lyckat arrangemang med några minusgrader, 10
cm snö och svårare än många väntat sig. Tävlingsledare och banläggare var Christina Olsson.
Vintercupen den 23/1 på Järavallen Västra
Vi arrangerade den 4:e etappen av vintercupen detta år på Järavallen med samling vid stora
parkeringen. På grund av snöläget fick vi lägga vintercupen på Järavallen, där det i stort sett var
snöfritt. Annars var det 20-30 cm snödjup i stort sett hela Skåne vilket innebar att många gav sig inte
ut med bilen, trots detta deltog 82 orienterare, 12 st färre än 2010. Tävlingsledare och banläggare var
Bengt Salomonsson.
Vår OL på Söderåsen 21 och 23 april
Tillsammans med Rävetofta OK arrangerade OK Silva Vår OL på Söderåsen 17-18 april 2010..
Arrangemang hölls på Söderåsen, som vanligt. TC med torg låg i grustaget vid Ring Knutstorp, vid
foten av Söderåsen. Skärtorsdagen är det Natt och då hade vi TC inne på Ring Knutstorps Motorbana.
Påskafton var det långdistans med extra långa banor för 18-21-klasserna.

Olof Barr (ROK) var tävlingsledare, Christina Olsson var banläggare, Bengt Salomonsson var
startchef, resten av funktionärsarbetet fördelades mellan klubbarna. Ca 50 funktionärer från båda
klubbarna ställde upp och bidrog med fina och nödvändiga insatser. Speciellt minns vi den fina
(dam)duschen med varmvatten från Kemira. Vi kan också konstatera att inga klubbar slår vår Marka
med allt hembakat. Tack alla funktionärer. På natt-tävlingen Skärtorsdag var det 169 deltagare och på
Påskaftons förmiddag 622 deltagare, totalt båda dagarna 791 st
Vi gjorde ett bra arrangemang med nästan enbart positiva kommentarer från juryn.
Älgots Cup 19/5
Torsdagskvällen den 19/5 arrangerade vi Älgots Cups 3.e deltävling i sydvästra kretsen. Vi hade TC
och start vid Rävhallahus på Söderåsen. Det var en härlig orienteringsfest i ungdomlig anda med
strålande sol och en fantastisk bokskog. Totalt var det 84 deltagare och massor av hejande ledare
plus ett gäng duktiga funktionärer. En del vuxna tog chansen att springa efter ungdomarna hade
startat. Tävlingsledare var Roland N. Banläggare Christina O. En hel del funktionärer var på plats
vid korvgrillningen, starten och målet. Prisutdelningen blev upplyst av den fina kvällssolen. Det var
ett uppskattat och lyckat arrangemang.

Lilla 5-dagars den 7/6
OK Silva arrangerade den 2:a etappen av Lilla 5 dagars vid Ylmesåkra/Ring Knutstorp i de fina
bokskogsbackarna. Ett trevligt och bra träningstillfälle då man får poäng för varje kontroll man tar
under 1 timme. Det kom 84 deltagare varav 62 betalande (12 klubbmedlemmar deltog). Både vädret
& arrangemanget var fint, men drog 31 st färre än i fjor. Tävlingsledare och banläggare var Bengt
Salomonsson.
Midsommar-OL 24-26/6.
Ca 80 st löpare gav sig ut i bokskogsbackarna runt Rävahallen, Killebäcken och Stora Ällehallen.
Detta året utgick banorna från Rävhallahus på helt ny karta. 3 banor med olika längder fanns att välja
på under hela midsommarhelgen. Liksom tidigare år fanns kartor och startkort i brevlåda, info fanns
uppsatt intill. Det gällde att samla in bokstäver (1 per kontroll) och sedan bilda ett ord. Svaret skulle
skickas via mail. Det var både vackra vyer och dramatisk natur med kontroller vid stup,
utsiktspunkter och inne i en grotta. Men de tuffa banorna var inte speciellt snabblöpta och tiderna var
långa. Ja, vad gör man inte för att hitta JORDGUBBE. Arrangemanget var ett gratis sk trim-paket
över midsommar. Arrangemangsansvarig och banläggare var Christina O.
Dag-KM den 10/9
KM i år avgjordes i samband med OK Kontinents arrangemang av KretsMästerskap i SV kretsen.
Det var en varm och solig höstdag på Frostavallen, men det lockade tydligen inte många ändå.
Tyvärr var det endast 22 Silvaiter, så det det blev inte många klasser med minst 2 klubbmedlemmar
och många av klasserna fanns endast 1 från klubben. Grattis till Klubbmästarna:
H14 - Elias Möller vann över Edvin Mårtensson och Adam Segerslätt.
H65 – Bengt Johansson vann över Ebbe Pehrsson
D45 – Eva Tykesson vann över Christina Olsson
KretsMästerskap Natt 13/9.
73 deltagare plus några duktiga funktionärer gjorde kvällen minnesvärd tisdagskvällen den 13/9 i de
mörka skogarna på Söderåsen. Det var en fin kväll med stjärnklar himmel och månen som speglade
sig i Klåveröds fiskedamm. Både TC med värmestuga och minimarka samt det röda, upplysta
starttältet bidrog till trivsel. Det var inte helt lätt att hitta runt i den kuperade terrängen med en hel
del stora stenar och branter, dock var skogen öppen och fin att springa i. Vi fick beröm för
arrangemanget från många deltagare. Tävlingsledare var Gert O och banläggare Christina O..
22-23 oktober U-natta, Älgots cup Final & U 7-manna
Så var det vår tur att tillsammans med Rävetofta OK arrangera årets ungdoms-OL-fest. Det var ett
riktigt stort och proffsigt arrangemang och krävde många funktionärer. 3 stora delar som hängde
ihop. Först var det Älgots Cup Final på lördagen vid Odengården i Röstånga, direkt följt av U-natta
med alla små evenemang så som middag, prisutdelning, filmvisning, karaoke, inne-bandy turné,
sumo-brottning och annat kul på Linåkerskolan i Svalöv. Ungdomar och ledare övernattade där och
efter frukosten åkte man till TC vid Odengården för att springa Ungdomens 7-manna-stafett med
andra ungdomsstafetter. Alltså en hel OL-helg för alla skånska ungdomar. Vi minns speciellt alla
glada ungdomar, vår unga banläggare, vår unga speaker och tokiga Älgot (styrd av olika anonyma
ledare)som fanns lite här och där under hela helgen plus det fina vädret i denna vackra terräng.
Det kunde inte bli bättre och det visade även jury-resultatet. 322 deltagare på lördagen och 296 på
söndagen blir faktiskt hela 618 totalt och det var bättre än väntat.
En Torsdagskväll i Vedbaek 27/10
Hasse & Tage var i Vedbaek en torsdagskväll för 50 år sedan. OK Silva var också där i höst och
arrangerade ytterligare en natt-tävling i samarbetet med Sölleröds OK. Det visade sig att det blev

många ändringar av arrangemanget innan det startade och i slutändan gav det oss inte många kronor i
vinst. 55 svenskar och drygt 150 danskar deltog. Den danska klubben ville ha mer betalt än vad som
tidigare sagts och gjorde arrangemanget så det passade deras nattcup. Vi har dock blivit en erfarenhet
rikare och inser att samarrangemang med dansk klubb är inget vi satsar på i framtiden.

AdventOrient 2011
Vår traditionsbundna adventstävling genomfördes för 27 gången på de fyra adventsöndagarna.
Etapp 1 den 27/11 arrangerades på Järavallen med 203 deltagare
Etapp 2 den 4/12 hölls i Furulund med 214 deltagare
Etapp 3 den 11/12 gick av stapeln i Lödde Sandskog med 215 deltagare
Etapp 4 den 18/12 arrangerades i Hofterup med 189 deltagare
Sammanlagt deltog 821 pers. (362 fler än förra året) alla etapperna var på barmark och 5 till 15
grader . Även detta år kunde man anmäla sig via Eventor fram till kvällen före kl.21.00, med
möjlighet att efteranmäla sig på plats tävlingsdagen .

KLUBBLOKAL/MATERIAL

Ahti Pärssinen

Det har inte hänt något större inköp eller annat i lokalen under 2011.

PR/MEDIA

Marie Markholm

Arbetet fortsätter med att försöka uppmärksamma våra lokala medier om vår verksamhet. Vid ett
par, tre tillfällen under året har vi fått in notiser i Lokaltidningen i samband med tävlingsresultat i
DM och Ungdomsserien. Vi är lovade en längre artikel om klubben och detta arbetas det vidare på.
Vi försöker att göra vår hemsida attraktiv genom nya, aktuella inlägg, bra information och nya bilder
– en levande hemsida är viktig! Det är till stor del här våra nya medlemmar hittar oss. Vi har också
via ”mun till munmetoden” fått en hel del nya, det har spridit sig i leden att vi finns och att alla är
välkomna.

UTBILDNING

Christina Olsson

Vi har deltagit i kurser och konferenser arrangerade av SKOF enligt följande:
SKOF: Föreningskonvent i Åhus 25-26 november: Gert Olsson, Marie Markholm, Marika Husby

UNGDOM

Marika Husby/Marie Markholm/Roland Nilsson/Christina Olsson

Under 2011 har vi fortsatt vår stora satsning på ungdomarna, vilket har lett till att vi ökat antalet
ytterligare och det är främst yngre tjejer som kommit nya. Vi har också satsat lite extra på att få så
många som möjligt av våra ungdomar tävlingsaktiva, vilket vi lyckats bra med och de flesta är idag
med på både tävlingar och andra aktiviteter.
Ungdomsverksamheten bedrivs främst på våra klubbträningar, där de haft möjlighet att träna olika
tekniker, såsom linje-OL, höjdkurve-OL och kompassgång. Ungdomarna har även möjlighet att
deltaga på Rävetofta OK´s träningar, vilket en del har utnyttjat. Detta är ett bra tillfälle att komma
iväg och få springa i andra terrängtyper. De äldre ungdomarna springer träningar enligt
Skånemodellen och nu i vinter är det träning varje lördag, där olika teknikträningar ligger som grund.
Vi tycker att vi har bra och givande träningsmöjligheter för våra ungdomar, både på hemmaplan men
även i form av andra klubbars träningar.

Tack vare vårt samarbete med SOL har vi kunnat utnyttja varandras träningar och gemensamma
aktiviteter för ungdomarna vintertid har gjort att vi har kunnat hålla ihop gänget även under vintern.
Det har varit aktiviteter som OL och bad, det har varit OL-träning med gemensam fika mm, och vi
har varit runt 30-40 ungdomar på dessa samlingar. En viktig bit för oss är att behålla dessa
ungdomar, men även att fortsättningsvis locka nya ungdomar.
Vi inledde året med OL-aktiviteter inomhus och bad, vid Orupssjukhuset i Höör. Vi anordnade en
teknik-träning med uppföljare för samtliga ungdomar vid Finnstorp. Ungdomarna har varit på läger i
Höör där Ringsjö OK stod som arrangör, med övernattning – där ett 30-tal ungdomar deltog, här
genomfördes också Klubbstafetten samt en deltävling i Älgots cup. Vi har deltagit i Ungdomens 10mila, med läger dagen innan. I augusti hade vi en läger-camp i S Rörum, i samband med Lunds OK´s
tävlingar, där vi tältade, fiskade och hade 5-kamp. I slutet på oktober arrangerade vi tillsammans
med Rävetofta OK, U-natta med final i Älgots cup samt Ungdomens 7-manna. Vi stod som segrare i
Älgots cup och fick ta emot den stora bucklan, och såklart var både ungdomar och ledare mer än
nöjda. Även i Ungdomens 7-manna gjorde vi fantastiska resultat, med ett väldigt ungt lag, som kan
vara med minst ett år till. På U-natta var vi helt klart störst klubb, med absolut flest övernattande
ungdomar och vi känner verkligen att vi är med och slåss om titeln ”Skånes bästa ungdomsklubb” till
nästa år, i år snubblade vi på målsnöret men var väldigt nära titeln, och tog en bra andraplats.
Under året har ungdomarna deltagit i tävlingar och gjort väldigt bra resultat, på alla nivåer. Antalet
aktiva tävlingsungdomar har ökat vilket är jätteviktigt för sporten som helhet och väldigt roligt för
oss som klubb.
Det gjordes fina resultat på DM-tävlingarna med en guldmedalj och en silvermedalj individuellt,
samt en andraplats i stafett. Vi knep också en 1:a plats individuellt i Ungdomsserien och många bra
resultat gjordes för övrigt under året.

TRÄNING Marika Husby/ Marie Markholm/Roland Nilsson/Christina Olsson
Under 2011 har antalet träningsaktiva ökat ytterligare och vi har varit runt 40 löpare vid varje
tillfälle. Antalet ungdomar har ökat och vi ser främst en ökning bland yngre tjejer, vilket vi tycker är
jättetrevligt.
Vi har klubbträning varje torsdag från mars-maj och från september-oktober, samt att vi har
möjlighet att deltaga på Rävetofta OK´s träningar på tisdagar under samma period, vilket har
utnyttjats av en del.
Vi försöker att variera träningarna så mycket vi kan, vilket innebär att vi varje torsdag erbjuder en ny
OL-teknik. Det kan vara linje-OL, kompassgång, höjdkurva-OL mm. Varje vecka har vi också en
grön/vit bana för våra allra nyaste och yngsta deltagare. Alla ungdomar erbjuds skugga i skogen.
Vi har en ansvarig för varje träning och den personen lägger banor enligt veckans förutbestämda
teknik, ansvarar för utsättning och inplockning av kontroller samt ser till att kartor blir tryckta. Till
sin hjälp har denna en assisterande som hjälper till med utsättning- och inplockning av kontroller,
grilla korv, tar emot anmälningar mm.
Varje vecka ansvarar personer från Ungdomskommittén för våra ungdomar. Vi inleder med en
uppvärmningslek och sedan fördelas skuggor ut till dem som behövs. Efter genomförd träning
försöker vi hinna med att gå igenom banorna/tekniken dem tränat. Vi har under hösten också fått ett
gäng ungdomar från annan klubb att besöka våra träningar, vilket upplevs väldigt positivt.
I samband med att vi har startat upp våra klubbträningar på våren och hösten har vi haft
nybörjaruppstart, med teori i klubblokalen samt extra mycket personer som kan skugga och hjälpa de
nya. Vi har upplevt det väldigt positivt att integrera nybörjarverksamheten i den befintliga
klubbträningen, för att på så sätt visa upp hela klubben och den bredden som finns.

Träningsprogrammet för 2011 såg ut så här:
Datum

Plats - Vår

Samlings

Tidpunkt / Typ

7/4

Furulund

Klubblokalen

17.45 Teori +
18.00 Slingor

14/4

Lödde Sandskog

Motionsstugan

18.00 Stjärn-OL/Intervaller

OK Silva arrangerar tävling

Ingen träning

21/4
28/4

Saxtorp

Scoutstugan

5/5

Järavallen Västra

Stora parkeringen

12/5

Landskrona, Citadellet

Lindshamn

19/5

Älgots cup, OK Silva

Rävhallahus

26/5

Avslutning

Datum

Plats – Höst

Habo Ljung, korvgrillning &
bad
Samlings

1/9

Furulund

Klubblokalen

8/9

Östra Järavallen

Sjöarna

15/9
22/9
29/9

Järavallen Västra
Furulund
Lödde Sandskog

Stora parkeringen
Stävie
Motionsstugan

6/10

Hofterup

Skönadalsskolan

Ansvarig
Marie M
Christina O /
Mats O
Roland Nat,
Lotta G

Fredrik S, Calle
S
Sven O, Jan18.00 Linje-OL
Greger
Christina O,
18.00 Vägvals-OL
Bengt J
Roland N,
18.00
Christina O
Bengt S, Fredrik
18.00 Medeldistans
S
Tidpunkt / Typ
Ansvarig
Marie+ Marika
17.45 Teori +
Christina O /
18.00 Hålla riktning
Mats O
Roland Nata, Jan
18.00 Kartminne par
N
18.00 Kompass
Bengt S, Yvonne
17.45 Kurv-OL
Lena / Ebbe
17.45 Stafett par/ byta karta
Dan O, Bert
Christina / Marie
19.00 Natt-OL
M
18.00 Kompass

"Skånemodellen" är ett projekt som varar fram till O-ringen ska vara i Skåne 1014.
Det är så att moderklubbarna har sökt pengar från idrottslyftet som har använts av SKOF till att
anställa en tränare i SV-kretsen. Syftet med Skånemodellen är främst att skapa bättre förutsättningar
för ungdomar i åldergruppen 13-20 år att utveckla sin förmåga inom orienteringssporten. Skåne är
indelat i tre kretsar med en tränare i varje. Kvaliteten i träningen säkras med bra träning och variation
i terräng/kartområde och ökar utbudet av träningstillfällen, skapar dessutom stimulans genom större
kamratgrupper". Tränaren i vår krets heter Kiril och kommer från Bulgarien och studerar i Lund.
Varje lördag finns det någon träning att utnyttja med Skånemodellen i någon av Skånes kretsar.

TRIVSEL

Christina Olsson

Klubbvandring på Söderåsen 8 maj
Vårvandringen 2011 gick genom Vargadalen på Söderåsen i underbart vårväder med 19 grader och
strålande sol från klarblå himmel. 14 st glada vandrare och 2 hundar njöt av den vackra skogen och
det fina vädret. Rundan var 7 km och tog 3,5 tim med många stopp och 2 fikapauser. Vi fick se alla
Munkabodammarna, 4 stora fältspatsbrott med kvartstenar som glimrade i skogen. Vi var även ute på
gungflyn och tittade på Klåverödsjön. Under lunchpausen fick vi beskåda Malmö klätterklubb träna
på de lodräta klippväggarna vid Snuvestuan.

Bornholm HÖST-OPEN 28-30/10
Bornholmsresan genomfördes liksom tidigare år. Många orienterare runt om i och utanför Skåne
ville följa med, totalt ca 80 orienterare. En trivselresa som från början var en klubbresa för OK Silva
plus några från Rävetofta OK har nu blivit en resa med orienterare från andra klubbar. Detta är en av
höstens höjdpunkter och jag hoppas att fler från klubben utnyttjar denna chans att umgås nästa gång.
”Gyllende Dojan” den 12november ,ett slags klubbmästerskap för alla i SOL och dess
moderklubbar. I år var det OK Silvas tur att arrangera och vi hade TC utanför Kågeröd på
Söderåsens sydsluttningar. Det var en s.k handikapps-ol där alla tävlade mot alla, beräknad snabbast
orienterare startade sist och den som var först i mål vann. Alla var på sitt bästa SOL-humör, uppe i
skogen där vi samlades inför årets Gyllene Doja på en SOL-ig plats med musik och glada
orienterare. En mysig stämning och en trevlig tipsrunda för de icke tävlande. Efter en riktigt SOL-ig
Gyllene Dojan uppe i den fina skogen på Söderåsen fortsatte vi med dusch i Lunnahallen och
därefter en trevlig Höstträff på Brahevallen med massor av god mat och underhållande möte.
Gyllene Dojan, som var 4,5 km vanns av Jan Lenning. Mini Dojan på 2,9,km vanns av Anders
Möller. Årets SOL blev Johan Lenning. Årets Komet utsågs Christoffer Möller, som bara efter 2 års
orienterande från nybörjare, har visat sina framfötter, även när han i år gick upp i den tuffa H16klassen.
Vinterläger, Höör scoutstugan, 26/12:
Juniorer och elit i SOL hade ett vinterläger där även DH14-16 var inbjudna att delta. Det var OLträning, 5-kamp och innebandyspel, samt övernattning i scoutstugan.

LAGUTTAGNING

Christina Olsson

Fyrklubbs och Stafetter 2011
Eftersom de flesta av våra aktiva klubbmedlemmar springer för vår tävlingsklubb, Skåneslättens OL,
har det inte tagits ut några lag för OK Silva detta år. Se info under TÄVLINGSKLUBBEN.

TÄVLINGSKLUBBEN

Skåneslättens OL

Det har gjorts fina resultat på tävlingar under året och guldmedaljer har tagits på DM-tävlingarna:
DM -Natt
Johan Lenning
Philip Pålsson
Stefan Pålsson
Bertil Johansson

H14
H18
H45
H80

DM-låmg
Johan Lenning
Philip Pålsson
Stefan Pålsson

H14
H18
H45

DM- medel
Tea Markholm
Johan Lenning
Philip Pålsson
Ingela Ekelöv
Ina Lindeberg
Curth Svensson

D10
H14
H18
D45
D55
H80

DM Sprint
Adam Segerslätt
Hugo Mattsson
Christina Olsson
Ina Lindeberg

H14
H20
D50
D55

DM stafett
D150
Ina Lindeberg, Lena Olsson, Ingela Ekelöv
H14
Adam Segerslätt, Erik Barr, Johan Lenning
H17-20
Marcus Svensson, Erik Lenning, Philip Pålsson
H180
Göran JohnssonKnut MasseckKenth Sundgren
På DM stafetten blev det 4 segrar och SOL hade 18 startande lag och tog 8 pallplatser.
Baltic cup 24/9 Falkenberg.
Här gjorde Philip och Hugo bra lopp. I H18 blev Philip trea och Hugo femma i H20
Silva Junior cup 2011.
flesta av Skåneslättens juniorer och seniorer var med på
någon av dessa deltävllingar.
JVM test i Polen 20-22/5
Två löpare från Skåneslätten var med Philip och Hugo. Bäst resultat nådde Hugo som blev
femma på lång-distansen.
SM-tävlingarna.
De flesta av Skåneslättens juniorer och senior sprang SM-tävlingarna. Främsta placeringen hade
Hugo H20 på medel-SM vid Trollhättan med placering 7. Sprint-SM på Gotland blev Philip i
H18 placerad på 20:e och Hugo blev placerad på 16:e i H20.
Till stafetten skickade vi ett H21 lag och två H20 lag. En mycket bra prestation svarade
andralaget för, med en 13:e plats bland 74 startande. Glädjande och hoppfullt är att ingen i H20
lagen faller för ålderstrecket 2012.
Ungdomens 10-mila, med läger, Sätila 4-6/8:
Vi åkte upp redan på torsdagen för att träna i tävlingslik terräng. Starten för träningen låg
lämpligt nog vid en badplats så denna varma sommardag tillbringades mer än gärna i vattnet. Vi
bodde i fina stugor där vi kunde duka upp långbord utomhus och äta tillsammans.
På Ungdomens 10-mila ställde vi upp med ett lag i HD12 och ett lag i HD18. Vårt mycket unga
HD12 lag hamnade på den övre halvan, medan de äldre kom på en mycket bra 16:e plats.
Ute på tävlingen bodde vi i militärtält/vanliga tält och trots att det regnade en hel del var det bara
idel glada ungdomar. På lördagseftermiddagen var det dags för individuell tävling och det blev en
varm och skön tävling i härlig terräng.
U-natta, med final i Älgots cup, samt Ungdomens 7-manna, 22-23/10:
En fantastisk helg för våra SOL-ungdomar. Vi inledde lördagens final i Älgots cup vid
Odengården med att ta hem segern. Med allra flest ungdomar och med väldigt bra individuella
resultat kunde vi med nästan 150 poäng vinna den stora bucklan. Ungdomarna var såklart
jätteglada och stolta och när det var dags för
U-natta och prisutdelning var det minst sagt tryck på SOL-bänken. Vi hade två individuella
segrare i Undomsserien och dessa fick pris under kvällen, det var Tea Markholm i D10 och Johan
Lenning i H14. U-natta fortsatte sedan med massa blandade aktiviteter och även här under
övernattningen var SOL största klubb. På söndagen avgjordes Ungdomens 7-manna och vårt
väldigt unga lag var länge med och tampades i täten på den mycket jämna och spännande
stafetten och kunde till slut springa in på en bra 5:e plats, endast någon minut efter segrande lag.
Här har vi verkligen åren för oss eftersom medelåldern för laget var betydligt yngre än tillåtna
100 år. Vi hade lag i samtliga klasser och det gjordes väldigt bra resultat även där, många sprang
stafett för första gången.

Breddstafetterna
Det bästa är sparat till sist – breddstafetterna.
På 25-manna blev det en 68:e plats bland 364 startande lag. Klart godkänt. Den absoluta
höjdpunkten var Tjoget, där vi ställde upp med två lag. Stämningen under tävlingen var nästan
magisk, vi hade en hård kamp med Skånelagen IFK Göingarna, Helsingborg SOK och OK Pan.
Vi lyckades bli bästa Skånelag med klubbens hittills bästa placering – en fjärdeplats. Andralaget
gjorde också en stark insats och blev 40:e lag av 79 startande.
2011 års övrig stafettresultat har varit ömsom vin, ömsom vatten. Tjejerna fullföljde både 10-mila
och Jukola, med en 225 plats på Jukola som bästa resultat. För killarna blev de stora stafetterna
mest vatten. Ett ganska blygsamt resultat på Smålandskavlen var det enda som synts i
resultatlistorna. På 10-mila och Jukola gjorde felstämpling att lagen ej blev godkända.
Alla stafetter har präglats av en fantastisk lag- och klubbanda, och Hugo har gett oss ett nytt
smeknamn – SOL ”The black pearls”. Vår nya upploppsvänliga flagga invigdes på stafett-DM
och kommer förhoppningsvis att komma till flitig användning 2012.
Fyrklubbs
På Fyrklubbs den11//9 vann vi B-gruppen stort och har nu avancerat hela vägen från lägsta till
högsta gruppen, trots att vi hade en hel del duktiga ungdomar på USM samtidigt.
Vi gick upp till grupp A med bl.a hjälp av några duktiga Silvaiter, bl.a Johan Sander, Christoffer
Möller & Yvonne Andersson.
Och så lite andra tävlingar:
WMOC
I de kuperade skogarna runt Pecs i södra Ungern den 2-8 juli gick WMOC-World Masters
Orienteering Championship (eller veteran VM som några ovetande kallar det). Det var mellan 2835 grader i skuggan och ganska mycket mer i solen. Detta gjorde att flera av de riktigt duktiga
och tilltänkta segrare blev besegrade av de mest otänkbara motståndarna, men så är det i denna
ädla sport. Curths 5 viktigaste kom ihåg före start var: kompassen, pinnen, kontr.def.hållaren,
hatten och huvudet! Det sistnämnda var nog viktigast att ha med sig. Vi såg t ex tidigare års
världsmästare ha 76 minuter längre tid än segraren. Det fanns flera tänkbara segrare bland
SOL:arna, men det ville sig tyvärr inte. I kvalen verkade det som om guldet var runt hörnet för
vissa. De som slutligen tog sig till A-final i sprinten var i D50 Christina S och Christina O, i D60
Ingrid Salomonsson och i D55 Ina förståss, som faktiskt kammade hem silver! I långdistansen tog
sig 4 SOL:are till A-final: D50 Christina O och Christina S, D55 Ina och Curth S i H80.
Södra Afrika med Big Five O-week
5 SOLare, Salomonssons, OL-ssons och Frida deltog i WWOPs resa till ett varmt södra Afrika
26/12-14/1. SOL var största klubb på flera av tävlingarna. Totalt var det 16 orienteringar i 7
länder under 16 dagar. Sydafrika, Mozambique, Swaziland, Zambia, Zimbabwe, Botswana och
Namibia besöktes.
Orienteringen var allt från The Big Five O-week i Sydafrikas kuperade tallskogar med fina kartor
och tuffa banor (visste aldrig om det stå en giraff och lura runt hörnet), till google earth-ritade
kartor över en liten by i Namibia med runda lerhyddor, getter, höns och glada, barfota barn.
Kompassen hemifrån pekade vart den ville, så det var bara till att lita på kartan.
Ja, världen är full av olika orienteringsäventyr.

