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LUNDS OK
Från redaktionen

Postadress
Box 2119, 220 02 Lund

Klubblokal
LOK-stallet, Lögarevägen, Dalby

Telefon
046-20 16 39

Postgiro
24 90 63-9

Ordförande
Christer Ljungquist 046-14 39 89

Tävlingsanmälare
Torill Svendsen 046-579 75

Ungdomsledare
Ing-Britt Swedenborg 046-12 57 91

Uthyrning av LOK-stallet
Peter Hedberg 046-551 10

Klubbens hemsida
www.lundsok.se

Här det sista numret för året. I
det medverkar vår kanske
mest berömde idrottsjournalist genom tiderna: Torsten
Tegnér. Han ömmade mycket
för orienteringssporten och
var drivande kraft vid tillkomsten av SOFT.
Som vanligt uppmanar vi alla
medlemmar att skicka in texter
och bilder och att komma med
förslag till artiklar, annars är
det svårt att göra ett läsbart
LÖV.

Distributionsansvariga, Lövet
Helge Helmersson 046-14 31 22
Ingemar Svensson 046-14 34 76

Adressändringar
Sedney Hugosson Långgatan 5,
240 10 Dalby 046-20 07 88
sedney.hugosson@telia.com
--

Redaktion:
Claes Göran Green claesgoran.green@telia.com 040-96 74 81
Olof Ståhl olof.stahl@tetrapak.com 046-20 93 54
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Anna Ljungqvist
Underkläder från Ullmax och Newbody
Köp underkläder av hög kvalitet till ett lågt pris och stöd samtidigt klubben! Klubben har börjat sälja underkläder från Ullmax
och i januari kommer vi även att börja sälja underkläder från
Newbody. Genom att köpa dessa kläder stödjer du samtidigt
klubben. Jag var under 6 år ansvarig för försäljningen av
Newbody-kläder i FK Boken och nu tänkte jag att vi ska försöka
kopiera denna succé i Lunds OK.
Börja med er själva sälj sedan till andra!
Underkläder behöver vi alla köpa nya
ibland och varför inte köpa av klubben nästa gång? Min uppmaning till
klubbmedlemmarna är att i första
läget klämma och känna på dessa
produkter och köpa till sig själva när
det behöver kompletteras i den egna
garderoben. Klubben kommer att
tjäna mycket pengar bara på försäljning till oss själva. Efterhand som ni
upptäcker att produkterna är både
bra och prisvärda hoppas jag att ni
kan hjälpa till att marknadsföra dem i
vidare kretsar. I FK Boken såldes
många Newbody-paket till släktingar,
på arbetsplatser, till kören, till föräldragruppen på öppna förskolan osv.

Hur går det till?
Försäljningen av Ullmax och
Newbodys produkter är upplagd på
lite olika sätt och vi tar dem i tur och
ordning.
Ullmax
Ullmax säljer bl a underställ, sockar,
tröjor, linnen, jackor, kalsonger, trosor och mössor. Materialen är huvudsakligen microfiber, merinoull och
ullfrotté. I referenslistan på internet
finns det redan 10 skånska orienteringsklubbar som säljer dessa produkter. Kvaliteten är hög och priserna låga. Deras underställ blev bäst i
test i Skogssport nr 1 2008.
Prisexempel på underställ i microfiber:
barnstorlekar 129 kr
juniorstorlekar 179 kr
vuxenstorlekar 199 kr.
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Klubben erhåller ca 30% i provision. Bland produkterna finns strumpor i
Surfa in på deras hemsida och läs flera varianter, trosor, kalsonger, topmer: www.ullmax.se.
par, t-shirts och en mycket populär
sport-BH. Alla produkter är förpackFörsäljningen går till så att vi hyr en ade i paket som kostar 150 kr per st.
väska innehållande de flesta av deras Beroende på vad det är för produkt
produkter. Väskan kommer jag att ta får man olika många exemplar av
med och visa upp så ofta jag kan, varje vara, tex:
dock lämpar den sig inte att släpa ut 5 st Women’s basic (damtrosa)
på tävlingar. Då vi hyr väskan ett helt 5 st Men’s basic (herrkalsong)
år i taget finns det möjlighet för 7 st Sport socks (finns i storlek 31andra medlemmar att låna den och ta 46)
upp beställningar vid t ex kommitté- 1 st Sports bra (BH)
möten, bland vänner och bekanta, på
arbetsplatser, etc. Ju mer väskan rör Ovanstående 4 produkter är de verkpå sig, desto bättre. Jag kommer att liga storsäljarna. Klubben tjänar 37 kr
beställa med jämna mellanrum, troli- per sålt paket. Försäljningen av
gen ca en gång per månad under den Newbodys produkter har ett annat
kalla årstiden, lite beroende på hur upplägg. Föreningen beställer först
stort intresset är. Jag tar löpande ett antal visningskassar (förslagsvis 3
emot beställningar och jag kommer st). Varje kasse innehåller ett paket av
att skriva i gästboken på hemsidan varje produkt. Kassarna skickas runt
några dagar innan jag lägger en bland försäljande medlemmar i totalt
beställning.
4 veckor, en vecka på varje ställe.
Efter 4 veckor sammanställs alla
Newbody
beställningar och skickas till
Newbody säljer också underkläder, Newbody. Det är lagom att genommen av lite annat slag. Produkterna föra 2-3 försäljningsomgångar per år.
från Ullmax är huvudsakligen för 1-2 av dessa kan göras enbart med
utomhusbruk under den kalla årsti- hjälp av produktkatalogen.
den. Newbodys produkter är i större
utsträckning gjorda av bomull och Produkterna från Newbody har jag
passar bättre inomhus och till var- alltså personlig erfarenhet av och de
dags, men det finns också mer robus- håller mycket hög kvalitet. Min ambita produkter. Testa t ex den slitstarka tion är att genomföra vår första förActive socks i orienteringsskorna. säljningsomgång med visningskassar
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under veckorna 5-8. Till dess behöver
jag alltså minst 12 personer/familjer
som kan tänka sig att ha hand om en
visningskasse och ta upp beställningar i en vecka. Anmäl ert intresse till
mig senast i mitten av januari. Läs

mer om produkterna på www.newbody.se.
Anna Ljungqvist
Tel 046-147808

Nu kommer Kenya!
Snart får Thierry Gueorgiou och de andra kanonerna börja se sig om i skogen för nu satsas det ordentligt på orienteringssporten i Kenya. En av tillskyndarna är faktiskt svensk, Per Jonsson som är rektor vid Svenska skolan i
Nairobi. Den andre är storlöparen Kipchoge Keino - olympiskt guld på 1500
meter i Mexico City 1968, dito på 3000 meter hinder i München 1972 - som
också är ordförande i Kenyas Olympiska kommitté. Orienterarna är samlade
i klubben Bushtrekkers som har utvecklat ett givande samarbete med orienterare i Österrike som också hjälpte till med att arrangera de första kenyanska
mästerskapen i sprint i början av det här året. Det har tidigare från skandinaviskt håll gjorts försök att få orienteringen att slå rot i Kenya. Några norrmän
var där redan i början av 1990-talet, några år senare besökte Peo Bengtsson,
WWOP, landet och såg till att det ritades ett par orienteringskartor. Jenny
Johansson är en annan av missionärerna, år 2004 var hon där och tränade tillsammans med Bushtrekkers och i bagaget hade hon skärmar och kompasser.

I Kenya satsar man stort på
ungdomarna!
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Våra ungdomsmärkestagare 2008
Tävlingsmärke för ungdom under 16 år kan tas på alla nationella tävlingar,
budkavlar, nattävlingar & ungdomscupfinalen. Det finns 6 st olika märken
och kraven som skall uppfyllas är följande:
JÄRN
Fullgjort 1 st tävling i vilken ungdomsklass som helst, även
natt eller budkavle. Dock ej parklass, följe & inskolningsklass eller liknande.
Från 5-16 år.
BRONS
Fullgjort 1 st tävling i huvudklass from HD-12, eller budkavle eller natt. Från 5-16 år. Från 2006 gäller också att man kan ta märket i
HD-10 om man är bland de 80% första.
SILVER
Kommit bland de 80 % första i huvudklass fr o m HD-12,
dag eller natt. Från 11-16 år.
GULD
Kommit bland de 60 % första i huvudklass fr o m HD-14,
dag eller natt. Från 13-16 år.
ELIT
Kommit bland de 40 % första i huvudklass fr o m HD-14,
dag eller natt. Från 13-16 år.
MÄSTARE Kommit bland de 20 % första i huvudklass fr o m HD-16,
dag eller natt. Från 15-16 år.
Nedan följer de som under 2008 varit 16 år eller yngre och har klarat märken
under åren som har gått, de med fet stil har klarat märken under 2008 och har
fått sina märken under klubbfesten 22 november 2008 eller senare. Har man
klarat kraven för t ex silver, så innebär det att man har klarat brons & järn
också om man inte har tagit dem tidigare år.
Mästare: Anna Bredfelt, Sture Jeppsson & Lucas Wändel
Elit: Erica Andersson, Karin Bredfelt, Karl Dannbring, Elsa Palmkvist &
Carl Swedenborg.
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Bilder från lägret på Stallet under höstlovet.
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Silver: Marica Andersson, Albin Bernhardsson, Emma Bäckström, Saga
Celander (även järn & brons), Åse Dannbring, Hjalmar Freij, Jonas
Hammarskiöld, Anton Hansson, Stina Hansson, Pim Hedberg, Malin
Heyden, Isak Holmberg, Nils Johansson, Emma Jonasson, Emma Jägryd,
Lina Lundgren, Viktor Pott (även brons & järn), Agnes Olsson, Clara
Olsson, Carl Rämmal, Nils Swedenborg, Ida Svenningsson & Johanna
Wändel (även brons) & Jesper Ågren.
Brons: Gustav Abrahamsson, Johan Andersson (även järn), Viggo
Barmen, Josef Bernhardsson, Tobias Bladh (även järn), Jenny Bredfelt,
Jakob Emgård, Klara Gewert, Ossian Gewert, Alfred Henriksson (även
järn), Maja Håkansson (även järn), Theo Pistora (även järn), Oskar
Pott (även järn), Cecilia Rämmal (även järn), Axel Svenningsson (även
järn), Alfred Wennemo (även järn) &
Tova Wennemo (även järn).
Järn: Sebastian Gulz-Haake, Gustav Höög, Klara Höög, Marcus Nilsson,
Emil Persson, Josef Sterner, Filip Torstensson & Henrik Österlind.
Nedan följer alla de som har blivit mästare under de år (1983-2008) som vi
har hållit koll på märkena:
Anders Bygren, Fredrik Månsson, Fredrik Hugosson, Daniel
Fredriksson, Kettil Johansson, Fabbe Ljungquist, Niklas Jönsson, Åza
Thelandersson, Håkan Malmström, Jens Sörvik, Anna Bergman,
Louise Nilsson, Anna Helmersson, Mattis Gustavsson, Jenny
Hansson, Birgitta Svensson, Erika Bergman, Jesper Nielsen, Mandus
Engman, Stoffe Ljungquist, Maria Helmersson, Lena Kask, Peter
Sjöberg, Nils Bergman, Björn Ljungquist, Martin Nervall, Per
Röstlund, Cecilia Gröning,Marie Nilsson, Lina Herbertsson, Anna
Edenbrant, Efrain Hjelm, Ragnar Freij, Erica Ek, Mathilda Jägryd,
Sanna Linsefors, Anna Bredfelt, Andreas Ivarsson,
Sture Jeppsson & Lucas Wändel.
Så ni som inte har klarat alla märkena, sikta framåt & bli mästare!!!
För ungdomskommittén/Peter Hedberg
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Torsten Tegnér
Torsten Tegnér har gått till historien som legendarisk idrottsjournalist med ett bett i pennan som är få förunnat. Han var redaktör
för Idrottsbladet under inte mindre än 52 år och skrev även ett
antal böcker. Han var också idrottsledare och aktiv utövare av flera
sporter. Helst spelade han bandy och på meritlistan har hantvå SMtitlar med AIK, 1909 och 1914. Han blev även nordisk mästare
1909 och 1913. 1923 blev han som 34-åring den äldste debutanten
någonsin i Sveriges landslag i ishockey, i matchen mot Belgien i
EM i Antwerpen (Sverige vann guld). Hans hjärta klappade varmt
för orienteringssporten och han tävlade aktivt under många år, sin
första tävling sprang han när han hade fyllt 33. Största framgången kom våren 1936 då han som 47-åring vann oldboysklassen i en
landskamp mot Finland, på ett, som han kallade det, ”komfortabelt” 50000-blad. Han startade sist och kom först i mål.
Så här skrev Hufvudstadsbladet om hans bedrift:
”Han flög genom terrängen som en ung älgtjur. Långa och spänstiga vägvinnande kliv förde närmare målet och en väntande och
efterlängtad seger i ett orienteringslopp i Finland. Karta och kompass användes med osviklig säkerhet och en enda gång rusade den
stora älgen förbi en kontrollskärm. Blott för att 100 meter senare
konstatera att farten varit för hög, att kliven inte kunnat hållas in
och att skärmen passerats. Ett kast med huvudet - och blicken
skymtade skärmen ett stycke bakom, just innan löparen dök in i
skogskanten på motsatta sidan av det lilla fältet. Tillbaka igen,
snabb avstämpling av kortet, ny kurs och ny fart.”
På de följande sidorna kan ni läsa en tänkvärd betraktelse skriven av TT
1948.
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Torsten Tegnér
Orientering halva livet
… om det är så att ni vill lyssna på
en debuterande orienterares visdom.
Inte ett ögonblick tvekade jag att
gripa tag i ett par grundhemligheter till framgång: De avslöjade sig
för mig under 105 minuter av
debutloppets lyckosamma och
trivsamma framfart - faktum var
att jag fick goda råd av tre kamrater från Linnéa och Hellas under
skubbningen - och inte bara denna
hjälp förde mig fram 9 minuter
före den bäste av 60 konkurrenter:

Oss luffare emellan

Bättre än efterklokhet 1948 tycker
jag det är att med 1923 års, alltså
med den 1-årige orienterarens friska ögon blick på vår älskade träskluffarsport som jag värderade så
högt att jag offentligen deklarerade att 4 eller 5 söndagsmorgnar
(minst) tillbragta med trask i träsk,
klättring i klippor, skubbning i
skog bör vara obligatorisk för
varje gosse och gubb-begynnande
man … alltså för oss som bäst
behöver denna uppryckning.
Jag skall genast tala om hemlighe- Slutet av oktober 1923 alltså:
ten för er: tänk på vad ni gör! Slå
ner all förvirring, allt bryderi, all Vi äro nu femhundra män, ja fler,
nervositet. Låt begreppet av Vad som bereder oss till Sveriges störSom Skall Göras genom reflektion sta individuella tävling.
och koncentration växa ut till vilja;
Till i söndags 8 dagar har jag
hetta på och blås upp denna allvar- köpt mig ett par använda kängor
liga föresats till lidelse, som brän- för 5:50 i en arbetarbod på
ner bort allt oväsentligt; stöd Tunnelgatan. De trängde på ett
under segerdriften med glada ställe (annars voro de bra), och
glimtar ur framtiden (…) och gå efter den orienteringslöpningen
uppgiften in på livet i Hjertbergs var den gråsvarta tånageln vit: där
anda, lekande lätt … i den frigjor- var varbildning under.
da säkra gåpåigheten. (…)
Min fysiske hovrådgivare gymnastikdirektör Adolf Wigert tog
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död på varbakterierna genom att
hälla över tån 15 matskedar 70gradigt vatten så jag gallskrek
(därigenom slapp vi skära upp tån)
och på mindre än en vecka var den
risken borta. Nu är dock nageln
fallfärdig, och jag har måst täcka
den med ympvax och handsktuta;
detta för att en ny dito skall vackert växa fram.
Inte avskräckt av denna erfarenhet av skodon som gåtts in av
andra arbetare köpte jag i lördags
ett par till för 8 kronor.
(Bodsubbans aptit hade tydligen
växt.) Dem sprang jag med i söndags så ena klacken vek sig och
sidlädret skavde en stor blåsa på
foten.
Nu har jag från Stockholms
Skofabrik beställt och fått ett par
smidiga skor med idealisk passform. Det kanske blir billigare än
att köpa ett par avlagda i veckan.
Och bättre.
(…)

Bedra dig ej själv med att höst
och vår låta dig dagar och veckor
och månader bli kvarhållen i staden. (…)
Tro oss!
Vi är ej i lögn- och skryttagen då
vi säga att dessa höstliga söndagsmorgnar äro underbara, ja härligare än sommarens ljusblåaste lyckodagar. Bliv då ett med naturen!
Kläd dig på luffarvis. Lämna stadens jäkt, och tag tid på dig.
Lämna också stadens klena vägmått, meter och kilometer, och
ströva milsvitt.
Du skall återfinna i en av stadskulturen halvt fördärvad kropp,
dig själv (…)
Andra eller tredje gången du är
ute, skall du finna en rent jublande
fröjd i att spänsta över den lagom
steniga och risiga skogsmarken
(inte tröglufsa!), finna behag i att
pendla ned- och uppför en liten
svanka i marken (inte hålla igen
nerför och omedelbart därpå
knega uppför!); rentav med ett
slags gillande acceptera kärrens
Vi pionjärer njöt
bitterfriskhet, som tvingar till en
Jag vädjar till dig, ärade läsare, att stunds hård, värmande löpning.
inte vara lika trög som underteckDå är du fast! - en av skrået.
nad varit.
Och väl ute i skogen kommer du
Var din egen lyckas smed!
på en hel del riktigt goda idéer - ja,
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en av de allra enklaste. Du blir
automatiskt en vän (eller dyrkare)
av vatten till in- och utvärtes bruk.
Du förstår att värdera en liten
konjak till dess värde: varken en
huvudsak i livet eller en dödssynd.
Du blir gladlynt. Hjälpsam. Tålig.
Mångsidig. Förstående för misstag.
Säkrare av med din stadsnervositet, därför att du ser dig verkligen
gå i land med en del.
Du blir faktiskt en rätt mycket
tryggare herreman.
(…)
Nattliga amatörfasor
Ett par veckor senare anordnades
”Stockholms andra allmänna nattorientering”, ett stycke bortom
Riddersvik. 9,3 kilometers distans,
beckmörkt, och ”skvalande” regn
förvandlade åkrar till träsk, vägar
till bäckar och kärr till småsjöar!
En fredrikshovstrio rusade kilometern på 11 minuter, vilket
ansågs fenomenalt - andra pristagarna (man vågade inte släppa ut
individer, bara tremannalag!) nyttjade 29 minuter 40 sekunder längre tid och mitt lag 66 minuter längre tid än ”fenomentrion” - tre lag
från Svenska Arméns Reserv12 LÖVET NR 3 2008

officersförbund nyttjade hela
3.04.35 och upp till 3.49.15 - och
jag kved:
Nattlig orientering! - nermörk
november … lerklafs … grenar
och stenar som sarga skenben och
knän … irrande tomtebloss tre
och tre; halv hopplöshet och så
plötsligt ett rött ljus i fjärran, välkommet som hamnens båk för
den vinddrivne. Därpå förtvivlad
skubbning i världens tyngsta leråker, och vimmelkantigt, darrhänt,
knäsvagt mottagande av lapp med
ny kommendering.
Ja kommendering.
Man gör sin plikt i ur och skur.
Därpå dignar man.
(…)
Min nästa nattorientering blir jag
med på endast om det blir månsken och frosttorrt.
Att harva på leråkrar, ideligen
stupa på stubbar och i gropar, få
benen sargade av isstycken i träsk
och i bästa fall skumpa i vatten
och modd till fotknölarna på
skogsvägar, det är strapats, sund
och nyttig strapats, men föga
sport.
Nyttigt egentligen för skogsfolk,
skidfolk, ungdomsfolk. Inte för
40-åriga kontorister.
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”Orientering i mörker”, regnigt
novembermörker är för chansaktigt. Det är otur när man sliter sig
fram i snåren, att en stig går tiotalet meter på sidan. Det är tur när
man får en glänta i skogen så man
just skymtar röda lyktan (vi sågo ej
första lyktan på 50 meters håll,
utan körde förbi, men en av oss
tre såg av en händelse den andra
på 350 meters distans). Det är tur
om man från en herrgård på natten kan hitta en mindre avväg
bland stall och trädgårdsgångar,
och det är tur om man råkar en
gubbe som vet något eller en vänskapligt sinnad patrull.
Det är i det stora hela för hjälp-

löst. Man har långt mindre chans
att - då man kommit fel - orientera sig tillrätta.
Vad som fordras är orientering,
råstyrka och tur i lika delar. På
dagen är det orientering (kartläsning!) det mest kommer an på,
sedan förmågan att smidigt och
elegant ta terrängen, för det tredje
någon råstyrka och för det fjärde
någon tur.
Man ser det på prislistorna på
dagen, som aldrig innehålla en
sådan orimlighet som att förste
pristagaren slår andre med 30
minuter (vi tänka på Stockholmseliten i korrekt ordnad tävling).
(…)
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Familjebudkavlen
Maratontabell 1975-2008
Klaner med flest segrar:

Eriksson 4
Ljungquist 4
Svensson 4
Edenbrandt 3
Jönsson 3
Libell 3
Hedberg 2
Lennerstedt 2
Nilsson 2
Lägst sammanlagd ålder:

Eriksson 1997 46
Libell 1982 47
Ljungquist 1989 47
Libell 1984 53
Eriksson 2000 54
Högst sammanlagd ålder:

Lennerstedt 2004 143
Lennerstedt 2001 133
Nilsson 1998 110
Snogerup 1977 106
Edenbrandt 1999 102
Vinnande klan med flest olika generationer:

Edenbrandt 3
Personer med flest segrar:

Mattias Eriksson 4
Andreas Eriksson 4
Fabian Ljungquist 4
Ingemar Svensson 4
Håkan Svensson 4
Jonas Eriksson 3
Stoffe Ljungquist 3
Björn Ljungquist 3
Birgitta Svensson 3
Lars Edenbrandt 3
Jesper Jönsson 3
Christer Jönsson 3
Niklas Jönsson 3
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Yngste segrare:

Jesper Jönsson 1987 7
Birgitta Svensson 1983 10
Jonas Eriksson 1997 10
Äldste segrare:

Ingvar Lennerstedt 2004 71
Ingvar Lennerstedt 2001 67
Gunnar Edenbrandt 1976 55
Bengt Bergman 1996 53
Flest segrar som ankare (tredjesträckslöpare):

Mattias Eriksson 3
Niklas Jönsson 3
Lars Edenbrandt 3
Fabian Ljungquist 2
Björn Ljungquist 2
Ingemar Svensson 2
Håkan Svensson 2
Mattias Libell 2
Peter Hedberg 2
Malte Lennerstedt 2
Äldst segrare som ankare:

Sven Snogerup 1977 48
Gert Nilsson 1998 48
Peeter-Jaan Kask 1991 47
Ingemar Svensson 1985 46
Yngst segrare som ankare:

Lucas Wändel 2007 14
Mattias Libell 1980 16
Fabian Ljnugquist 1986 16
Peter Hedberg 1979 17
Niklas Jönsson 1987 17
Björn Ljungquist 1993 17
Caroline Ivarsson 2006 17
Sammanställningen är gjord av
Mattias Eriksson

