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Orienteringens Dag i regn
Tyvärr var inte naturen riktigt med oss på vårt
arrangemang den 1 juni, och inte tekniken heller.
Ett lätt men ihärdigt regnande skrämde nog bort
en del ”icke-orienterare”. Vi som är vana skyr ju
inte lite blöta men några uteblev säkert på grund
av den orsaken. Ändå kom nästan 30 personer.
Samboparet Alfred Emanuelsson och Madeléne
Pedersen har gjort en strong insats och besökt de
flesta av kommunens skolor med information om
vår sport. Enligt Madde så visade ett stort antal
elever intresse för att komma till Orienteringens
Dag, och den troliga anledningen till att de inte
dök upp var nog vädret. Bland annat har Alfred
och Madde genomfört skolorientering för
samtliga elever i Ringarums- och Gusums
skolor.

Drygt 20 personer dök upp i det gråtrista vädret.

Vi drabbades även av tekniska problem, då ett
batteri i registreringsenheten slutade fungera.
Det fick till följd att vi inte kunde ge deltagarna
några tider. Förhoppningsvis kan vi återskapa en
resultatlista då elektronikenheten är fixad igen,
eftersom alla ändå stämplade med sina ”löparenheter”, som det ju heter nuförtiden. Trots allt
inga sura miner bland de som kom. Kanske
berodde det på att samtliga bjöds på korv(ar) och
”festis” efter målgång.

Sommar- och höstprogrammet
Bifogat finner du vårt tävlings- och träningsprogram för resten av året. Många härliga tillfällen
att röra på sig. Vi återinför nu klubbmästerskap i
form av ett Dag-KM den 21 september, så ligg i
med träningen så kanske du är den som får
hämta en plakett på nästkommande årsmöte.
När du läser detta återstår en träningstävling av
vår- och försommarprogrammet, nämligen den
27 juni vid f.d. ”Motorstadion”. Men sedan tar
det nya programmet vid och det startar med
Tjust 2-dagars i Gamleby. Ett nära och bra
arrangemang som vi hoppas att många följer
med till. Nu är det för sent att anmäla sig i
ordinarie tävlingsklass, men öppna klasser finns
ju. Så tag kontakt med Fredrik Urberg om du vill
vara med och samåka. Kul om vi kunde bli
åtminstone ett 10-tal.
Vidare så kommer vi äntligen att ha en nattorientering den 4 oktober, förutom fyra
nattorienteringar i NOK:s (Norrköpings Orienteringskommitté) regi. Det var ett tag sedan vi
nattorienterade i HOK, men nu har du alltså
chansen att få uppleva denna härliga variant av
vår sport.

Två som trivdes i regnet var våra unga medlemmar Martin
Zackrisson och Linnéa Karlsson. Korv och ”festis” sitter
bra efter ett lopp. Foton: Alfred Emanuelsson.

Köp pannlampa billigt!
En pannlampa är ju ett måste för att kunna
springa nattorientering och styrelsen vill ge alla

en möjlighet att kunna delta. Det finns pannlampor med LED-belysning och massor av
finesser som kostar 8 000 kronor. Men de flesta
som brukar springa natt-OL har nog en lampa
med halogen- eller xenonlampa som kostar kring
1 000 – 3 000 kronor. Fast det finns ännu
billigare alternativ från Asien. Styrelsen har
beslutat köpa in sex sådana för utlåning till de
som vill prova på nattorientering. Den som vill
köpa en egen skall titta på vår hemsida den
närmaste tiden. Lamporna kommer att kosta
omkring 300 kronor och är med LED-belysning.
Vi kommer även att ha information om lamporna
på några träningstävlingar. Senast den 15 augusti
vill vi ha intresseanmälan till någon i styrelsen.

Ny dator igen!
Vi har nu i två år använt oss av en bärbar dator
på våra träningstävlingar. Den har haft två ”fel”,
nämligen en blank skärm, som gjort det svårt att
se i solsken samt dålig batterikapacitet. Den
dåliga batterikapaciteten (2 timmar) har fått till
följd att vi tvingats experimentera med olika
lösningar för att kunna använda den där det
saknats 230-volt. Det har varit sladdar som
kopplats till bilbatteriet, sladdar till bilarnas
eluttag (som visade sig fungera olika på olika
bilmärken) och nu senast en spänningsomvandlare som inte heller räckte till.
Därför har vi nu köpt en helt ny liten (13,3”) s.k.
”Notebook-dator”. Den är något större än ett A4papper, väger 1,5 kg, har en kapacitet på sex
timmar och är utrustad med en matt skärm.
Därmed torde allt strul med sladdar, laddare
m.m. vara ett minne blott. Datorn kommer att
ingå i den ”arrangörslåda” som vi just nu håller
på att inreda.

Nya medlemmar
Vi hälsar Alexander Gustafsson samt ”nygamle”
Peter Törngren välkomna som medlemmar.
Därefter är vi 67 medlemmar.

Orientering
Underbart, oslagbart, helkul!

Mejladress och mobilnummer tack!
HOK-JOX i all ära, men för att nå ut riktigt
snabbt till alla medlemmar med korta
meddelanden och påminnelser, så vill vi gärna
ha din mejladress och mobiltelefonnummer.
Hör av dig till hannes.carlsson@valdemarsvik.se
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HOK:s hemsida
Titta gärna på vår hemsida som sakta men säkert
håller på att byggas upp. Du når den på adress:
www2.idrottonline.se/HammarkindsOKOrientering/ ..eller också ”Googlar” du bara på
”Hammarkinds OK”. Där finns bl.a. detta HOKJOX och tränings/tävlingsprogrammet.

Adressen på kuvertet…
Från och med detta HOK-JOX och andra utskick
använder vi oss av de adresslappar som finns i
vårt hemsidessystem. Det innebär att bara en
medlem per familj står på adresslappen, men
innehållet är naturligtvis ämnat för alla
medlemmarna i familjen.

Tvåsidigt HOK-JOX
Denna gång blev HOK-JOX bara tvåsidigt. Men
i slutet av augusti lovar vi återkomma med ett
normalt, alltså fyrsidigt nummer. Till de
(förhoppningsvis få) som vi inte träffar i sommar
ber vi att få önska en ”O-trevlig” sommar.
Styrelsen

