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Nya medlemmar
Vi hälsar Susanna Caleklint samt Martin
Jacobsson välkomna i klubben. Därmed uppgår
medlemsantalet till 80.

Fem nu anmälda till O-Ringen
Andreas Hellgren, Ronny och Eva Lobenius
samt nygamla medlemmen Susanna Caleklint
(f.d. Johansson) samt helt nye medlemmen
Martin Jacobsson är anmälda till Borås
kommande sommar. Vill du också med? Erbjudandet om starkt subventionerad anmälningsavgift gäller fortfarande: De som deltar
kommer att subventioneras med avgiften som
gällde för anmälan före den 1 november. Du står
du själv för mellanskillnaden. Du hittar all
information om O-Ringen på www.oringen.se
Anmälningsavgifterna:
-30% -20%
Ålder

1 Nov 1 Apr.
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Klubbträningar
Styrelsen har beslutat införa ett nytt begrepp,
nämligen ”klubbträning”. Det är i princip samma
sak som de ”teknikträningar” vi hade för några
decennier sedan. Dessa tillfällen kan innebära
både teknikövningar som rena konditionspass.
Deltagande vid dessa tillfällen ger inga poäng,
eftersom det alltså kan gälla allt från löprundor
till kartövningar m.m. Vi kommer att genomföra

dessa pass ungefär en till två gånger per månad
och när du läser detta har redan det första
tillfället passerat. Nästa gång sker söndagen den
28 december kl. 11. Håll därför ögonen öppna
efter affischer och mejl (du som ännu inte
rapporterat in din mejladress – gör det omgående
till hammarkinds.orienteringsklubb@telia.com .
När vi kommit fram till slutet av januari,
närmare bestämt den 24/1 skall vi försöka
kombinera klubbträningen med hyra av badhuset
i Gusum.

Orientering
Underbart,oslagbart,helkul!

Dag-KM
Följande knep klubbmästartitlar:
H 21
Andreas Hellgren
H 60Anders Kling
H 70Sven-Erik Jonsson
D 21
Jenny Karlsson
D -10
Linnéa Karlsson

Natt-KM
…och här har vi de som inte är mörkrädda:
H 21
Andreas Hellgren
H 60Lennart Kjellgren
H 70Sivert Urberg
D 21
Maria Engqvist
D -10
Linnéa Karlsson

Årsmötet redan bokat
Redan nu kan vi meddela att årsmötet kommer
att hållas 24/2 på Centrumcaféet i Gusum. Vi
återkommer med mera detaljer i nästa nummer.

Köp kläder!

Antal starter 2014

Du vet väl att vi har ett
litet lager av tävlingsdräkter till salu. Man blir
inte snabbare, men de är
sköna att springa i. Dessutom är de snygga och
hjälper till att öka gemensamhetskänslan. Titta in
på måndagskvällarnas
expeditionstid mellan
kl. 18 – 18.30 så kan
du prova. Priset för en
komplett tävlingsdräkt
är 700 kronor för medlemmar 18 år och äldre.
(Blus 475 kr. resp. byxor 250 kr.). Är du upp till
och med 17 år gäller halva priset, alltså 350
kronor för en komplett dräkt (blus 240 kr. och
byxor 125 kr.) Lagret är begränsat.
Storl.
2
3
4
5
6
7
8
Motsv
XXS XS S M L XL XXL
Dam
34 36 38 40 42 44
Herr
48 50 52 54
56

Under året har tio medlemmar varit tävlingsaktiva och tillsammans gjort 59 tävlingsstarter.
Detta är samma antal starter som 2013. Målet för
året var satt till 75.
Antalet starter på träningstävlingar blev 407. Att
jämföra med 357 år 2013. Målet för året var satt
till 400.
Totalt var 40 medlemmar aktiva (minst en start
på träningstävling). En ökning med tre.

Det finns även dräkter i 150 cl.

Garda OK,
H 35H 45D -10
ÖM 2

18/9
Erik Kjellgren
Fredrik Urberg
Linnéa Karlsson
Jenny Karlsson

Garda OK,
H 35H 45D -10
ÖM 5

19/8
Erik Kjellgren
Fredrik Urberg
Linnéa Karlsson
Jenny Karlsson

3 ( 8)
21 (29)
7 (10)
1 ( 3)

7
22
7
19

( 8)
(28)
(10)
(23)

Smålandskavlen 25/10 (Anderst./Bredaryd)
NAIS/HOK (Erik Kjellgren str. 5)
63 (67)

Studiecirkeln i banläggning
Var 14:e dag samlas åtta medlemmar för att
förkovra sig i banläggningens ädla konst. Detta
under ledning av Fredrik Urberg. Gruppen
beräknar att hålla på fram till i slutet av januari.

De 20 bästa poängplockarna 2014:
Erik Kjellgren
Maria Engqvist
Andreas Hellgren
Lennart Kjellgren
Linnéa Karlsson
Fredrik Urberg
Jenny Karlsson
Åke Hermansson
Sivert Urberg
Ragnar Levander
Sven-Erik Jonsson
Anders Bockgård
Alfred Emanuelsson
Hannes Carlsson
Peter Njord
Ebba Boman
Madelene Pedersen
Peter Törngren
Martin Zackrisson
Krister Lundblad

26
19
15
13
9
9
8
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2

2/3
2/3
2/3

2/3
1/3
1/3
2/3
2/3
2/3
1/3
1/3
1/3

Ordförande har ordet
Det har varit en lite märklig höstsäsong för min
del. I alla fall med tanke på orientering.
Känslorna har minst sagt åkt berg- och dalbana.
Jag tänker förstås på O-Ringen 2016 som
återigen så ytterst nära gick till Valdemarsvik. Vi
hade precis fått era svar på frågan om hur ni
ställde er till arrangemanget och uppslutningen
var klart positiv även om några röster var
frågande. – Klarar vi verkligen av det? Den
frågan är befogad och vi klarar inte av det, inte
ensamma,
utan
hjälp
från
övriga
orienteringsvänner runt om i distriktet (eller
andra distrikt). Då fick vi beskedet via
massmedia att Dalarna trots allt får arrangera ORingen 2016. Snöpligt kändes det och ännu mer
snöpligt blev det när Östergötlands Orienteringsförbund inte svarade upp till att vilja arrangera

O-Ringen i Valdemarsvik längre fram heller. Det
finns säkert goda skäl till det i de olika klubbarna
som man får respektera.
Efter ett antal möten, samtal och allmänt
tankearbete är vi alltså åter på ruta ett. Vi får
gräva där vi står och kavla upp ärmarna för våra
egna klubbaktiviteter. Det händer en del på
kartfronten där det idag finns möjligheter att få
fram träningskartor på ett enklare sätt. Vi ser
gärna också att fler kommer på de klubbträningar
vi ska hålla under vintersäsongen. Alla är
välkomna även om du bara vill ta en
orienteringspromenad eller träffa trevliga
människor.
Till dess önskar jag alla en trevlig jul- och
nyårshelg!

…. Vilket kan jämföras med den ”gammaldags”
kartan här nedan. Just i detta fall skall vi dock
komma ihåg att den övre kartan visar hur det såg
ut för bara något år sedan, och den undre är från
1991.

Kontaktannons 1
Jag söker dig som liksom jag vill hitta en väg ut
ur vintermörkret för att möta våren och ljuset i
söder. Utanför Hilleröd i Danmark anordnas en
2-dagarstävling den 28-29/3. Finns det något
intresse att hänga med så kontakta mig på
hammarkinds.orienteringsklubb@telia.com eller
ge dig till känna på annat sätt. Vi får planera
vidare utifrån visat intresse.
Marsipangrisen-67

”Laserkartor”
Efter att lantmäteriet sedan något år tillbaka
börjat flygskanna Sverige med laser, så har helt
nya möjligheter öppnat sig för kartritning. Man
får då fram en vetenskapligt exakt kurvbild, då
lasern studsar mot marken. Så exakt att den kan
bli svår att tolka. Om man tar ut data med tex.
höjdinter-vallen 2,5 meter, så kommer inte en
höjd på 2,4 meter med. (Det går att se
höjdskillnader på bara några decimeter ifall man
skulle vilja). På våra ”gammaldags” kartor, har
ett mänskligt öga utifrån stereofoton bedömt
höjderna, och så har kartritaren i fält gjort de
förändringar som han/hon funnit lämpliga, så
som man uppfattar terrängen från markplanet.
Laserskanningen skapar alltså en helt
”vetenskaplig” kurvbild som kan vara svår att
tolka. Å andra sidan missar aldrig lasern någon
höjd. Om man i datorn kombinerar
laserskanningen med data från andra kartor, tex.
ekonomiska kartan, där vägar och större stigar
samt större sankmarker m.m. finns med, så kan
man få en produkt som ser ut så här:

Laserunderlaget skapar alltså helt nya förutsättningar för kartritningen. Inte minst på det
ekonomiska planet, då flygbilder samt
stereobearbetningen av de ”gammeldags” kartorna var dyr. Laserunderlaget är i stort sett
gratis.
Detta har fått styrelsen att börja fundera på om vi
på våra träningstävlingar skulle kunna utnyttja
den nya produkten. Viss rekognosering och kartkomplettering i terrängen måste dock göras, så
att de lättare banorna kompletteras med t.ex.
stigar. Kartorna blir helt klart något sämre än en
genomarbetad ”gammaldags” karta, men två
stora fördelar finns, nämligen en betydligt lägre
kartframställningskostnad och det faktum att vi
kan genomföra våra klubbarrangemang var som
helst i kommunen. Så som det var en gång i tiden
(före 1972), då vi sprang på lantmäteriets
50 000-del, s.k. ”grönsaksbladet”. Frågan ska utredas mera under vintern/våren och vem vet –
under 2015 kanske vi springer några träningstävlingar på detta underlag kring Skrickerum,
Rullerum, eller någon annanstans. Då blir det
garanterat som det står i den gamla devisen:
”Orientering är självvald väg i okänd mark,
tankens skärpa vid kroppslig möda, snabba
beslut under spännande tävling”.

Kontaktannons 2
Jag är en man i mina bästa år som har tänkt åka
till Gotland i sommar och delta i Visborgs OK:s
3-dagars 7-9 juli. Tävlingen genomförs på
exotiska Fårö. Jag söker nu efter några trevliga
orienterare som vill följa med. Kontakta i så fall
på e-post fredrik.urberg@telia.com eller telefon
070-668 52 62. Du får inte vänta för länge, då
färja och logi måste bokas långt före, helst senast
i februari.
Skärmnisse 67

Julpyssel
Här är lite att tänka på i jul- och nyårshelgerna.
Vi kallar tävlingen ”Vem är (var) det?” Skriv
ned din rad och skicka i vanligt hederligt brev till
Hammarkinds OK, Kyrkobrinken 3, 615 31
Valdemarsvik eller mejla in ditt svar till:
hannes.carlsson @valdemarsvik.se senast 15/1.
Det här är inte lätt – särskilt för yngre och nyare
medlemmar - så redaktionen förväntar sig inte att
hitta någon med alla rätt. Men avskräcks inte av
det utan skicka in! Den med flest rätt vinner tre
trisslotter!
Fråga 1
Vilken kvinnlig medlem har tagit flest poäng?
1
Karin Karlsson
X
Lena Johansson
2
Ida Hallgren
Fråga 2
Vem har skrapat ihop flest poäng av alla?
1
Birger Pettersson
X
Lennart ”Biggen” Svensson
2
Tore Njord
Fråga 3
År 1958 blev HOK svenska mästare i budkavle
för juniorer. Vem av dessa ingick i laget?
1
Östen Karlsson
X
Gösta Levander
2
Sixten Magnusson
Fråga 4
Vem av dessa blev flera gånger uttagen till
Ungdoms-SM?
1
Magnus Gustafsson
X
Andreas Hellgren
2
Mats Milton

Fråga 5
Vem har rekordet vad gäller ihopsamlade poäng
under ett år?
1
Krister Lundblad
X
Hannes Carlsson
2
Bengt ”Månen” Karlsson
Fråga 6
Vem var vår ordförande mellan 1991 – 1995?
1
Fredrik Urberg
X
Rune Hallgren
2
Sven-Erik Jonsson
Fråga 7
En dråplig händelse ägde rum någon gång på
1960-talet. Hon startade på en tävling, sprang
vilse och sprang i mål på en annan närliggande
tävling. Vem var det?
1
Karin Karlsson
X
Bitte Levander
2
Alice Svensson
Fråga 8
På träningstävlingen den 23/8 2012 fick en
medlem under loppet upp en groda i byxorna.
Vem?
1
Ragge Levander
X
Sam Samelius
2
Jenny Karlsson
Fråga 9
När HOK-JOX startades 1972 hade tidningen två
personer i redaktionen. Vem av dessa ingick de
första åren?
1
Staffan Svensson
X
Lena Blomstedt
2
Elving Magnusson
Fråga 10
När klubben 1972 framställde sin första
egenritade karta var han projektledare, kartritare
och den som renritade denna karta (Viksbladet)...
1
Sven-Olof Svensson
X
Lasse Ljung
2
Lennart Ericsson

Styrelsen önskar alla
GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR!

