
Dagen förre detta traditionsbund-
na lopp regnade det rätt rejält och 
man undrade väl lite till mans om 
det skulle gå att ta sig runt denna 
lördagsförmiddag i Bokskogen. 
Men det sista som överger en är 
ju hoppet. Hoppet om uppehålls-
väder, och så blev det, t.o.m rik-
tigt ljummet 8-10°, inte så pjåkigt.
Således inget vitt Skinklopp i år 
heller.

OL med knorr - ISKNKLOPPET
De e grymt 

spännande me 
skinkloppet i 

Boket! Tror du 
vi vinner?

Jag och Gunnel tog oss runt med 
siktet inställt på kontroll 30, till 
att börja med, vägen dit tror jag 
kallas Dansbanevägen. Det gick 
som en dans i alla fall, och sedan 
följde 29, 28, 26, 27, 24, 23, 21, 3, 
2, 22 och 1 vår sista kontroll, med 
en tomte som såg till att stämpeln 
satt som den skulle. 

Det var en behaglig promenad 
som avverkades på 1 timme och 
40 minuter, och blev 5,5 km lång. 
Vi höll oss till stigarna. 
En välbehövlig dusch och sedan 
bjöds det på glögg med russin 
och mandel i Naturskolan.
Lussekatter och kaffe blev nästa 
smakupplevelse. ”Tävlingens” 
höjdpunkt var det sedan dags för,
lottdragningen av poängen. 
Jan stod i sedvanlig ordning för 
att folk fick välja kontrollnummer 
och poängtärningar.
Här var det både besvikelse och 
jubel. 
Den som kom att jubla mest var 
Erik Grubb som fick flest poäng 
på sina 10 kontroller och dess-
utom inteckning i ett nyinstiftat 
vandringspris, skänkt av Mats 
Widesjö. Ett tag verkade det som 
om  deltagarna runt ett av borden 

hade en speciell dragningskraft i 
poängfördelningen, här satt bl.a 
Mats, Paul, Berit och Håkan B som 
alla fick varsin chokladkartong i 
pris. Många andra fick också pris 

vilket framgår av 
poängtabellen. Mitt urval av kon-
troller gav 1030 poäng.
Att få minst poäng är en konst i sig, 
inte helt lätt, här behövs det mas-
sor av tur minsann, och kanske 



En mer överskådlig poängtabell 
finns att beskåda på MOKs hemsi-
da med samtliga placeringar.
Ett stort tack till familjerna Jöns-
son och Jonasson för deras alltid 
lika trevliga Skinklopp som denna 
gång dragit ett rekorddeltagande 
runt sjuttio personer. Mycket 
trevligt.
Vilken dragningskraft Skinkloppet 
har.
Och här följer en liten kavalkad 
av bilder, fler finns på nätet .                                 
/Lennart

en viss skicklighet. Jumbo-pris får 
man också.
Det här är de första tio pristagarna, 
1. Erik Grubb 2150
2. Mats Håkansson 2060
3. Paul Schannong 1920
4. Berit Schannong 1900
5. Håkan Brost 1890
6. Carolina Landin 1830
7. Ann-Louise Johansson 1810
8. Gunilla Persson 1800
9. Håkan Nilsson 1660
10. Krister Lindeberg 1660
Sist: Sofie Berglund och
Margareta Kristensson på samma 
poäng 860. 


