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En tidning med 
klubbnyheter för 
alla OL-vänner!

ny kung och drottning 
i parkorienteringen!

Spänningen var stor på sista etappen. Vem skulle bli totalsegrare. I damklassen 
stod slutligen Nuray Güner som segrare.  Nuray har i flera år legat i toppen och 
lyckades nu att ta hem totalsegern. I herrklassen var sista etappen helt avgörande 
vem som skulle vinna. Manuel Gassner ledde med ett poäng före de senaste tre 
årens segrare Jonathan Gunnarsson. Manuel vann sista etappen med 22 sekunder 
före Jonathan och blev därmed totalsegrare.

Som tema hade vi ”Vi springer i 
Malmö för Malmö”, vilket bland 
annat visade sig i att vi la etap-
per i några av de mer problem-
fyllda områdena i stan.  
Vi var på flera nya områden och 
hade utvecklat nya kartor på 
några ställen. 
Uppmärksamheten i media var 
som vanligt stor. De stora tid- 
ningarna och många små hade 
reportage eller notiser om park-
orienteringarna. 
Radio Malmöhus var på besök 
och gjorde ett tio minuters 
inslag. Jag fick där utmaningen 
att förklara hur kompassen fung-
erar – i direktsändning. 
Till fem av etapperna hade vi 
sponsorer som informerade på 
kartornas baksida.
Ett annat sätt att redovisa årets aktiviteter följer 
här.  Förra årets siffror inom parantes. 
713 (632) personer har tillsammans gjort 1943 starter 
(1908). Vi har med andra ord återigen slagit rekord. 

Snittet blir 243 mot 239 förra 
året. Av de deltagande var 408 
herrar och 305 damer.  47% av de 
deltagande är inte medlemmar 
i någon orienteringsklubb, 178 
(130) herrar respektive 159 (95) 
damer. 
Ungdomar upp till och med 20 års 
ålder uppgick till 129 (118 ) varav 
74 pojkar och 55 flickor.
Med andra ord en massa blivande 
orienterare var med. Men hur 
tar vi hand om dem? Det är en 
viktig fråga vi måste prata mer 
om. Jag fick själv en fråga från en 
tjej och en kille i 25-30-årsåldern 
som undrade hur vi kunde lära 
dem mer att orientera. 
Visst kunde jag svara lite, men 
kände mig inte nöjd efteråt. 
De skulle behöva komma ut i 

”riktiga skogen” under sakkunnig ledning och förbere-
delse. Detta är något vi måste förbättra till nästa år!
                                                 På gjensyn 2013!

Mats Håkansson

Två tävlingar samma dag, lördagen 25 augusti. 
Först en vanlig medeldistans, sedan en jaktstart på första etappens resultat.

Nuray Güner Damsegrare, grattas av Mats H

Både ja och nej. Det var första gången vi arrangerade 
en tävling av den typen och det var länge sedan det 
arrangerades i Skåne om det nu gjorts innan. Förr i tiden, 
som man brukar säga, så 
arrangerades DM och SM 
kortdistans med kval och 
final, men inte med jakt-
start utan i finalen började 
man om på noll.
Spännande val.
Men något nytt i klubben, 
kanske inte, det var kan-
ske tre år sedan tankarna 
kom. Man söker tävlingar 
2 år i förväg på våren och 
innan det skall man ha 
beslutat vad man tänker 
söka för tävling. Så för 
ungefär tre år sedan fördes diskussioner om vad vi skulle 
söka för tävlingar i framtiden. Två medeldistanser med 
jaktstart var ett förslag som styrelsen tyckte lät spännande.

Sagt och gjort, klubben sökte det och med önskemål om 
en sen vårtävling eller tidig hösttävling. Vi vill ha bra 
chanser till trevligt väder om man skall vänta på TC mel-

lan loppen.
Sedan glömmer man att 
man ansökt tills det att 
Jan-Erik Nelking, SKOF, 
meddelar vad man fått 
tilldelat sig. Lördagen den 
25 augusti 2012, ja det 
är två år dit när man får 
reda på det. Sedan ligger 
tävlingen mest i vila ett 
år till.
ett år innan. 
Så ett år innan är det tid 
att börja med tävlingen 
lite mer. TC, karta och 

tävlingsledare behöver man bestämma ganska snabbt. 
Även en banläggare bör utses snabbt. Arne som har 
kontakt med alla markägare föreslog snabbt Äskeröd. 

dubbeljakten, är det något nytt?

Weben först med senaste nyheterna!
Webredaktion: Mattias Jacobsson 040-611 91 74, Carolina Landin 040-29 23 27



för OCAD och karttryck får banor av Ivan och 
börjar arbetet med att skapa en tävlingskarta dvs 
lägga dit ramar, märken, logotyper, meridianer 
och texter. Fixa definitionerna så de blir bra på 
kartan. Klippa ringar, gå igenom alla kontroller 
och se så de har rätt storlek på kartan, vad finns 
med i ringen som påverkar definitionen? Med två 
etapper blir det dubbla banor och omkring 120 
kontroller. Olika klasser skall ha olika skalor, det 
finns tusen saker att tänka på för att kartan skall 
bli perfekt.
Sista veckan innan tävlingen görs de sista puts-

ningarna av kartor och banor, små detaljer. 
Ivan tar med sig lite folk och kör upp till 
TC och röjer fina gångar från sista kontrol-
len till mål. Och även några passager för 
de yngre i skogen fixas till. Allt skall vara 
perfekt till tävlingen.
heltidsjobb. 
Sekretariatet jobbar i stort sett som två 
heltidsarbetande med att låna in Sport-
Identutrusting från klubbar. Det skall häm-
tas och sedan programmeras enligt våra 
behov, vissa inlånade enheter fungerar inte 
som de skall, då får man lösa det på annat 

två etapper samma dag, en ut-
maning. 
Carolina och Kristina som blivit ansvariga för sekre-
tariatet får den fina uppgiften av tävlingsledningen 
”Två etapper samma dag och den andra med 
jaktstart. Ni får någon timme på er mellan dem att 
fixa fram nya startlistor för jaktstarten.  Och ni kan 
inte använda SportIdents program som vi tidigare 
gjort på våra tävlingar. Nu skall vi använda OLA 
som SOFT tagit fram. Det kostar inget och klarar 
flerdagarstävlingar. Se det som en utmaning!”

en avgift - två 
etapper. 
Bara en sån sak som att vi 
ville ha en avgift för båda 
etapperna, inte separata 
anmälningar och avgifter 
ställde till det lite. Så kan 
man inte göra i Eventor eller 
OLA, det har inget gjort 
innan. Efter att tävlingen 
uppstått och försvunnit 
flera gånger på Eventor och 
många långa mejl mellan 
SOFT och MOK blev det så 
att man kan köra det som 
en etapp i Eventor men två i 
OLA med lite trixande.
Startpersonalen får också sin 
uppgift klar. 
Vi behöver Lottad start E1, 
Öppna klasser med start-
stämpling, Lottad start E2, 
Jaktstart E2. Det fixar ni bra, 

ni får nära till TC och gott om plats för starten. 
Startchef Dalle studerade konceptet med jaktstart 
på O-ringen och förfinade det till vår tävling.
det närmar sig. 
Tävlingen börjar närma sig. Paul som är ansvarig 

Där fanns en bra åker, det var 
länge sedan vi var där och 
markägaren har tidigare varit 
mycket bra. Markägaren visade 
sig snabbt vara mycket bra och 
hjälpsam även denna gången, 
inga problem med något. 
Den första pusselbiten faller 
på plats.
Tävlingsledare. Inga frivilliga 
hade anmält intresse. Magnus 
och Håkan tog då på sig ansva-
ret tillsammans. Alla i klubben 
sköter sig bra och vet vad de 
skall göra, så det kan inte vara 
så svårt att vara tävlingsledare?
Kartan då? Vi åkte upp ett gäng 
på ca 10 personer i oktober/no-
vember och tittade på TC och 
skogen. Med fanns tilltänka 
banläggare, TC chefer, startche-
fer och tävlingsledare. 
Med endast laserscannat under-
lag gick vi en runda i skogen 
nordost om den befintliga kartan. Skogen var 
mycket trevlig så vi tyckte att här kan vi rita en ny 
karta med nytt fint underlag.
Ivan tog på sig att lägga banor, skönt, då var det 
löst och vi får bra banor.

Jan som visat intresse för att rita kartan fick ett 
tomt A4, laserscannat underlag och en netbook 
med GPS. Uppdraget var att rita en karta över 
området där vi gått och lite till så att Ivan blir nöjd 
och kan lägga banor. Vi vill ha en helt ny karta för 
dagens teknik ger så mycket bättre förutsättningar 
för bra kartor än vad det gjordes när den gamla 
kartan ritades. Dessutom är stora delar av den 
tilltänkta tävlingsterrängen inte med på någon 
modern orienteringskarta.
jan drar dom första linjerna, 
ivan funderar. 
Under den första tiden är det mest Jan 
som jobbar med tävlingen och ritar kartan. 
Nästan varje helg undre vinterhalvåret 
åker han till Äskeröd och ritar.
Våren börjar komma och Ivan har funderat 
på banorna. Det diskuteras mer exakt 
vilket område Ivan vill lägga banorna i. 
Ivan lägger banor, åker upp till Äskeröd 
och tillbringar några dagar där. Jan får syn-
punkter från Ivan och ritar mer. Ivan åker 
upp igen. Ja, så håller det på tills våren 
börjar ta slut och det går mot sommar. 

Under tiden tillsätts olika ansvarig för olika upp-
gifter och detaljerna om tävlingen diskuteras. 
I maj skall SKOF ha inbjudan och banorna skall 
vara klara för att skickas till tävlingskontrollan-
ten. Så är det också, sedan sker det justeringar av 
karta, banor och lite provlöpning. Tävlingskontrol-
lanten har lite synpunkter och lite till ändras.



vis. Anmälningarna har 
trillat in och nu skall de in i 
OLA. Det är inte helt smärt-
fritt, med vårt upplägg, och 
Carolina tillbringar kvällar 
och nätterna med att lösa 
problemen.
Tävlingsledningen roar sig 
med att ta fram nummer-
lappar och PM som skall 
justeras allt eftersom nya 
detaljer upptäcks.
Ulf och Krister har under 
tiden jobbat för högtryck 
med att samla in/låna det 
material som behövs för 
tävlingen. Det skall lastas 
och allt skall 
upp till en åker 
mitt ute i sko-
gen 7 mil från 
Malmö. Många 
släp behövs. 
Toavagn skall 
hämtas. En 
husvagn (med 
LGF-skylt /
max 30 km/h) 
ska dras upp. 
Tyvärr fick den 
punktering i Eslöv, så vår 
däckfirmakille fick ansluta 
och byta båda däcken. En 
hel del i klubben hjälper 
också till med de andra 
transporterna.

Så var det slut för den här gången!

Torsdagen och fredagen 
ägnar Ivan och Gert åt att 
sätta ut alla ställningarna i 
skogen. Två män och 120 ställningar. De är klara 
innan mörkret lägger sig på fredagen. 
tc-byggandet börjar. 
Under tiden har en hel del daglediga och de som 
tagit semester för detta byggt TC, Startplats, 
Dusch, skyltat till TC, snitslat i skogen och mycket 
annat.
De största problemen och oroande sakerna på 

fredagen innan tävlingen var att elen försvann 
några gånger på TC. Markan och sekretariatet 
uppskattade det inte så mycket. Det fanns dock 
ett mindre elaggregat i reserv så det var ingen 
fara för tävlingen. Men tävlingsfotografen hittade 
problemet och tävlingen kunde genomföras utan 
att använda reservaggregatet. 
Några inlånade masterstationer ville inte heller 
fungera tillsammans med våra datorer, trots att 
de gjort så tidigare. Vi skulle kunna klara oss utan 

dem i värsta fall men 
lite magi löste de största 
problemen.
På TC somnade sedan 
alla lugnt fördelade i två 
husvagnar, två husbilar 
och ett tält.
tävlingsdag - 
spännande. 
Klockan 7 dök de första 
funktionärerna upp på 
TC. Tid att bege sig ut 
i skogen och sätta ut 
kontrollerna.
Sedan flöt det på bra och 
allt fungerade som det 
skulle. 

Hur fungerade det då?
Ofta kan man säga att hör man inget från de täv-
lande var det bra. Hör man något är det något som 
inte var bra. Vi hörde i stort sett bara en sak från 
flera som inte var bra, ”Varför var det inte fler an-
mälda, en så bra tävling där allt fungerat perfekt 
med roligt upplägg. Förstår inte folk hur kul det är?”
Och det var flera som spontant sa att det var ett 
trevligt upplägg och alla delar fungerat som de 
skulle, båda det som tillhör skogsdelen och TC 

delen. Bra banor, bra 
karta, bra terräng, TC 
med gott om plats men 
ändå kompakt så det 
kändes trevligt.
Flera tävlande kom 
fram och sa att de 
hoppades att det skulle 
bli ett återkommande 
arrangemang. Nästa år 
står vi dock som värd 
för fyrklubbs, så det blir 
ingen dubbeljakt då.

Tisdagen den 18 septem-
ber 19:30, direkt efter 
träningen. Bjuds det på 
tårta på klubben för att 
fira ett lyckat arrange-
mang.

Tävlingsledningen



torstens bildkavalkad från mpWt etapp 8

En påminnelse om vem som har ansvaret för klubbtältet och flaggan på höstens 
tävlingar. Flaggan skall alltid vara med och finnas uppsatt på TC och tält skall finnas då 
vädret är så det behövs.
Den som tar med tältet är inte ensam ansvarig för att det sätts upp utan övriga får hjälpa 
till. Det tar inte många minuter att få upp. Bara för att man är ansvarig behöver man 
inte vara den som tar med det. Du kanske inte skall vara med just den gången du är 
ansvarig, du är dock ändå ansvarig. Se vem som är anmäld och hör med någon av dem 
om de vill ta med. Eller byt tävling med någon annan. 
Tänk också på att om du startar sent och beräknas komma sent till TC får du  åka tidi-
gare eller  be någon som startar tidigare ta med sakerna.
Är det en tävling på samma ställe flera dagar i rad kan man ta med det första dagen och 
hem andra dagen. 
Datum  Tävl. namn  Arr.klubb  Tält/flagga ansvar
2012-09-02 00:00  DM Lång Skåne  Kompassen  Magnus Jonasson
2012-09-08 00:00  DM Medel Skåne  Pan-Kri.stad  Håkan Grubb
2012-09-09 00:00  DM Stafett Skåne  Pan-Kri.stad  Håkan Grubb
2012-09-16 00:00  Fyrklubbs  Hästveda  Carolina Landin
2012-09-23 00:00  Höstflåset  Åsen  Ingemar Turesson
2012-09-29 00:00  Höstdubbeln  Boken  Lennart Nilsson
2012-09-30 00:00  Höstdubbeln  Boken  Gunnel Nilsson

Klubben har  3 st tunneltält och 2 st sk strandflaggor som allt är tänkta att 
användas på tävlingar.
Två av tunneltälten är 2 sektioners och ett är 3 sektioners. Är det få anmälda 
räcker ett 2 sektioners  och med lite fler anmälda, kanske mer än 10 st, så är 
det bättre med ett 3 sektioners. Vid många anmälda kan man ta med två tält, 
då de går lätt att sätta intill varandra och göra ett långt.
De väger 6 resp 8 kg och allt ligger i en liten relativt påse, så de är smidiga att 
bära. Betydligt smidigare än de gamla fyrkantiga tälten.
Strandflaggorna finns i svarta långsmala fodral.
Allt skall finnas på klubben senast på tisdagen efter tävlingen om man inte 
kommit överens med den som skall ha nästa helg om något annat.

Datum  Tävl. namn  Arr.klubb  Tält/flagga ansvar
2012-10-07 00:00  Ruskruset  Kullen  Mats Håkansson
2012-10-12 00:00  Revinge by Night  Mö/Lund Johanna Berntsson
2012-10-14 00:00  Hedjakten, partävl.  Lunds OK  Bo Bülow
2012-10-20 00:00  Älgots Cup, final  Skånes OF  Benjamin Viebke
2012-10-21 00:00  Ungd. 7-manna  Skånes OF  Benjamin Viebke
2012-11-04 00:00  Stads-OL  Eslöv  Gunilla Persson
2012-11-18 00:00  Höstrusket  Örkelljunga  Roland Dahlman

MOKS TäLT OCH FLaGGLiSTa



Kartritning á la 1800-talet!
    Malmö i Midsommar anno 2012
Hittar en gammal insändare när jag håller på att ”döstäda”. Låter värre 
än det är men man vet aldrig när liemannen slår till. Det var nära i julmå-
naden förra året när jag fick sjukhussjukan efter knäoperationen. 
40° grader, puls 20 och blodtryck 50/30. Jag var nere på kistbotten men 
de glömde lägga på locket. 
Nu vet jag hur det är att ha blöjor och inte borsta tänderna själv. Men ”jag 
reser mig igen” och stavgår 1 timme varje dag. Nog om detta!
Bifogad skrift visar hur kartritning funkar på slutet av 1800-talet och början 
på 1900-talet. För 75-år sedan när jag började orientera fanns bara general-
stabens 1:100 000. Så det var mest kompassen som visade rätt väg genom 
terrängen. 
Höjdkurvorna var inte uppfunna så det var backstreck som gällde. Tjocka 
streck när det var brant och tunna vid mindre lutning. Men bommade 
man mycket så kunde man alltid fråga folk i bygden var man var, för 
ortsnamnet var textat på kartan. Det är ju en aning bättre nu, med skala 
1:5000, att kunna läsa kartan och klara sig utan kompass. 
Kan detta vara något för MOK Nytt?
Om inte så mata papperskorgen!

Glad midsommar.
Hasse

naturpasset 
– en framgång

Under våren har vi haft Naturpasset ute i Bokskogen under en längre period 
än tidigare år. Från 15 mars till 31 maj och när vi nu lade till majmånaden i år 
så kom det också fler kontrolletare än tidigare vårsäsonger. 
Hela 95 paket har sålts och det är faktiskt fler än under 2011 då vi hade både 
vår- och höstsäsong men något färre än helåret 2010. 
Viss hjälp har vi faktiskt fått från Skånska Dagbladet som informerat om vårt 
arrangemang i stort sett dagligen. Däremot har Sydsvenskan inte velat ta in 
information trots påstötningar.
I år blir det inget nytt Naturpass under hösten utan vi återkommer våren 2013.
Stort tack till Gert Olsson och hans medarbetare (Janne Lj och Torsten H) för 
deras arbete med arrangemanget!                                 

        Arne G


