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Älgots cup och U-natta

På lördagsmorgonen bar det av till Örkel-
ljunga för sista eteppen i årets ungdomsserie, 
Malmö OK hade samlat hela 11 förväntans-
fulla ungdomar i åldrar från 9 till 14 år, väd-
ret var strålande och alla var glada! 
Vi hade en härlig dag i skogen och på TC 
med många diskussioner kring kartor och 
vägval. Flera av barnen fick individuella 
priser och klubben gjorde en stark avslutan-
de insats i serietävlingen.
Övernattning i Kungsskolan 
Efter tävlingen körde vi i gemensam färd till 

Kungsskolan i Örkelljunga där vi inrättade 
oss för övernattning i ett klassrum, leken 
var i full gång direkt och när vi skulle gå 
och äta var det nära att några missade maten 
eftersom de hittat ett spännande spelrum i 
källaren! 
Att aktivera våra ungdomar var inget pro-
blem, det var full fart från början! 
Prisutdelning, bowling, bad!
Efter maten var det dags för prisutdelning i 
ungdomsserien, Malmö OK hade 2 ungdo-
mar som placerat sig individuellt, Agnes 

Lindblom kom 2:a i D14 och Alfred Ahltin 
kom 9:a i H14, klubben gjorde en stark 
avslutning i klubbserien men tyvärr räckte 
det inte för att behålla vår plats i division 1. 
Vi beslutade tillsammans att nästa år, då 
vinner vi division 2 igen! 
Efter prisutdelningen var det först bowling 
och sen bad, ungdomarna var outtröttliga i 
bassängen!
Efter kvällsfika och ytterligare lite kortspel 
och godisätande var det läggdags, vi skulle 
upp tidigt och förbereda oss för stafetten på 
söndagen.
Dags för ny tävling, stafett!
Efter frukost och packning körde vi åter 
till TC, vädret var inte lika fint men regnet 
höll sig borta och vi hade satt upp tältet 
dagen innan. 
Det var lite nervöst, 7 av barnen hade aldrig 
deltagit i en stafett tidigare så det var mycket 
att gå igenom och förklara!
Vi ställde upp med ett 7-manna, ett 4-manna 
och ett 3-manna-lag. Det gick mycket bra, 
vi hade inga förväntningar på att placera 
oss, alla gjorde sitt lopp och sen hejade vi 
på varandra allt vad vi kunde!
Rika på erfarenhet
På eftermiddagen när det var dags att åka 
hem var alla, både orienteringsmässigt men 
framför allt vänskapligt, många erfarenheter 
rikare.
Tack alla ungdomar, föräldrar och medlemmar 
i klubben som engagerat sig och bidragit till 
vårt härliga ungdomsgäng!
 Jenny Lindblom
 Ungdomsansvarig

Styrelsen för Malmö Orienteringsklubb kallar medlemmarna till 

På mötet kommer bland annat det att ges information om det ekono-
miska läget för 2016. Verksamhetsplan, medlemsavgifter, förmåner och 
budget för 2017 kommer att fastställas. 
Val av styrelse och övriga funktionärer för 2017 kommer att göras. 

måndagen den 28 november 2016 klockan 19:00 i klubblokalen
Det kommer också att vara tid för information och övriga frågor.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet.
Alla handlingar kommer att finnas i klubblokalen senast en vecka 
innan mötet.
                                                            Välkomna Styrelsen

Rapport från finalen i 



Jag började åldersmässigt sent med orien-
tering. Det var i slutet av 1950-talet jag 
gick med i MAI. Rune Persson gjorde mig 
intresserad när han 1955 kom till SMHI:s 
Flygvädertjänst på Bulltofta. Han hade 
sedan ungdomsåren sprungit orientering i 
Uppsala, klubben hette OK Fyrismalm. 

upptryckta i en liten fickfolder i svart/vitt i 
skala 1:50000. 
Svåra kontroller
Med de ögon jag har nu finns det inte en chans 
att hitta något i det svart/vita myllret, men 
på den tiden gick det skapligt. Men kontroll 
8 ”Gipen” i Bokskogen var svår att hitta och 

höll klubbens ”äldste” ett krismöte på café 
Prinsen för att få in nytt folk i styrelsear-
betet, bl.a. Rune och jag anmodades ställa 
upp. Rune valdes som kassör och jag som 
revisor. Vi var båda oerfarna. Vid revisionen 
visade revisorn Alvar Tillander att debet 
och kredit inte överensstämde. Att så skulle
vara fallet hade varken Rune eller jag 
någon aning om! Året därpå blev Rune 
sekreterare och jag kassör. 
Kassör
Jag var inte bokföringskunnig och kunde 
inte göra ett korrekt bokslut utan gjorde vad 
jag kallade en ”Ekonomisk tablå” under mina 
5 år som kassör. Vi hade på MOK en skriv-
maskin med liten stil, så tablån fick plats på 
en A4-sida. Till min efterträdare som kassör 
föreslog jag Marita Pusa för att hon hade så 
vacker handstil. Hon ville att jag skulle göra 
tablån åt henne, vilket jag gjorde under de år 
hon var kassör. På årsmötet 1983 avtackades 
Marita för sitt arbete som klubbens kassör, 
”som hon skött mycket fint”. Vi var amatö-
rer och väsensskilda från den ekonomiska 
expertis vi har i klubben idag. Rune fortsatte 
som sekreterare eller styrelsemedlem under 
många år och stöttade Toivo Hattara under 
en del av hans 19-åriga ordförandeskap. 
Tog hand om ungdomarna
Rune var sällsynt begåvad och en hängiven 
vän av orientering. Han var litterärt bildad, 
hade en poetisk ådra och var en god skribent. 
Han tog hand om ungdomarna, något som 
han sade bara var en återbetalning till 

Glimtar från min tid i MAI och MOK

MAI en klubb för orienterare
I Malmö sökte han upp den största oriente-
ringsklubben, som då var MAI:s orienterings-
sektion, med klubblokal på Skomakargatan 
4 i Malmö. Han fick som träningskamrat 
Karl-Axel Svensson, liksom han själv intres-
serad av poesi. I  Karl-Axels fall gällde 
först bygdemålsskalden Nils Ludvig. Rune 
gillade mest Hjalmar Gullberg. De tränade 
tillsammans och sprang och deklamerade 
verser för varandra.
Det tyckte jag lät mysigt och blev medlem 
i MAI. Klubblokalen på Skomakaregatan 
kommer jag mest ihåg som ganska mörkt med 
tjocka gardiner och tunga läderfåtöljer. 
Någon av MAI:s stjärnlöpare: Gunder Hägg, 
Lennart Strandberg eller Lennart Strand 
träffade jag inte.
Seniorlöpare
Jag placerades i seniorklassen, men redan 
nästa år flyttades jag till ”Yngre oldboys”. 
Yngve Ek startade i den vevan sin klä-
desfabrik i Höör. Vi kunde sedan springa 
i nylon-kläder i MAI:s grön/svarta färger. 
Jag har senare många gånger ångrat att jag 
inte gick med i en idrottsklubb i ungdoms-
åren och fick den träning, som man inte 
kan tillgodogöra sig senare i livet. Jag var 
då intresserad av flyg och sysslade med 
modellflyg, som inte nämnvärt utvecklade 
löpförmågan.
Malmömästerskap
Den första tävlingen jag var anmäld till var 
Malmömästerskapet som gick nära Bosarps-
sjön. En lång bana på en backstreckkarta 
krävde lång tid, men jag kom runt. 
Det gjorde däremot inte Rune, som inte 
hittade en kontroll. Jag tänkte då, att jag 
nog kunde fortsätta med orienterandet!
För att träna orientering tyckte Rune att jag 
kunde använda mig av MAI:s fasta kon-
troller i Bokskogen och i Bökeberg. De var 

Torsten Hermodsson och Rune Persson

krävde många återtåg 
till landsvägen för att 
hitta en säker utgångs-
punkt för kompassgång. 
Ännu besvärligare hade 
jag med kontroll 8 i 
Bökeberg nära Troberga 
mosse, ett stort moss-
område, som användes 
för benträning av stor-
fräsarna i klubben.
För löpträning visade 
Rune och Karl-Axel 5 
km rundan från Grus-
gropen i Bokskogen. 
Från början utan några 
faciliteter, men en tid 
fanns en barack för 
omklädsel och dusch. 

Den var uppförd av Malmö Fritid med mark-
ägarens, Skabersjö gods, tillstånd.
Trevligt minne
Jag har ett trevligt minne från den här trä-
ningsrundan. Det var när Arne Gustavsson 
var klar med meteorologkursen och kom till 
Bulltofta flygvädertjänst. Han ville då följa 
med Rune och mig på träning. 
Han sa att han i Stockholm tränat med en 
kompis och kände sig rätt bra i form. 
Vi startade i nerförbacke, men redan vid 
första backen hördes pustningar. Vid banans 
clou i norra delen frågade han om inte rundan 
snart var slut, klarade resten halvlunkande 
och klagande. Vi kom så småningom fram till 
startplatsen och han lade sig ner utpumpad. 
Då tyckte Rune vi kunde ta ett varv till och 
vi sprang iväg. Det knäckte nästan Arne! 
Nog kan jag suga på en sån karamell, när man 
nu ser Arnes alla framgångar som orienterare, 
alltifrån veteranOL till 5-dagars!
Poesi och klassisk musik
Jag fick överta Karl-Axel som träningskam-
rat och som tävlingskombattant de år vi 
var i samma klass, han var två år äldre än 
jag. De gånger hemvägen från tävlingsplat-
sen gick i närheten av Höör fikade vi på 
Boijerts konditori och åt smarriga Napo-
leonbakelser som förloraren betalade. Det 
gick ganska jämt ihop. Under bilturerna 
deklamerade Karl-Axel poesi och vi lyssna-
de på klassisk musik.
Klubbfunktionär
Men det var inte på tävlingsbanan jag 
gjorde mina insatser för klubben utan som 
klubbfunktionär. Ett av mina första uppdrag 
var att hålla adressregistret aktuellt. Vi 
testade olika system för att skriva adressen 
på kuvert: Plåtbrickor, spritduplikator, 
etiketter men inget var lättarbetat före 
dataåldern. Jag har också prövat på att vara
tävlingsanmälare. Några år in på 70-talet 

Karl-Axel Svensson
ledarna i uppsalaklubben för deras arbete 
med ungdomarna, som betydde mycket för 
honom. För oss äldre blev han en mentor 
på många områden. 
Tyvärr avled han plötsligt 1989 då han del-
tog i Lunds vintercup i Skrylle.
Resultattavlorna
Som funktionär på våra tävlingsarrange-
mang fick jag också en specialitet. Här blev 
det resultattavlorna. Det system som jag 
minns bäst är pappremsor som stacks under 



Ny Påsktävling på gång, 17 april 2017!
Som alla säkert vet arrangerar klubben en 
nationell långdistanstävling Annandag Påsk 
nästa år. Datumen är den 17 april och 
arenan ligger vid Hedensjö några kilometer 
nordväst om Tjörnarp.
Vill du vara tävlingsledare? 
Nu söker vi ansvariga för olika funktioner, 
det finns mycket att välja på så hör av dig om 

Ny Påsktävling på gång, 17 april 2017!
du vill vara tävlingsledare eller ta ansvar för 
arena, marka, start, dusch, prisutdelning, 
sekretariat, kontrollutsättning, parkering, 
vätska, barnpassning, miniknat, sjukvård, 
speaker, press, viltrapport och resultatupp-
sättning. 
Hör av dig till Magnus med vilken del du 
vill ta ansvar för.

Boka 16 och 17 april redan nu!
Och som vanligt bygger vi upp arena, star-
ter och sätter ut kontroller dagen innan, så 
alla bokar in även den dagen redan nu.
En nyritad karta är snart klar, så det kan 
hända att det blir några träningspass i fin 
terräng under vintern.
                                        Styrelsen

två spiralfjädrar som var spända på en böjd 
masonitskiva. På pappremsorna textades 
klass, namn och klubb, när startlistan var klar. 
Under tävlingen fördes löptiden in från start-
korten. Att räkna ut löptiden och skriva in 
den på startkortet gjorde under flera år hustru 
Ruth och Karl-Axel.
Pappremsorna förvarades i speciella ställ för 
att man snabbt skulle hitta rätt remsa. Dessa 
ställ hade Hans-Olle Nilsson konstruerat. 
I stället för pappremsorna användes en kort 
period aluminiumskenor som fördes in i en 
stålställning. Tävlingsdata skrevs med sprit-
penna på skenan Jag tror att konstruktören 
var Sven Johansson.  
Metoden användes inte någon längre tid.
Datorn gör sitt inträde
Jag hade observerat att andra klubbar 
använde sig av datorn i sekretariatet. SKOF 
hade ett dataprogram för tävlingsadminis-
tration, som Torsten Nilsson i Hästveda 

förvaltade. I MOK hade vi lite erfarenhet 
av datorer. Jimmy Persson jobbade på Syd-
kraft med deras stordator, som han skrev ut 
start- och resultatlistor på. 
Deras höghastighetsskrivare skrev ut den 
mängd som behövdes, ingen kopiering här 
inte!
Inför femte Kvällspostenloppet, som skulle 
gå den 13 oktober 1985 med TC i Beijers 
park skrev Rune, som var tävlingsledare 
tillsammans med Toivo: ”Jimmy håller på 
att ta fram ett program för att kunna skriva 
datalistor kontinuerligt. Men innan vi vet 
om det går planerar vi för vanlig resultat-
givning”. Och det var tur, för förbindelsen 
med Sydkraft gick på telefon. Det visade sig 
inte fungera.
När det gäller Skof:s dataprogram använde vi 
i början manuell tidtagning, med uträkning 
av tid och införing av tiden på resultatrem-
sor enligt ovan. 

Hjälp av datorn
Hjälpen vi fick av datorn var utskrift av 
namnremsor, som vi klistrade på papprem-
sorna. Dessutom skrev datorn ut start- och 
resultatlistor. Som dator användes den 
tidens laptop, en tung sak i en större res-
väska. Den lånade vi av Roland Dahlman. 
Efter en tid fick vi överta den. Så småning-
om lät vi programmet räkna ut löptiden och 
föra in den på resultatremsan. Programmet 
hade några buggar när det gällde vakanser 
och efteranmälda, något som kunde ställa 
till trassel.
Nu närmar vi oss ett nytt årtusende och 
glimtarna glesnar och fler klubbmedlemmar 
har minnen av den tiden, så jag slutar här.
                                       Torsten

Kartan med fasta kontrollerOmslaget till MAIs fasta kontroller

Många funktioner vid MOKs påsktävling söker sin ledare



Kontaktpersoner i klubben 
STYRELSEN
Ordf. Magnus Jonasson 040-49 35 83
V.ordf. Håkan Grubb 040-29 23 27
Kassör Kaare Hansson 040-26 53 48
Sekr. Evelina Ekelund 073-399 89 03
LEDAMOT
Ulf Mattsson 040-97 73 65
Wiviann Ottosson 073-360 38 98

SUPPLEANT
Karl Utterback 070-923 90 28
Henrik Lindblom 072-887 77 96
MOUNTAINBIKE OL
Karl Utterback 070-923 90 28
KLUBBMÄSTERSKAP, PRE-O
Ivan Persson 0730-55 71 81
UTTAGNINGSKOMMITTÉ
Styrelsen vuxenlag

Ungdomskommittén ungdomslag 

NYBÖRJAR/UNGDOMS-KOMMITTÉ
Jenny Lindblom 076-040 39 35
Linda Westerberg nybörjareträn 073-093 08 35
TRÄNINGSANSVARIGA
Wiviann Ottosson klubbläger 073-360 38 98 
Kaare Hansson tis-trän 040-26 53 48
Göran v. Rosen tis-trän 040-49 78 49
Linus Malmsten tis-trän 070-232 42 20
Håkan Grubb natt trän 040-29 23 27
Jonathan Gunnarsson teknik 073-206 67 33

SKOLKONTAKT, KARTFÖRSÄLJ.
Britt Bülow 070-746 36 18
TÄVLINGSANMÄLARE
Bertil Kollén 040-46 51 14
Håkan Brost 040-91 81 09
Gert Olsson 040-49 45 66
MOK-NYTT REDAKTION
Lennart Nilsson 070-611 16 84
E-post: lengunnilsson@gmail.com

Allting har ett slut!
Man ska sluta när det är som roligast brukar 
man säga. Därför tycker vi det är lämpligt 
att sluta nu efter över 30 års produktion och 
som ansvarig för utgivningen av MOK-Nytt.
Det har varit en rolig och väldigt omväx-
lande tid där de första numren av MOK 
Nytt som vi producerade (Gunnel och jag 
tillsammans med Åsa och Louise Nilsson) 

Över 30 år med MOK-Nytt!
var av typen klipp och klistra och sedan ko-
pierade för att skicka ut till medlemmarna 
med snigelpost. Omkring 1990 började vi 
producera digitalt och skrev ut på laserskri-
vare, för att nu på senare år enbart skicka ut 
digitalt i form av en PDF-fil och även lägga 
in denna på MOKs hemsida för att nå ett 
större antal läsare.
Numera finns det så många sätt att nå ut 

till medlemmarna att MOK-Nytt känns 
överspelad, ”nyheterna” är redan gamla när 
dom når sina läsare.
Så därför tackar vi för oss och överlåter till 
någon annan som kanske känner det me-
ningsfullt att fortsätta ge ut MOK Nytt.

Tack ska ni ha alla trogna läsare!
Gunnel och Lennart

ISKNKLOPPET
Blev du blåst på skinkan 
i fjor? 
Alla som deltar i Skinkloppet har möjlighet att 
vinna, ta 10 kontroller av 30 och du har chans på 
skinkan.
Efter loppet blir det baluns med glögg, kaffe och 
fika och dragning av vinnarna i Naturskolan (ca 
12.30). Och så hyllar vi vinnaren av skinkan och 
marsipangrisen.
                                             Välkomna
                                             Jönsson/Jonasson

I Torup 10/12
(Bokskogen). 
Fri start mellan 
10.00-11.00

De e grymt 
spännande me 
skinkloppet i 

Boket! Tror du 
vi vinner?

Ni har väl inte glömt att anmäla er till 
MOKs 50-årskalas den 26 november?!

Klubben bjuder in till ett hejdundrande 
galej som ingen vill missa. 
God mat och många lekfulla inslag, fina pri-
ser. Fri dryck enligt inbjudan och möjlighet 
att ta med mer enligt egen önskan. 
Kvällen avrundas med dans till orkestern 
Repfritt. 
Ungdomskommittén ordnar nåt särskilt 
inslag för ungdomarna. 
MOKs vänner ökar spänningen med sin 
stora decemberdragning där någon tar hem 
storvinsten på 2.000 kronor och många 
andra blir också vinnare, de delar även ut 
stipendier till träningsflitiga ungdomar. 
Att ni får ta med er respektive har ni sett i 
inbjudan. 
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Gäster från andra klubbar och samarbets-
partners är inbjudna. Kom ihåg vi har inte 
roligare än vad vi gör oss. 
Anmäl dig nu!
Enklaste sätt att anmäla sig är via hemsidan 
där ni finner en blankett för anmälan. 
Sista dag för anmälan är 12 november men 
för vår planering är det bättre ju tidigare ni 
anmäler er. 
Ingång till festlokalen sker från sydsidan av 
byggnaden. 
 Alla vi som jobbar med förberedelserna 
 hälsar er hjärtligt välkomna!

Kom och hedra klubben med din närvaro. 


