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En tidning med
klubbnyheter för
alla OL-vänner!

Klubbkväll: mån 19-21.
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Mats Persson 040-26 25 34
Dan Jensen 040-96 76 47
Pär Timby 040-29 09 02
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Bertil Kollén 040-46 51 14
Håkan Brost 040-91 81 09
Gert Olsson 040-49 45 66
MOK-NYTT REDAKTION:
Lennart Nilsson 040-16 25 69
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Klubbadress: Malmö OK 2000
Husie Kyrkoväg 80, 212 38 Malmö
Tel: 040-49 52 52. Fax: 040-93 29 47
www.mok.nu e-post: info@mok.nu

Måndagen den 23 februari är det dags för årsmöte i Malmö Orienteringsklubb med start
klockan 19.00 på klubblokalen på Husie
Kyrkoväg. Eventuella motioner ska vara
inlämnade till styrelsen senast måndagen den
2 februari.
Föredragningslistan är utlagd på hemsidan.
Styrelsens förvaltningsberättelse och de andra

Vår

årsmöteshandlingarna kommer att finnas i
klubblokalen veckan innan mötet.
Efter behandling av de stadgeenliga årsmötespunkterna dricker vi kaffe med dopp, alternativt läsk. I samband därmed kommer 2003 års
klubbmästare att premieras.
Varmt välkomna till ett som vi hoppas
välbesökt möte!
Styrelsen

!
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ÖPPET HUS!
Lördagen den
31 januari
mellan klockan 10 och 12 håller vi Öppet Hus
för alla medlemmar i den nya klubblokalen
på Bulltofta.
Där kommer att finnas en plan över hur
lokalen kommer att se ut i färdigt skick.
Under visningen kommer det att serveras fika
i all enkelhet.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Weben först med senaste nyheterna!

Byggstart av nya klubblokalen
Vid årsskiftet fick vi nycklarna till det
förråd som ska bli vår nya klubblokal om
ca fyra månader om planen håller. Först
gällde det att rensa ut allt bråte på väggar,
golv och tak som förre hyresgästen lämnat
kvar med vårt goda minne. Vi hade gjort
en deal om detta mot att de ställde upp
sopcontainrar och transporterade bort

Sten Broomé i full aktion i de högre sfärerna.

Arbetskraftbehov på MOK:s
Websida
Arbetsledaren Krister Lindeberg lägger upp ritningarna
inför byggstarten.

Gert Olsson i rivningstagen. Hyllan skall bort!

dem, samt senare hjälper oss med att anlägga en ny gång fram till klubblokalen.
Vår byggledare Krister hade anlitat en
handfull daglediga medlemmar för detta
jobb.

Så nu har vi kommit över från tanke till
handling och det är ”upp till bevis”
med avseende på medlemmarnas
protokollförda åtagande att göra dagsverken var och en efter sin förmåga
under Kristers professionella arbetsledning, på dagtid, på kvällar och under
veckoslut. Detta löfte om idella medlemsinsatser var ju en av grundförutsättningarna vid beslutet för att kunna
ro projektet ekonomiskt i hamn.
I kalendern på hemsidan kommer vi att
lägga in Kristers byggplanering och
uppgifter på när, var, hur och vilken
arbetskraft som behövs från tid till
annan. Kolla kalendern löpande och

bege dig till Bulltofta, när du ser att
Krister kommer att vara där.
Var också beredd på att han kontaktar dig.
På byggarbetsplatsen leder Krister
Lindeberg det praktiska, medan Anders
Ros håller i ekonomi och administration.
Paul Schannong

Dessa blev också de, som ”tog det första
spadtaget” till den nya klubblokalen och
förverkligade därmed de senare årens
vision.

Benny Johansson i demonteringstagen.

Praktisk genomgång med styrelsen. Krister förklarar med hjälp av plankorna rummens placering.

Beställ Sverigelotten Mindre än två veckor kvar till premiären!
Vårens skraplottnyhet är Sverigelotten
som har premiär den 6 februari. Lotten
kostar 25 kronor. Maxvinsten är 12,5

miljoner som man skall spela till sig på
söndagar i SVT under ledning av Magdalena Forsberg.

Medlemsavgifter år 2004 (Preliminära)
(bestäms def. på årsmötet 23/2-04)
Vuxen
300 kr
Ungdom t.o.m. 16 år
150 kr
Ungdom 17-20 år
200 kr
Stödmedlem (MOK-Nytt 4-5 ggr/år) 150 kr

Betala gärna in så snart som möjligt efter
årsmötet. Betala in medlemsavgiften på
postgiro: 63 44 50-1. Ange födelsedata
(år-mån-dag), namn, adress, telefon och
typ av avgift på post-girotalongen.

Beställning gör du av Bengt Jonasson, tel.
040-94 96 35 så skickar han hem lotterna
till dig.

Prova på

Hallandspremiären
Lördag 13 mars
Tuffa, men fina banor. För mer info:
www.hok.just.nu
Redaktionen

Favorit i repris Bornholm Höst Open
Vi var ca 30 st Mok-are som reste till
Bornholm den 24 okt 2003.
Vi samlades i Ystad vid båtarna. Håkan
”däckhandlaren” var reseledare. Jag satt i
hans bil en Audi A4. Han hade lovat i ett
meddelande på hemsidan att det skulle
åkas i en Skåda spårt, men det blev en
Audi A4. Hade man vikit den en gång till
på mitten hade det blivit en A5, och då
kunde man stoppat den i ett kuvert och
skickat den med posten till Bornholm.
Med i bilen satt förutom Håkan och mej,
Kristina ”doktorn”, Beatrice ”dottern”,
och Maria Edenbrandt. När vi skulle på
båten blev det lite kö. Håkan sa till mej att
du kan hoppa över här och köra på båten.
Sen gick han ut ur bilen för att se till att
alla kom med båten. Jag satte mej vid
ratten och flyttade fram stolen. Jag vill
sitta långt fram. När jag sen skulle rulla
fram tog bilen ett jätteskutt och motorn
stanna. Det var ju konstigt vad kopplingen hugger tänkte jag. På det igen, då
hoppa bilen igen, konstigt vad är detta för
en bil tänkte jag, är det jag som inte kan
köra? Då upptäckte vi att stolen inte hade
fastnat i sitt hack. Jag hade satt mej för
långt fram. Audi är inte gjord för taxben.
Så Marita vi ska nog inte köpa en Audi.

För mästaren går det på räls,
lynhurtigt!
Visste ni att vi har en mästare i klubben?
Vi tog upp ämnet efter en god pizza på
fredagskvällen. Jag hade kommit försent
till jobbet på fredagsmorgonen p g a att
tåget var försenat till Malmö från Ystad.
Då kom jag att tänka på den gången jag
skulle åka hem från andra hållet från
Malmö till Svedala med Ystadtåget.
Det var i början på min orienteringskarriär
och jag hade lärt känna Per Jensen, vår
lokförare i klubben. Tåget stod inne på
stationen och det var dags för tåget att gå,
men det stod fortfarande kvar på stationen. Dom börja efterlysa lokföraren i högtalarna, och jag tänkte i mitt stilla sinne
det är väl inte Per som dom väntar på. Då
ser jag han komma på perrongen, och då

var tåget 20 minuter försenat redan. Men
sen gick det undan. Han hade kört i kapp
tiden lite redan i Svedala. Jag vet inte hur
mycket men det var mindre än 20 minuter
försenat där.
Efteråt fråga jag Per hur det hade gått. Jo,
han hade lyckats. Han var i tid i Ystad.
Han hade satt nytt banrekord på Sträckan
Malmö -Ystad. I ett Y3 lok, det var dom
där italienska vagnarna som ersatte kamelen,
som sen blev ersatta av Pågatågen. Efter
det fick Per Jensen smeknamnet Blixten.
Det berätta han på Bornholm.

Etappen som låste sig
Nästa dag var en lördag och det var dags
för första etappen. Vi åkte i väg till tc eller
som det heter på danska steavneplats. När
vi kom fram börja vi titta efter dom andra.
Vi visste att Magnus och nån till bl a
Karna Thorsson o Maria Edenbrandt hade
rest innan oss, men dom syntes inte till.
Men det var ju inte så konstigt, jag hade ju
låst in dom på rummet, nåja, i lägenheten
vi hyrde. Jag börja ana det lite när dom
inte var på plats. Det var ju så tyst när jag
lämna huset, men Bea, dottern, lugna mej
och sa att dom leta efter Håkan och det
hade jag också hört att dom gjorde, men
jag hade tyckt att dom kom tillbaka. Men
jag hade låst in dom, det sa Magnus när
jag träffa han. Så ni föräldrar som är
oroliga för era barn, när dom åker med till
Bornholm. Ni kan vara lugna, för jag Uno
låser in dom i tryggt förvar, det är väl vad
man kan kalla ungdomsledare med
ansvar.

Tävlingen hur gick den?
Ja hur gick det nu i tävlingarna, det var ju
därför vi reste till Bornholm. Jo, vi var ju
en hel del av oss som hade anmält oss i
H 45, så vi skulle ha en liten klasskamp på
Bornholm, ett mini-klubbmästerskap. Det
var Lars Johansson, Håkan Nilsson, jag,
vem det nu är, Dan Jensen, Ulf Mattsson,
Per Jensen och Mats Håkansson. Första
etappen regnade det. Jag sprang in på nåt
som var ritat som en stig men den hade
gått till historien, det gick mitt lopp också.

VÅRENS
TRÄNINGSTÄVLINGAR TIDER
Datum
28/2
29/2
5/3
6/3
7/3
13/3
14/3
21/3
27/3
28/3
3/4
4/4
8/49/4
10/4
11/4
12/4

Arrangör
Andrarums IF
Andrarums IF
Pan-Kristianstad
Pan-Kristianstad
Pan-Kristianstad
Andrarums IF
Andrarums IF
Ringsjö OK
OK Kompassen/
Örkelljunga FK
Snapphanarna
Lunds OK
Helsingborgs SOK
Helsingborgs SOK
Tockarps IK
Hjärnarps GH OL
Hjärnarps GH OL

Typ
Klass
Klass
Natt
Budkavle
Klass
Klass
Klass
Klass
Klass
Klass
Klass
Klass
Natt
7-manna
Klass
Klass
Klass

MED FRI DUSCHNING

Bokskogen

Med andra ord den stigen gick åt fanders.
Men det var ju en etapp kvar dagen efter.
Det var inte bara mej det gick åt skogen
för, Per Jensen hade det värre han börja
dagen med magont eller vad det nu var
han skyllde på. Han tänkte bara starta och
sen gå mot mål direkt. Men magen höll så
han hoppa bara över någon kontroll sen
tog han sej runt, bra kämpat.

Reservmorötter
På kvällen efter första etappen gick vi och
åt på en restaurang i Gudhjem där vi
bodde. Där tog morötterna plötsligt slut.
Många ville ha morotsbiff eller vad det nu
hette, så dom fick ta fram reservmorötterna i stället, selleri. Det går ju lika bra
med selleri som det som bekant heter, men
inte för Håkan Celleri Nilsson, han hade
skalat selleri i 20 år. Så det tar han inte ens
med tång i. Dom lyckades i alla fall hitta
morötter i oktober i Gudhjem. Det var väl
en kanin som fick dela med sej.

Långlöpardagen
Nästa dag var det dags att bättra på våra
resultat från dagen före. Bäst i klasskampen låg Ulf Mattsson, han låg 3:a totalt.
Allt gick bra till 7:e kontrollen, sen tog
blodet i hjärnan slut. Det satt i benen
nådde aldrig upp. Jag börja leta för tidigt,
Lasse Johansson dök plötsligt också upp
sen började vi leta åt var sitt håll, det tog
26 min innan jag hitta den inkl. löpning
från 6:e kontrollen. Det blev årets längsta
lopp på årets längsta dag, vi fick ju tillbaka timmen vi blev av med i våras, på
lördagsnatten. Den som var bäst i klasskampen blev Ulf Mattsson, han sprang på
1.40.25. Jag hade 3.50. 22 totalt, sista
etappen tog 2.12.15. Jag har ett förslag till
ett jumbopris som kan delas ut varje år
precis som nattugglan och poängpriset.
Det kan ju delas ut till den som använt
längst tid på en tävling utan att gå över
maxtiden. Då hade jag varit en bra
kandidat till det.
Mvh Uno Lundkvist
Ps. Ni glömmer väl inte Vintercupen.
Den är i full gång. Ds.

Ju b i l a re r
Datum
01-02
02-23
04-04
04-04
04-05
04-22
04-30

Namn
Jubelår Årtal
Folke Arwidson
75
1929
Gun-Marie Persson 60
1944
Viktoria Lejon
10
1994
Gunnel Nilsson
60
1944
Åke Johansson
75
1929
Anja Hattara
70
1934
Arne Persson
60
1944

Tis- och Torsdagar 18-20
Lör- och Söndagar 10-12

Bulltofta
måndagar 17-21
torsdagar 18-21
söndagar 9-12

På Bulltofta gäller det
inte styrketräning.

Vi duschar gratis på Bulltofta och i Bokskogen på ovanstående tider.
I båda fallen kan det vara bra att visa
medlemskort.

N Ä S TA
MOK-Nytt
Utkommer den 22 mars 2004.
Lämna text och bilder senast den
8 mars 2004.

