
Weben först med senaste nyheterna!

STYRELSEN
Ordf. Paul Schannong 046-25 55 13
V.ordf. Magnus Jonasson 040-49 35 83 
Kassör Bengt Jonasson 040-94 96 35
Sekr. Jennica Senneberg 040-91 54 60
LEDAMOT
Britt Bülow 046-25 20 13
Oskar Rubbmark 040-49 14 30
SUPPLEANT
Krister Lindeberg 040-54 72 64
Ulf Mattsson 040-97 73 65
UNGDOMS- OCH JUNIOR-
KOMMITTÉ
Ulf Mattsson 040-97 73 65
Dan Jensen 040-96 76 47
Berit Algotsson 040-30 00 74
Katarina Stejre 040-16 42 85
TRÄNINGSKOMMITTÉ
Pär Timby 040-29 09 02
Lena Wikénius 040-96 34 23
Jennica Senneberg 040-91 54 60
Håkan Nilsson 040-44 21 80
UTTAGNINGSKOMMITTÉ
Håkan Nilsson 040-44 21 80
Gert Olsson 040-49 45 66
TÄVLINGSANMÄLARE
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
E-post: lennart.nilsson@lnrab.se

Kontaktpersoner i klubben
Klubbkväll: tis 19-21.

Klubbadress: Malmö OK 2000 
Cederströmsgatan 6, 212 39 Malmö 
Tel: 040-49 52 52. Fax: 040-93 29 47
www.mok.nu   e-post: info@mok.nu

En tidning med 
klubbnyheter för 
alla OL-vänner!22/8

Hej alla glada orienterare! 
Nyss hemkomna från VM i Danmark (det låter inte illa det) så tänkte vi rapportera om detta evenemang.
Skämt åsido så slumpade det sig så att under vår semesterturné med husbilen genom Danmark så var det ju 
VM just där och då måste man ju passa på att springa en etapp, eller hur?
Efter lite irrkörning runt Silkeborg så hittade vi fram till TC till slut och vi valde varsin öppen bana till facila 
priset av 170 Dkr./st. (dyrt tyckte vi). Plus 15 Dkr. för hyra av EMIT-bricka.
Terrängen var allt annat än platt, som man skulle kunna tro, eftersom ingen har hört talas om den ”Danska 
fjällen” eller?
Det var dock bara några km från Himmelbjerget (147 m.ö.h.)
Det var i alla fall en trevlig upplevelse att kuta runt i skogen med folk från hela världen irrandes omkring sig 
(inte alla dock).
Det negativa var att vi var de enda MOK-arna och så hade dom INGEN dusch där.
Nästa år går VM i Ukraina och då ska i alla fall inte vi springa, men kanske där är någon annan som vill repre-
sentera klubben då. Vem vet.

Håkan och Carolina

O-ringen i Vasaloppsklass
Årets O-ringen 2006 gick av stapeln 
i natursköna Hälsingland med 
Mohed som centralort. Vilken klass 
ska man delta i var första frågan? 
Varför inte anta en stor utmaning, 
att springa mellan 9000 – 11000 
m fågelvägen varje dag. Sagt och 
gjort så blev det och klassen heter 
Vasaloppsklassen. Vi packade For-
den och drog ca 90 mil norrut. På 
plats upptäckte vi att campingen 
låg mycket bra till för oss då etapp 
1, 2 och 5 fanns ganska nära.
De två första etapperna
Redan under de två första etapperna 

befann sig vid målområdet på O-ringen påbörjade en 
massvandring för att se vår start var något jag aldrig 
upplevt tidigare på en orienteringstävling. Starten gick 
och tempot var högt direkt. En snabb flukt på kartan 
indikerade att det var ca 1000 m till första kontrollen. 
Stor arrangörsmiss
Väl framme vid första kontrollen var en stor arrangörs-
miss ett faktum. Det visade sig vara endast en stämp-
lingsenhet där och när det kommer in massor av folk 
på en gång är det svårt att få någon stämpling. Där 
tappades direkt över 3 minuter i vimlet av folk som 
skulle stämpla. Förresten Torgny Mogren och jag var 
där samtidigt. Efter denna kontroll blev det spridning 

fortsättn sid 2

fick många känna på att O-ringen i Hälsingland inne-
bar att man sprang både över eller på massvis av sten 
i olika storlekar och det som inte var sten utmärkte 
sig som klippblock istället. Grus och sand var också 
något som ingick i alla etapper. De som campade insåg 
snabbt att ska man köra bil på campingen måste has-
tigheten vara mycket låg för det rök direkt pga torkan.
Vädret under veckan var bra, även om vi hade några 
svalare nätter med temperaturer på 5 - 8ºC, vilket blev 
en stark kontrast till dagarnas varmare klimat.
Tredje och fjärde etappen
Till veckans tredje och fjärde etapp var det dags 
att byta område. Vi fick då ta oss ca 2 000 meter till 
Kyrkbyn, där ett målområde byggts upp på kuperade 
gröna fält. Etapp 3 var den etapp som innehöll mest 
blått på kartan, men tack vare värmen så hade vattnet 
torkat ut en del i många sankmarker.
Etapp 4
Etapp 4 var oerhört intressant, då frågan man ställde 
sig var: Ska det komma en orienterare eller skidåkare 
först i mål? Jodå, du såg rätt. Dagen till ära hade man 
bjudit in norska och svenska eliten på skidor. För för-
sta gången i O-ringens historia (vad jag vet) skulle en 
etapp avgöras med masstart. Det vimlade av OS- och 
VM-medaljörer i startfältet. För att nämna några har 
vi på herrsidan skidkungarna i Norge Frode Estil och 
Anders Aukland samt från Sverige dubble OS-guld-
medaljören Björn Lind och hemmafavoriten Anders 
Södergren. På damsidan kände vi igen Anna Dahlberg, 
Britta Norgren och Anna Karin Strömstedt .
Spänningen låg i luften
Före start kände man att spänningen låg i luften. 
Känslan på startlinjen när så gott som alla som 



Information från träningskommittén
Träningar hösten 2006
Tisdagar:  Kl. 18.00 Löpträning från klubblokalen med olika intensiteter och ledare. Startar 29 augusti.
Onsdagar:  Kl. 19.00 Gymnastik Parkskolan 4/10-13/12. Ledare Lena Wikénius.
Torsdagar:  Teknikträningar Bokskogen från och med 24 augusti. Samarbete med OK Kontinent som  
 vanligt. Se schema/träningsprogram enligt nedan!
Teknikträningar Bokskogen hösten 2006
Datum Arrangerande klubb Teknik Startplats                          
24 augusti  Malmö OK Lång-Kort Motionsanl, Torup
31 augusti  OK Kontinent Kurvbild-OL Första P efter Torup
7 september Malmö OK Linje-OL Golfklubben
14 september OK Kontinent Korridor-Riktningsändringar Grusgropen
21 september Malmö OK Slingor (sportident) Käglinge*
28 september OK Kontinent Klassisk OL (sportident) Lilla Roslätt

N Ä S T A  
MOK-Nytt
Utkommer den 31 oktober 2006.
Lämna text och bilder senast den 
17 oktober 2006. OBS! Ni behöver 
inte vänta tills dess.

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

Om du vill träna själv på andra tider än på 
klubbens träningar har medlemmar i Malmö 
OK möjlighet att duscha gratis på vidstå-
ende tider och platser. I Bokskogen har vi 
dessutom möjlighet att styrketräna gratis. 
Bara ta med medlemskortet och träna!

TRÄNINGSTIDER
Bulltofta
Måndagar  17-21
Torsdagar  18-21
Söndagar  9-12

J u b i l a r e r
Datum  Namn  Jubelår  Årtal
09-03 Lars-Göran Nilsson  50 1956
10-17 Adam Gatte  10 1996
10-26 Linda Ranbro  30 1976
10-27 Rudolf Nilsson  75 1931

J u b i l a r e r

På Bulltofta gäller det inte 
styrketräning.

Nya medlemmar
Ulf Jungstrand, Seglargatan 1, 216 11 Limhamn, 070-232 20 71
Robert Anderberg-Forsell, Kirsebergsgatan 25, 21220 Malmö, 040-295559
Adressändring
Axel von Rosen, Mariedalsvägen 35 B, 21745 Malmö

Bästa MOK:are!
AKTUELL STÄLLNING 8 AUG

Damer  
Plac  Namn  Snittpoäng
1.  Jennica Senneberg  33.12
2.  Berit Schannong  45.13
3.  Katarina Stejre  48.72
4.  Carolina Landin  55.46
5.  Britt Bülow  66.73
6.  Gunnel Nilsson  101.11
Herrar 
Plac  Namn  Snittpoäng
1.  Magnus Jonasson  28.65
2.  Håkan Nilsson  33.95
3.  Arne Gustavsson  35.48
4.  Ulf Mattsson  36.62
5.  Per Jensen  44.34
6.  Hans Lindin  51.64

Plac  Namn  Snittpoäng 
7.  Gert Olsson  51.66
8.  Dan Jensen  55.45
9.  Håkan Grubb 58.22
10.  Roland Dahlman  62.88
11.  Paul Schannong  64.91
12.  Håkan Brost  68.75
13.  Mats Håkansson  71.9
14.  Bo Bülow  75.33
15.  Lars Johansson  76.32
16.  Lennart Nilsson  79.37
17.  Kaare Hansson  96.59

D-16 
Plac  Namn  Poäng
1.  Matilda Jeppsson  26
2.  Veronika Mossum  11 
3.  Johanna Jeppsson  7
4.  Maria Bergman  5
4.  Sofia Jeppsson  5

H-16 
Plac  Namn   Poäng
1.  Oskar Jensen Sondén  107
2.  Shane Mattsson   37
3.  Kevin Mattsson   15
4.  Kevin Melin   10
5.  Emil Persson   6
6.  Mårten Svenberg   5

Om Bästa MOK-are
För herr och damklassen gäller sverigelis-
tan. Totalsegrare blir den i klubben som 
ligger bäst på Sverigelistan efter årets slut.
För ungdomspriset gäller u-serien.
Totalsegrare blir den som samlat flest 
poäng på årets u-serier och u-cuper.

STUGVÄRDAR
Vecka 34 rullar det igång med stugvär-
dar igen. Har du inte anmält dig är det 
dags! Anmäl dig till Paul när du vill vara 
stugvärd. 
Desto tidigare du anmäler dig desto fler 
veckor har du att välja på. 
Är du i behov att komma in i lokalen eller 
tex köpa kläder under andra tider kon-
takta någon i styrelsen.

fortsättning från sid 1
i fältet dels pga alla som skulle stämpla på första 
kontrollen och dels för att det var en långsträcka 
att springa. Efter kontroll 4 började en ca 110 m 
stigning, där Ranboberget skulle passeras. Sten 
och klippblock i mängder förstås. 
Mora-Nisse på plats
Efter kontroll 6 började det bära av utför och där 
kunde man snabbt konstatera att en skogsbrand 
hade härjat och klätt hela området i sot. Brand-
slangarna låg fortfarande framme och doften av 
bränt material var påtaglig. Mer sten passerandes 
och väl nere igen var det dags att passera några 
sjöar. Kyrkbyn och de sista kontrollerna pas-
serades före det var dags för Vasaloppsmålgång. 
Dagen till ära fanns Mora-Nisse på plats vid 
målgång och prisutdelning.
Vem skulle komma först i mål?
Svaret på om en skidåkare eller orienterare skulle 
komma först i mål blev både och. I Vasaloppets 
damklass var det en skidåkare först i mål. Anna 
Karin Strömstedt var starkast före mera vane 
orienteraren Petra Tomasson och trea blev Britta 
Norgren. På herrsidan spurtade Martin Johansson 
(vinnaren av årets Superelitklass i O-ringen) hem 
första platsen före Anders Aukland och Anders 
Södergren.
Efter 5 etapper kunde man konstatera, vilken här-
lig vecka det varit. Utmaningen att både springa 
långt och orientera, kan det bli bättre? Sen var det 
dags att vända Forden för de ca 90 milen hem. 
Batterierna måste laddas om till nästa orientering.

Stefan Magnusson

Är du en av dem sätt då snarast in avgiften 
på MOK:s PG 634450-1.
Avgifterna är :
Upp till 16 år 150 kr, 17-25 år 200 kr, 26 år och 
äldre 300 kr, familj 600 kr, stödjande 150 kr.
Om du är osäker om du betalt eller ej,
ring då Torsten (040-933317) eller 
Bengt (040-949635).
Om du inte önskar kvarstå i klubben: 
Ring eller maila Torsten, e-post:
thermodssn@hotmail.com.                Torsten

Obetalda 
medlems-
avgifter

29 MOK:are har ännu inte 
betalt medlemsavgiften.

Höst-Tävlingar
 25/8 Pan-Kristianstad För-Natt-SM
 27/8 Tormestorp DM Lång
 2/9 Lunds OK DM Medel
 3/9 Lunds OK DM Stafett
 8/9 Simrishamn Natt-Stafett
 10/9 FK Åsen Lång
 12/9 Pan-Kristianstad Före-Natt-SM
 16/9 Härlövs IF Medel
 22/9 Hässleholms OK DM Natt 
 24/9 OK Kompassen/
  Örkelljunga FK Fyrklubbs OL
 30/9 FK Boken Stafett
 1/10  Hjärnarps GH OL Lång
 8/10  IS Kullen  Lång
 22/10  Andrarums IF  Hedjakt./Partävl
 17/11  FK Boken CSAB Natt Cup
 18/11  FK Boken Medel
 19/11  FK Boken DM Ultralång

*Vägvisning från väg 101 i Käglinge.
Samling/vägvisning från Torups motionsanlägg-
ning samt skärm längs vägen i Bokskogen.
Glöm ej att månadens bana och naturpasset finns 
de flesta månaderna, ej maj och juni, i Bokskogen!

Väl mött träningskommittén!



Viktiga datum i höst – 
där vi vill se alla MOK:s ungdomar 

Skicka e-post till oss ungdomsledare om ni vill 
anmäla er till aktiviteter, få hjälp med transport till 
träning eller tävling eller bara vill fråga något. 
Det går också bra att ringa. 
Vi har också Sportident-brickor till utlåning.

Söndag  20 aug U-serie Helsingborgs SOK
Tisdag  22 aug Klubbmästerskap
Fredag  25 aug U-serie natt, OK Pan
Söndag  27 aug U-serie + DM lång Tormestorp IF
Lördag   2 sept U-serie + DM medel Lunds OK
Söndag   3 sept DM stafett
Lördag   9 sept U-cup OK Kontinent
Fredag  22 sept DM natt
Lördag  23 sept  U-cup Malmö OK
Söndag  24 sept 4-klubbs
Söndag   1 okt U-serie Hjärnarps GH OL
Lördag   7 okt U-cup stafett Lunds OK

Ungdomsserien (u-serie) är ett seriesystem där 
alla Skånes klubbar tävlar mot varandra. 
5 dag- och 2 natt-deltävlingar ingår. 
De fyra bästa dagtävlingarna och en av natt-
tävlingarna räknas. 
På grund av den sena våren har vi fyra dag- och 
en nattävling kvar. Vi bör ha stora möjligheter att 
ta oss ur division 3 och upp i tvåan. 
Var med och kämpa och hjälp oss upp i nästa 
division. 

Ungdomscupen (u-cup) är ett seriesystem för 
klubbarna i vår krets. Lunds OK, OK Kontinent 
och OK Silva är våra motståndare i denna serie. 
Under våren har vi äntligen börjat att ta poäng 
från storklubbarna. 
Detta tycker ungdomsledarna är smaskigt.

Dan Jensen 
dan@byggfabriken.com 040-262544

Ungdomar HD 10 – HD 16

Äntligen blev det till slut av: Ett träningsläger för 
våra duktiga ungdomar!
Efter ett antal välbesökta vårträningar på Bull-
tofta och i Bokskogen så kände vi att det fanns 
underlag och intresse för ett träningsläger för 
våra yngre medlemmar. Trots att det var Kristi 
himmelsfärd och konkurrensen om logi var hård 
lyckades vi få tag i bra boende på Ullstorps gård 
inte långt från Skånes djurpark. 

Ungdomslägret i Frostavallen 24-27/5
Bättre väder och kartpromenad
Nästa dag var vädret bättre och vi började 
morgonens träning med en kartpromenad i fyra 
grupper med varsin ledare. Promenaden tog 
cirka 40 minuter och slutade vid en stigkorsning. 
Men att promenera räcker ju inte om man ska få 
upp pulsen och aptiten så en kontrollstafett tog 
vid. Två ungdomar i varje lag, en hänger ut och 
en plockar in. Ett visst tävlingsmoment uppstod 

Lägerbudkavle
Nästa dag var dags för lägerbudkavle. Det blev 
fyra tre mannalag som skulle göra upp om den 
åtråvärda titeln ” lägermästare”. Första sträckan 
blev en hård duell mellan Kevin, Christian, Maria 
och Sofie B. Andra sträckan som var lite längre 
blev minst lika spännande där Katarina tog sig 
förbi Sofie L, Shane och Veronica. Nu var det som 
upplagt för en rafflande avslutning. Det blev en 
hel del omkastningar på den långa sista sträckan. 
Sist startande Johanna lyckades smita förbi Oscar, 
Matilda och Henrik och det blev en spurtstrid där 
Johanna drog det längsta strået. Alla kämpade 
tappert och var trötta men nöjda efteråt. 
Magnus stod för sista målet
Sista måltiden stod Magnus för, och givetvis sma-
kade den utmärkt. Trots några regnskurar då och 
då blev det en lyckad träningshelg och jag måste 
säga att alla ungdomarna skötte sig exemplariskt. 
Detta lovar gott inför framtiden och vi står nu 
inför en kul och intressant höst.

Ulf Mattsson 
ulf.nuala@bredband.net 040-977365
Katarina Steire  
katarina.steire@malmo.kinnarps.se 040-143432
Berit Algotsson 
berit.algotsson@swipnet.se 040-300074

Höstträningar 
Drar igång den 17/8, Kl. 18.00 på Bulltofta. Fort-
sätter sedan på torsdagar under hösten. 
Mer info kommer på Malmö OK´s hemsida.

Läger
Vi funderar på ytterligare ett tränings- eller täv-
lingsläger under hösten. Ev. i samband med Ung-
domens 7-manna som i år går i Sjöbo. 
Även detta kommer ni att få info om på hemsi-
dan.

Nära till kartan och ”natten”
Dessutom låg det på kartan så vi kunde gå till 
alla träningar från stugorna. Vi hade tre små-
stugor och en stor stuga där vi lagade och åt de 
gemensamma måltiderna. Efter en noggrann 
genomgång av hyresvärden om vad vi fick och 
framför allt, inte fick göra, och efter inkvartering 
i stugorna var det dags att förbereda sig inför 
kvällens träning, nattorientering. Vi hade lyckats 
samla ihop lampor till alla och efter en kraftig 
regnskur gav vi oss ut i Skånenatten. Nja, natt 
blev det inte riktigt ,snarare skymning, men för 
många av deltagarna var det premiär så det var 
kanske skönt att det inte blev helt becksvart. 

och alla var rejält trötta 
efteråt. Katarina hade 
gått tillbaka i förväg och 
börjat med lunchen. Efter 
dusch och ombyte avnjöt 
samtliga en delikat lunch. 
Lång-kort träning
Eftermiddagens träning 
blev lång-kort med 
hastighetsanpassning. 
Regnskurarna kom och 
gick men våra tappra 
ungdomar gav sig iväg ut 
på denna ,som det visade 
sig lite klurigare träning. 

Den här gången var det Karsten som fick kila hem 
lite tidigare och fixa maten. Delikat tyckte alla. 
Medan ledarna diskade spelade ungdomarna kort 
i väntan på kvällens hemliga aktivitet. Det visade 
sig bli en skattjakt. Två lag med blandat vuxna 
och barn tävlade mot varandra. Det blev ett himla 
springande och diskuterande i jakten på ledtrå-
dar. De vuxna var värst! Det blev en jämn kamp 
in i det sista. 
Alla somnade gott den natten.

Tack till alla, ledare och ungdomar.
Ungdoms-och Juniorkomitten

PS. Bilder från lägret finns på hemsidan under 
fliken foton. DS

mailto:dan@byggfabriken.com
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”Orientering mitt 
i arkitekturen”
Så skrev SDS om våra parktävlingar/träningar när en av etapper-
na gick i Västra Hamnen. Arrangemang och banläggning av 
Jennica. Som vanligt var det många (182 st på denna etapp) som 
tycker det här med parktävlingar är en lättsam och trevlig form av 
sommaraktivitet.
När sedan pressen uppmärksammar vår sport och gör ett fylligt 
och trevligt reportage, med focus på ungdomarna, så kan vi inte 
utan tacka och ta emot.
Vår satsning i år på SportIdent som start- och målstämpling 
(stiftklämma vid kontrollerna) har blivit mycket populär bland det 
stora fl ertalet deltagare.
Deltagare från när och fjärran är glädjande också, från Trelleborg 
i söder till Umeå i norr, plus en del utländska orienterare från tex 
England och Vietnam, för att inte glömma våra motorcykelåkande 
vänner från Tilsvilde i Danmark som kommer troget varje tisdag.

Västra Hamnen. I näst sista omgången 
av sommarens parkorienteringar i 
Malmö var det premiär för ett nytt 
område. Mellan byggarbetsplatser och 
inhägnade områden försökte hugade 
att hitta alla kontrollerna. Jag bor själv 

här i Västra Hamnen och har försökt att 
göra det klurigt, säger Jennica Senne-
berg, som ritat kartan.

Vid bron från kockums Fritid på baksidan av 
Turning Torso och längs kajen. Den här kvällen 

är Västra hamnen idrottarnas och inte solbadar-
nas. Sista sprinten görs borta vid djuphavsbadet. 
Oscar Borg kommer spurtande in mot mål.
– Jag gjorde en miss vid ettan, jag sprang fel. Det 
var svårt med alla byggplatser och staket, säger 
han.
– Han är 20 år och i vanliga fall tränar han i en 
klubb närmare hemorten Kristianstad.
– Vi skulle till Malmö och shoppa så då passade 
vi på att köra ett lopp också, säger han.
Parkorienteringen är sommarens sjunde, bara en 
tisdag återstår sedan. Malmö Orienteringsklubb, 
MOK, sprintorientering har funnits sedan 1997. 
De kom till som ett sätt att träna och träffas under 
sommaren då orienteringsäsongen gör uppehåll.
– Vi får inte vara ute i skogen på sommaren för då 
ska djuren föda barn, så för oss handlar det om 
att hålla igång konditionen, säger Mats Håkans-
son från MOK.

Pustar rejält
Många fl åsar rejält när de bockar av sig hos 
Jennica Senneberg efter att ha sprungit den tre 
kilometer långa banan.
– Jag tror det är svårast inne bland husen. Men 
det är enklare att göra svårt i skogen tycker jag, 
säger hon.

Lättare i skogen
Kevin Mattsson, 8 år, tycker tvärtom att det oftare 
är lättare att orientera i skogen där man kan 
känna igen stenar på kartan. Han hade svårt att 
förstå de överkryssade byggområdena som var 
otillåtna.
– Allt såg förbjudet ut så jag visste inte vart jag 
skulle springa för att komma fram, men jag 
gjorde det ändå till slut och då hittade jag kontrol-
lerna, säger Kevin mattsson, 8 år.
Enligt MOK hade 234 män och 141 kvinnor delta-
git i sommarens lopp fram till gårdagens oriering 
i Västra Hamnen. Tisdagen den 15 orienterar de i 
Pildammsparken med start mellan sex och sju.

Så här lyder artikelns text



Hej, 
ni är välkomna till samlingsutställningen ”Under fågel-
sträcket” på Falsterbo konsthall. 
Under vernissagen den 2 september kl 13-17 fi nns vi på 
plats. ha det bra....ingela o ulf

Ingela Alvmyren 
Samlingsutställningen “Under fågelsträcket“ 

2/9 – 1/10  tis-sön 11-16 

Vernissage 2/9 kl 13.00-17.00 

Välkomna ! 

Falsterbo konsthall
Hjalmar Gullbergs plan, Falsterbo 

tel. 040-47 33 10 
www.falsterbokonsthall.se


