HÖSTMÖTE
måndagen den 29 november 2010 klockan 18.30
på klubblokalen.
Detta är både ett val- och budgetmöte.
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En tidning med
klubbnyheter för
alla OL-vänner!

Klubben håller ordinarie höstmöte måndagen den 29
november. Detta möte är både ett val- och budgetmöte, vilket framgår av kallelse och föredragningslista. Aktuella handlingar kommer att vara tillgängliga
på klubblokalen senast en vecka innan mötet.

Möt upp mangrant och utnyttja möjligheten att påverka utvecklingen. Varmt välkomna!
Styrelsen för Malmö OK

Klubbkväll: tis 19-21.
Kontaktpersoner i klubben
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
Ulf Mattsson 040-97 73 65
Suppleant
Krister Lindeberg 040-54 72 64
Håkan Grubb 040-29 23 27
Ungdoms- och juniorkommitté
Ulf Mattsson 040-97 73 65
Dan Jensen 070-676 01 97
Lars Johansson 0416-107 27
Malin Malmberg 046-73 62 82
Benjamin Viebke 040-23 26 14
TRäningsansvariga
Jennica Senneberg läger 040-91 54 60
Håkan Nilsson klubb-m 040-44 21 80
Marlene Karlsson tis-trän 040-632 22 21
Kaare Hansson tis-trän 040-26 53 48
Håkan Grubb tors-trän 040-29 23 27
Lena Magnusson gym 040-96 34 23
Uttagningskommitté
Håkan Grubb vuxenlag 040-29 23 27
Ulf Mattsson ungdomslag 040-97 73 65
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

Inbjudan till kartritningskurs

Målet för kursen är att deltagarna skall kunna redigera
i en befintlig karta. Tex om man är ansvarig för en
MPWT-etapp och vill uppdatera kartan inför sin etapp.
Även att kunna rita in sin bana och skriva in text som
kontrolldefinitioner mm.
Kursplanen är väl inte helt klar, men kommer att se ut
ungefär så här.
1. Grunder om OCAD, installation och kartnorm
2. Mer OCAD och om basverktygen
3. Färger, ramar, masker, symbolredigering, utskrifter
4. Banläggning, regler och hur göra i OCAD
5. Sprintnormen och det sista i OCAD, samt kartnormen 2012
6. Nya höjdmodellen och GPS. Testar GPS-klockor mot
höjdmodellen.
Under kursens gång får deltagarna möjlighet att testa
sina kunskaper genom att revidera någon av våra
befintliga kartor
7. Så troligen har vi en ”examensövning” med presentation av det egna arbetet.

När: Första gången vi ses blir 17 januari 2011, kl 18.30
sen finns lite olika idéer om hur vi går vidare. Kanske
varannan måndag kväll eller så kan vi lägga in tex
någon lördag i stället. Vi kommer överens om det
tillsammans första gången.
Var: På klubblokalen
Hur: Det bästa är om kursdeltagarna har med egen
dator till kursen. Om inte så får man titta på en ”kursgrannes” dator. Men för att kunna jobba med OCAD
krävs egen tillgång till dator. ”Hemläxor” i form av
inläsning av kartnorm, banläggningsregler, mm ingår
också.
”Huvudlärare” blir Magnus Jonasson som även får
hjälp av tex Paul Schannong och kanske fler som
”övningsledare”.
Anmälan: gör ni till Mats Håkansson på mail
mats-bitte@telia.com så fort som möjligt. Vi skall ju
beställa kursmaterial, mm.
Mats Håkansson

Skinkloppet!
lördagen den 11 december

I år går skinkloppet på Bulltofta, start från
klubblokalen mellan 10.00-11.00.
Välj 10 av 30 kontroller, poängdragning ca
12.30, då det serveras glögg och julfika.
Alla hjärtligt välkomna till årets höjdar tävling
där orientering får en helt ny dimension!
Grymt trevlig tävling. Som har sina poäng!

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

Jan J med sällskap hälsar välkommen!

Weben först med senaste nyheterna!

Stugvärdar

Hösten är här och vintern är i antågande, så det är hög tid att boka ”sin vecka”. Först till kvarn...! Du behöver inte träna på Bulltofta för att vara stugvärd, det är
öppet för alla klubbmedlemmar att dra sitt strå till stacken. Stugvärden håller öppet mellan 18:00 och 21:00 tisdagar då vi har träning på Bulltoftaområdet.

Behov av klubblokalen!

Är du i behov att komma in i lokalen eller tex köpa kläder under andra tider
kontakta någon i styrelsen.

Stugvärd under hösten/vintern!

Anmäl dig till Paul när du vill vara stugvärd. Ju tidigare du anmäler dig desto
fler veckor har du att välja på.

Ullmax sportJulfest! och fritidskläder!
MOK:s Vänners

Julfesten är söndagen 5 dec kl 14.30
i Husie församlingshem.

Malmös parker är alltemellan vår tävlingsarena.
Malmö OK:s populära parkorienteringar sprider
glädje och ger en spännande dimension till Malmö
under sommarmånaderna.
För att få höra lite mer om Malmös parker har vi
inbjudit Mats Wirén, kommunekolog, från Malmö
stadsmiljöavdelning till vår julfest.
Vi får höra om parkernas historia, växt- och djurliv och lite spännande anekdoter.
Välkomna hälsar
MOKs Vänners styrelse

Nya medlemmar

Benjamin Edlund, Östra Fäladsgatan. 40 A 2TR,
212 24 Malmö

Ny postadress
Karin Johansson, Lycko Pers väg 21, 224 66 Lund

Träningstider
Bokskogen

Tis- och Torsdagar 18-20 • Lör- och Söndagar 10-12
Vid omklädning och dusch på Torups friluftsgård
gäller då 0-taxa för ungdomar under 25 år,
övriga betalar 5:- mot uppvisande av medlemskort.
Styrketräning, här gäller ordinarie pris.

Jubilarer

Nästa

Datum 	Namn 	Jubelår Årtal
12-08 	Johan Frohlund
80
1930
12-23	Marie Larsen
40
1970

MOK-Nytt
Utkommer den 25 jan 2011.
Lämna text och bilder senast den
18 jan. 2011.
Observera!!!
Ni behöver inte vänta tills dess.

Klubben säljer kläder från Ullmax. Det är sport/
fritidskläder som tex underställ i olika varianter,
sockar och vindjackor. På www.ullmax.se finns en
hel del information om kläderna.
På klubben finns en väska med ett provex av varje
plagg. Även kataloger med priser och mer information finns på klubben.
Ta gärna en titt på kläderna när du besöker klubben.
Vi kommer inte att ha lager på dessa kläder utan

klubben beställer i olika omgångar när det finns
efterfrågan.
Det kommer att göras en beställning till i år om
önskemål finns, kanske en bra julklapp.
Klubben tjänar ca 30% på priset.

Frågor? Hör av dig till Gunilla Persson
eller Lisbeth Lindeberg

Höstens vintercup
sista
2011
tävlingar
13/11 FK Boken
20/11 IS Kullen
21/11 Örkelljunga FK
27/11 Frosta OK
28/11 –19/12 OK Silva
1/1-11 Tormestorps IF

Medel
Sprint
Medel
Kretsm. dag
Advent Orient
Nyår

3/1
10/1
17/1
24/1
31/1

Lunds OK
Malmö OK
OK Kontinent
OK Silva
Malmö OK

7/2 Eslövs FK
14/2 Lunds OK
• Vägvisning, uppgift om
TC mm kommer att anges
på klubbarnas hemsidor

AdventsKlubbmästare orientering
dag, 2010
2010!
Grattis till

Arne Gustafsson, Jan Jönsson, Benjamin
Viebke, Staffan Ahltin, Moltas Viebke,
Erik Landin-Grubb, Lena Persson,
Berit Schannong, Gunilla Persson
samt Malin Malmberg som alla blev
klubbmästare.

OK Silva har ändrat anmälningssättet inför årets
Advent Orient. Numera skall alla anmälningar till
etapperna ske via Eventor.
Anmälan skall göres senast kl 21.00 lördagen före
varje etapp.
Efteranmälan kan göras från lördagen efter 21.00
via email, eller söndagen fram till start, med
förhöjd avgift.

Email: AdventOrient@gmail.com.
Tävlingsanmälarna

Det kom ett brev från Hasse Lindin;

Hej!
Städar upp i gamla papper och hittade denna text om
Fjäll-orienteringen 1945. I år är det 65 år sedan jag
deltog som 19-åring på väg mot 20, i vad som då sades
vara världens hårdaste prövning av hjärna och muskler.
Vare sig tidigare eller senare har någon så ung sprungit
3 mil x 3 dagar med 12 kilos packning på ryggen.
När du har brist på manus kanske detta kan användas.
MVH
O-vännen Hasse

Visst kan det användas, efter att ha läst igenom och
fängslats av orienteringsstrapatserna på fjället vill man
ju givetvis dela med sig av läsupplevelsen och Hasses
första fjällorientering. Naturligtvis skall det publiceras
och det omgående.
Så här kära läsare följer en fängslande berättelse om
hur en ung Hans Lindins vedermöder under 3 dagars
orientering i närheten av Vålådalen avlöpte. Sträckan
var 9 mil fågelvägen.
Läs om Fjäll-orienteringen på nästa sida.

••••••

MOK-Almanacka 2011

Nu börjar MOK almanackan att ta form och det är dags att beställa, formatet är det vanliga, A5, (uppvikt A4) med orienteringsbilder från året som
gått, på bilden ser du förstasidan.

Hur många beställer du?

								

Ge bort till vänner och bekanta! I julklapp kanske?
Almanackan kostar 60 kronor stycket och finns
för avhämtning på klubblokalen tisdagen
den 14/12 mellan 19.30 - 20.30.
Betalning sker vid avhämtningen.
Vill du ha den hemskickad med post
(i brevlådan) betalar du i förskott!
X antal + porto till Lennart Nilsson.
(tex 1 alma 60:- + porto 12:- = 72:-)
(ex 2 alma 120:- + porto 24:- = 144:-)
Beställ av Lennart Nilsson, 040-16 25 69
senast tisdagen 30/11 eller på e-post:
lennart.nilsson@lnrab.se

Nu är det dags!

