Ska du springa nästa år?
Vet inte, var skulle det nu gå?
Tror det var Skåne.
Skåne… Nej, jag vet inte. Det är ju långt dit. Men det blir
ju å andra sidan lätt, där är ju inte så kuperat som här.
Nej, det är ju klart. Låter tråkigt faktiskt…
Ja, så lät det utanför mitt tält på campingen i Boden
i samband med Oringen 2013. Diskussionerna
om det följande arrangemanget var i full gång
och många var skeptiska till att delta, mycket på
grund av denna eviga myt om Skånes obefintliga
kupering. Att folk aldrig kunde lära sig.
Det var då och just då som idén kom om att skriva
en låt. Egentligen är jag ingen låtskrivare då jag

ofta kör fast med texten och kommer på rim som
bara blir likt ”jag åkte hem, klockan var fem”. Men
av någon anledning var rimmen på min sida den
här gången och när jag var klar så var låten tre
verser lång där varje etapp besjungs och beskrivs.
Melodin var en snutt som jag nynnade fram en
kväll med gitarren i högsta hugg och med min
förkärlek till folkmusik och visor så blev det ett
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folkligt stuk på den. Titeln blev låtens första fras,
Skåne är platt.
Väl på Oringen i Kristianstad fick jag sjunga den
på två offentliga tillställningar, i Radio Oringen
och på prisutdelningen efter sista etappen. På den
sistnämnda verkade publiken hålla med mig om
att ”man har fel ibland.” Skåne är inte platt.

- je g
var ång.
g
mi

Skåne är platt

Skåne är

...
,
t
at
l
p

Skåne är platt, så har man sagt
till mig varje gång
som om jag inte förut visste hur hemmavid ser ut
Men hör då på min sång
På första da’n bland bok och gran
så fort som det bara kan gå
Ni såg backar i tusenfalt och fullt med murar överallt
på berget vid Västanå
I bokskogens land där ni sprang som besatt
och ni såg att det inte var platt
Och vidare så till arena nummer två
färden sedan bär.
Planare kan man förmoda uti det sandiga Friseboda
Men inte heller där.
Och på nästa berg ni bekänner färg.
Jag lovar att det känns.
Visst det är i Blekinge, men jag lovar att vi inte e’
långt från Skånes gräns.
I bokskogens land, ja ni sprang där som besatt
och ni såg att det inte var platt.
Och var på er vakt för sen är det jakt
på Ravlunda skjudefält.
Ge då allt ni har av alla krafter som ni har kvar.
På sin spets är allting ställt.
Å säg mig nu, vad tycker du
om vårt Skåneland?
Var det som ni trott, här i det landskap där jag alltid bott?
Ja, man har fel ibland.
I bokskogens land där ni sprang som besatt
och ni såg att det inte var
plattare här och jag tror att ni svär
att ni ångrade att ni sa att Skåne är platt.
För ni såg att det inte är platt.

Marie

KLUBBMÄSTERSKAP

Sprint, Natt och Lång
Klubbmästerskap Sprint

Torsdag 28 aug är det KM i sprint i Alnarpsparken. OK Kontinent arrangerar. Anmäl dig i Eventor.

INBJUDAN
Klubbmästerskap i Sprint för Malmö OK och
OK Kontinent, torsdagen den 28 augusti 2014.
Samling: Alnarps Lantbruksskola
Vägvisning: Utmed vägen mellan Arlöv och Lomma.
Start: Fri intervallstart mellan 17:30 och 18:30.
Du bokar en ledig starttid när du kommer till TC,
SportIdent används och startstämpling gäller.

Klubbmästerskap
Natt

blir samtidigt som
Kretsmästerskap Natt i Hörby fredagen
den 5 september.
Anmälan under klubbtävling i Eventor. Jag ordnar klasserna.
Fri starttid. Inbjudan enligt tävlingsprogrammet.
Inte för långt, inte för svårt. Men
det blir mörkt. Fast nu har vi starka
lampor.
Vi ses vid Frosta OKs klubbstuga.
Håkan Nilsson

Avstånd: Parkering - TC 100 m. TC – Start 200 m.
Toa & Dusch: Saknas
Marka: Finns ej. Medtag egen fika.
Resultat: Resultat inklusive sträcktider kommer
på Internet.
Banlängder: Bana A 3,2 km, Bana B 2,7 km, Bana
C 2,1 km, Bana D 1,8 km

Karta: Alnarp, Skala 1:5 000. Delvis reviderad i
april 2014. Sprintnormen gäller.
Definitioner: Lösa och på kartan
Banläggare: Lars Brodin, OK Kontinent
Magnus

Klubbmästerskap
Lång

kommer att avgöras på Ringsjös
öppna banor söndagen den 21 september. Anmälan under klubbtävling i Eventor.
Jag ordnar klasserna. Fri starttid.
Inbjudan enligt tävlingsprogrammet.
Inte för långt, inte för svårt, alla
kan vara med. Dessutom ska det bli
fint väder.
Vi ses i Frostavallen
Håkan Nilsson

Lag till DM-stafetten! Anmäl dig till
Fyrklubbs!
Nu kan man anmäla sig till
DM-stafetten som arrangeras av
Hästveda OK den 14 september.
På länken "Anmälan" på vår
hemsida kommer du till klubbaktiviteter på Eventor. Där kan du
anmäla dig och skriva en kommentar om du redan har ordnat
ett lag eller en lagkamrat.
Du kan naturligtvis också lämna
en kommentar om annat som du
anser styrelsen behöver känna till
vid laguttagningen.
Evelina

Söndagen 31 augusti arrangerar OK Tyringe Fyrklubbstävlingen. Malmö OK ligger just nu i D-gruppen.
Målet är förstås att gå upp till C-gruppen och att bli
största klubb i gruppen.
Alla behövs - ju fler vi är med desto större chans till ett
bra gemensamt resultat får vi!

Anmäl dig redan nu i Eventor,
läs mer på MOKs websida!

