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EN TIDNING
MED KLUBBNYHETER FÖR
ALLA OL-VÄNNER!

Några ord från
ordförande
Tack!
för alla härliga insatser i samband med Kortoch Budkavle-DM. Årets mysigaste TC och
perfekt väder imramade succén. Beröm fick vi
av såväl tävlande som press.
Ett särskilt stort tack till markägarna som upplät
sina marker och alla sponsorer som på olika
sätt gav sina bidrag.
Samarbetet med Heleneholmarna fungerade
minst lika bra här, som i alla andra sammanhang.
Nu går vi vidare, nästa år utan någon stortävling
men med en tydlig insats för klubbens framtid.
Visionen ser ut ungefär så här. Vi drar igång en
kartritningskurs i november. Kommunen ställer
upp och hjälper oss med kartunderlag. En ny
karta, t ex Käglinge rekreationsområde, framställer vi under kursens gång. Sen reviderar
eller nyritar några av kursdeltagarna något eller
några områden. Vi inleder samarbete med
något större fastighetsbolag i kommunen som
hjälper oss att finansiera externa kartritare för
fyra-fem områden. I gengäld så ordnar vi på
respektive område aktiviteter för deras hyresgäster. T ex teoretisk genomgång och avslutning
med en parkorienteringslöpning. Alla vinner.
Kommunen och Fastighetsbolaget får meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar (och vuxna)
och vi får nya kartor och möjligen nya medlemmar.
Sist men inte minst ett stort grattis till vår
svenske mästare Hans Lindin!
Mats Håkansson

Kartritningskurs
Startar måndag kväll 20 november. Ytterligare
två kursdagar är uppbokade, måndag 27 november och lördag 2 december. Sen kommer vi
tillsammans överens om övriga kursdagar.
Lärare blir Bertil Olofsson från Andrarums IF m fl.
Antalet platser är begränsade så först till kvarn...
De som föranmält sig på listan på klubbens
anslagstavla har företräde, men några till kan få
plats. Kontakta Mats Håkansson, 040-15 95 13.

Mossatur
lördag 9/12
Vi åker i egna bilar.
Närmare besked vid anmälan till Torsten tel.
93 33 17 eller Britt Bülow tel. 046-25 20 13.

Senaste Nytt

Säker i skogen-kurs

Malmö OK
inbjuder kretsens medlemmar till

Startar torsdag kväll 2 november och fortsätter
torsdag 9 november och torsdag 16 november.
Start 18.30 - ca 21.30.Lärare kommer från
Röda Korset.
Antalet platser är begränsade så först till kvarn...
De som föranmält sig på listan på klubbens anslagstavla har företräde, men några till kan få plats.
Kontakta Gull-Britt Dahlman 046-20 98 78.

Höstfest

Hallå
Den 16/12 är det Skinkloppet.
Start i Torup mellan 10.00-11.00.
12.30 börjar vi servera glögg
på skolan i Torup i väntan på
dragningen klockan 13.00
som sker med sedvanligt kaffe
och dopp.
30 kontroller är utplacerade i skogen. Du stämplar
vid de 10 kontroller som du vill räkna.
Under fikat drar vi sedan poängen som tilldelas
varje kontroll.
Den som fått högst poäng vinner skinkan.
Något tröstpris brukar också få plats i säcken.
Så förutom frisk luft och trevligt sällskap kan du
komma hem med en vinst i bagaget.
Anita och Jan

Reflexorientering från
klubblokalen
16/11, 23/11 och 30/11
Vi ger oss iväg från klubben på Husie med start
kring 18.00. Sedan blir det reflexorientering på
lätt parkmark och gator. Egen ficklampa är bra
att ha med. Banlängd kan anpassas efter var
och ens önskan.
Göran von Rosen

Bokskogsnatta?

Är du intresserad av att springa natt-OL som
träning finns det möjlighet att anmäla dig till
Benny Johansson, 040-49 63 45, som arrangerar
Bokskogsnatta den 24/10 när skymningen
faller. Du springer naturligtvis utom tävlan.

99-kort

Kommer 19 oktober. För beställning ring Britt
Bülow, tel. 046-25 20 13.

om tävlingar, träningar
och annat smått och gott

Fredagen den 17 november, kl. 19.00.
Tag med alla dina vänner och kom till Hemvärnets festlokal på Husie Kyrkoväg 70 (gamla LV4).
Där äter vi gott, sjunger och dansar till Kenth
Borgströms Musik.
Pris endast 185:- per person.
Din anmälan, som är bindande, vill vi ha senast
den 6 november. Anmälan till:
Arne 040-49 94 78 eller Bertil 040-54 52 67
Hjärtligt välkomna till en trevlig kväll.
Festkommittén

AdventOrient
Etapp 1 - 26/11
Etapp 2 - 3/12

Etapp 3 - 10/12
Etapp 4 - 17/12

Start mellan 10.00-11.30
Startavgift: 30:-/startande och etapp. 100:- för
samtliga etapper om anmälan/betalning göres
på första etappen.
För närmare besked om tävlingsplats ring
MOK:s tel.svarare eller titta på MOK:s hemsida.

BingoLottos
Julkalender
En bil om dagen. En miljon om dagen. Ända
fram till julafton. 50:- kostar en julkalender och
Bengt säljer dom.

Beställning
av kläder

Behöver ni förnya tävlingsgarderoben? Vi har
konstaterat att det saknas storlekar och
behöver därför köpa in fler overaller mm. Men
eftersom det är ganska dyrt så önskar vi få
förhandsbeställningar på vad som önskas.
Meddela May-Britt Nilsson, Rapsåkersvägen 42,
238 36 Oxie, tel. 040-54 52 67, skriftligt eller
per telefon vad ni behöver. Detta skall göras
senast 1 november.
Ungd.-16 år Vuxen
Vinteroverall
200:300:Sommaroverall
300:400:Tävlingsbyxor
75:100:Tävlingströja
lånas
200:-

Ring 49 52 52

