
HJORTINFORMATION
Nyheter från Solna orienteringsklubb

15 september - 31 oktober 2011

Som en påminnelse för er inte som varit inne på hemsidan och upptäckt inbjudningarna till kommande 
KM så kommer de här igen.

KM-helg 30/9-2/10
Inbjudan Natt-KM fredag 30 september
Välkommen till ett natt-KM med traditionella 
och enkla nattbanor med mycket stigar och 
gärden. 

Samling: Solnahallen 19.00 eller Granskog, 
Kallhäll 19.30. 
Terräng: Lättlöpt och måttligt kuperat.
Start: Första start cirka 20.00.
Banor: Två banor.  4,6 km och 3,1 km. 
Banorna kommer att vara klassiska nattbanor 
med mycket stigar och gärden, passande även 
för mindre rutinerade nattorienterare.
Karta: I skala 1:10.000, ekvidistans 4 meter.
Klasser: Klassindelning enligt klubbens KM-
regler och enligt bästa förmåga.
Anmälan: Via Eventor eller till Monica 
Darland tfn 760 89 95 senaste onsdag 28 
september.
Omklädning och dusch: I Järfällas 
klubbstuga Granskog.
Pannlampa: Vill du springa men saknar 
pannlampa så kontaktar du Håkan S 
(hawk@sjunnestrand.se, 0737-26 60 30) så 
försöker vi fixa fram rätt utrustning.
Medtag Sportident-pinne.

Inbjudan Dag-KM söndag 2 oktober
Välkommen till årets KM i klassisk distans.  
Efter missen i juni när tävlingen blev inställd 
så försöker vi på samma plats, de vackra och 
lättlöpta Lidingöskogarna vid Säckatorp.

Samling: Solnahallen 9.30 eller Lidingös 
klubbstuga Säckatorp på Lidingö 10.00.
Terräng: Lättlöpt och måttligt kuperat.
Start: Första start cirka  10.45.
Banor: Fyra banor.  2,8 km, 4,0 km och 5,5 
km för kunniga orienterare. En mycket lätt 
bana på 2,0 km för övriga.
Karta: I skala 1:10.000
Klasser: Klassindelning enligt klubbens KM-
regler och enligt bästa förmåga.
Anmälan: Via Eventor eller till Monica 
Darland tfn 760 89 95 senaste onsdag 28 
september.
Omklädning och dusch: I Lidingös 
klubbstuga Säckatorp.
Medtag Sportident-pinne.
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Inbjudan Barometerloppet söndag 30 oktober
Välkommen till lite längre banor på klubbens 
traditionella säsongsavslutning 
Barometerloppet. 

Samling: Solnahallen 9.30 eller TC 10.30. 
 TC vid Muskö hembygdsgård. 
Start:  Första start cirka 11.00.
Banor:  Varvbanor med slingor på 4,2 km, 
 2,9 km och 2,0 km..
Karta:  I skala 1:10.000
Klasser:  Barometerloppet 9 km. 
 Dambarometern 6,2 km och 
 Termometerloppet för lite äldre 
 4,9 km. 

Anmälan: Via Eventor eller till Monica 
 Darland tfn 760 89 95. När du 
 fått upp tävlingskalendern i 
 Eventor så klickar du på 
 inkludera klubbtävlingar för att 
 se KM och kunna anmäla dej.
Banl:  Solveig Humla.
Övrigt:  Omklädning, dusch och toa 
 i hembygdsgården.

 Efter tävlingen bjuds du på 
 förtäring på hemlig plats på 
 Muskö. 

Vårt DM-arrangemang

Så var det avklarat, vårt DM-arrangemang. 
Många slet hårt och med hjälp av många goda 
arbetsinsatser och det fina vädret blev DM en 
lyckad tävling.

Solen gassade från en klarblå himmel och de 
sent startande pinade sig i mål sjöblöta av 
svett. I markan slet Elisabeth med flera hårt 
och sålde så det måste blivit 
försäljningsrekord för markaförsäljning i 
Stockholm. Den fina terrängen och Jannes 
fina banor gillades av de tävlande. Av alla jag 
pratade med vid mål och efter tävlingen var 
det ingen som hade något negativt att säga. 
Bortsett från en löparen i H21 som högljutt 
klagade på att det bara fanns vatten vid 
vätskekontrollen och inte sportdryck. Jag tror 
att vi lyckades väldigt bra med det som de 
tävlande värdesätter mest: banor, karta, 
terräng, resultatgivning och marka. Om bara 
detta är i toppklass så blir det lätt av ha 
överseende med de små brister som vårt 
arrangemang trots allt hade. 

Bogesunds slott precis intill arenan klarade inte 
av DM-helgen lika bra som vi och är nu under 

renovering.

Dagen efter vår långdistanstävling hjälpte vi 
Waxholms OK med att arrangera 
medeldistans-DM. På väg ut på söndag 
morgon ösregnade det men väl framme vid 
Bogesunds slott klarnade det upp och även 
denna dag bjöd på rätt mycket sol. Ett stort 
tack till alla ni som hjälpte till både före, 
under och efter tävlingen för att genomföra 
DM på ett för klubben hedrande sätt. 
/Håkan, tävlingsledare

PS. På StOF:s hemsida kan man läsa
”Solna och Waxholm gjorde ingen besviken”
Då bör man nog vara ganska nöjd!
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Övrigt

Åke Arnle  1916-2011
Den mångårige solnaiten och duktige 
orienteringskämpen Åke Arnle har avlidit vid 
en ålder av 94 år. Åke är en av dessa 
orienterare i klubben som alltid funnits. Själv 
minns jag från mina tidiga orienteringsår för 
45 år sedan utfärder till tävlingar runt om i 
Stockholm i Åkes lilla folkvagn. Utfärder 
som alltid var spännande och på många sätt 
roliga och intressanta. Bilden är från en 
klassisk händelse i klubbens historia där Åke 
hämtar pris för segern i en frågesport på en av 
klubbens årsfester trots att Åke inte ens 
deltog. Sådan var Åke, skördade framgångar 
trots att man ibland inte förstod hur det gick 
till. På Åkes begravning den 7 september 
representerade klubben av 8 personer.

Klubbkläder
Under september kommer klubbkläder att 
beställas till de medlemmar som anmält sitt 
intresse. Samtidigt kommer ett antal extra 
antal kläderpersedlar att beställas och läggas 
på lager. Mer om klubbens kläder hittar du på  
vår hemsida på solnaok.wordpress.com/allt-
om/klubbklader/

               
25-manna
Vi har beslutat att inte deltaga på 25-manna 
2011. Anledningen är att vi inte tycker vi har 
ett tillräckligt antal löpare för att forma ett 
slagkraftigt lag i år. Vi hoppas givetvis att 
nästa år åter kunna deltaga i denna roliga 
stafett. 

Skinkloppet
Även om årsfesten 26 november kan kännas 
som säsongsavslutningen för 2011 så får ni 
inte glömma bort Skinkloppet söndagen den 
11 december (tror det var då). Hur som helst 
så kommer en inbjudan att dyka upp någon 
gång i november. Jan Bojling arrangerar.

Helg utan älg
Helgen 21-23 oktober åker ett 20-tal 
medlemmar till Gotland och springer svår 
orientering på den gotländska kalkstenen. För 
er som inte varit där så kan gotländsk 
orientering beskrivas som något av det 
svåraste som finns, att få benen och hjärnan 
att kommunicera med varandra fast på 
gotländska. Vi önskar alla Gotlandsresenärer 
lycka till och god tur inklusive trevlig 
samvaro, lärande bortförklaringskonvent och 
närande klubbmiddag i Visbys gränder.

Höstens återstående tävlingsprogram  
Lör 24/9 Österåker, Medel
         senaste anm. 21/9
Sön 25/9 Linné, Lång
         senaste anm. 19/9
Sön 25/9 Södertälje, Lång
         senaste anm. 18/9
Fre 30/9 Natt-KM
         senaste anm. 28/9
Sön 2/10 dag-KM
         senaste anm. 28/9
Sön 9/10 25-mannakorten, Medel
         senaste anm. 27/9
Lör 22/10 Gotland, Medel
         senaste anm. 16/10
Sön 23/10 Gotland, Lång
          senaste anm. 16/10
Fre 28/10 Haningenatten,
          Natt Medel
Sön 30/10 Barometerloppet
         senaste anm. 27/10
Sön 6/11 Höstlunken, Ultralång

För övriga tävlingar hänvisas 
till eventor.orientering.se        
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Inbjudan 
till Solna OK:s 
årsfest 2011

När:  Lördagen den 26 november

Första start: 18.00

Anmälan: Till  Elisabeth säkrast via mail:
                                  mammabyberger@hotmail.com

eller via telefon: 270247
senast den 12 november. 

Avgift:  285:- vuxen
185:- junior eller student (-20)  
100:- barn

Samlingplats:  Ekensbergsskolan i Solna

Vad ingår: God middag och dryck, prisutdelningar och trevligt 
  sällskap.

Komplettering: Meddela om du vill ha fisk eller kött eller 
om du behöver specialkost.

Välkomna!
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