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Ordföranden har ordet. 

 

Hej alla Lindebygdare! 

Nu är snart orienteringssäsongen 2018 över. Hoppas året varit  till belåtenhet ute i 

skogen, om inte är det bara att komma igen till nästa år. Det är det som är bra med OL, att 

man aldrig är riktigt nöjd, så man måste prova på nästa år och nästa osv. 

 

O-Ringen i år var riktigt fint, med bra orientering ,väder och bad. 

Kanske kan man önska sig några fler startande nästa år. Då hålls tävlingen i Norrköping. 

 

Våra klubbträningar rullar på med många deltagare vilket är väldigt kul. 

Då  känns det meningsfullt och roligt att lägga dom. 

 

Ölofs årliga träff i Ånnaboda ska i år fokuseras på ungdomarna. Vad gör vi för att få fler? 

Och hur gör vi för att behålla dom vi har? osv. 

Har ni förslag så hör gärna av er till mig eller någon annan. Följ gärna med dit. 

 

Väl mött i skogen! kanske med pannlampa eller skidor innan våren kommer. 

 

//Henrik 

 

 

 

Från redaktören 

Tack för bidrag som kommit till tidningen, det var några stycken, men skulle kunna vara 

fler. Vill därför uppmana medlemmar att skicka in små notiser, artiklar och bilder. 

Steget publiceras numera digitalt, på hemsidan. För den som vill bläddra i ett 

pappersexemplar finns det ett antal ex utlagda i klubbstugan. 

Det går bra att när som helst lämna ett bidrag till tidningen. Skicka en notis, en bild eller 

bäst av allt en hel story till nedanstående e-postadress.  

Era bidrag skickas till epostadressen: klingronnbacka@gmail.com. Det går bra att skicka 

vanliga brev/vykort också till adressen: Kvarnabergsvägen 9, 71195 Gusselby. 

Bästa hälsningar 

Jonas Kling 
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Veteran VM 

 

 

Årets veteran-VM gick i Danmark inte långt från Helsingör med undantag av 

sprintfinalen som gick vid Christiansborgs slott i Köpenhamn. 47 länder var 

representerade och flest antal tävlande hade Sverige med 844 anmälda löpare vilket 

jag tror är det mesta vi haft. Totalt var närmre 4 500 tävlande anmälda.  

Att kunna springa orientering även på lite äldre dar är en förmån som jag uppskattar 

mer och mer. Tittar man på antalet anmälda  bland damerna så talar allt sitt tydliga 

språk. D70 hade ca 200 anmälda, D75 ca 100, D80 ca 50, D85 bara 8 anmälda och 

D90 2. Så man kan säga att resan till de äldsta klasserna är första kvalificeringen.  

Som vanligt började tävlingarna med sprint. Jag klarade kvalet till A-final men just 

inte mer. Vet inte om synen har blivit för dålig eller vad det är för fel, men jag känner 

mest en stor osäkerhet i sprint numera. Jag bestämde därför att avstå från finalen 

inne i Köpenhann och tur var väl det. När jag fick se kartan kunde jag inte se var det 

var öppet att komma fram trots att jag satt hemma med förstoringsglas utan 

tävlingshets. Verkar inte som kartskala och svårighetsgrad är anpassade till 

åldersgruppen eller??? Hur som helst hade jag en lugn och avkopplande dag alldeles 

själv bland turisterna  i Hornbaek där vi bodde och det var nog inte fel eftersom jag 

också kände mig lite sliten. 

Medeldistansen som var ny för året gick i Gribskov och kvalloppet som föregick den 

gällde för både medel och lång med tillägget att de fem bästa i B-finalen på medeln 

fick springa lång och de fem sämsta i A-finalen fick inte springa  A-final på lång. Jag 

gjorde inget bra kvallopp och blev 7:a och trivdes inte alls i den risiga terrängen med 

grönområden som vi D80 fick medan de yngre hade möjligheter att ta stigar runt i 

st.f. rakt på. Men till finalen blev det mycket bättre terräng även om det också då var 

"kompass på” som gällde. Jag startade lugnt och kände att jag hade en bra dag då 

allt stämde och gjorde inga misstag. Tiden blev så bra att den räckte till seger med 

nästan 3 min och den känsla jag har med mig efter det loppet vill jag behålla länge. 

Jag dansade fram och hade så roligt hela tiden! 

Långdistansen gick i Tisvilde och här var det lite risigare igen. De längre banorna 

kunde springa mycket stig runt men D80 hade lite vägvalsmöjligheter och alltså rakt 

på. Till skillnad från medeln så hade jag en mycket tyngre dag löpmässigt men 

orienteringen stämde bra, men det var jobbigt hela tiden. Vid förvarningen låg jag 

visst någon sekund efter Eivor Steen-Olsson som blev 2:a,  men med en stark spurt 

trots dålig dagsform så kunde jag vinna med 20 sek.     

Det var varmt alla tävlingsdagarna – det var ju så sommaren 2018 - men närheten till 

havet kanske svalkade något och jag tror inte det var mer än 25-26 grader, men visst 

var det varmt.  

Som vanligt gäller det att dricka mycket vatten! 

Asta 

  



 

 

NOTISER  

Uppmärksammat! 

Redaktionen noterar att Asta Sjöberg tog en övertygande seger i Lidingloppet,           

klassen K-80. 

STORT Grattis Asta! 

 

 

 

JULKALENDERN 

 

 

Vi kommer att sälja julkalendern i år igen. Dessa kostar 

100 kr. Varje lott ger 50 kr till klubben. I år är det en 

skraplottvariant där du ser vinsten direkt, man kan 

vinna Färgfemman varje dag och kontanter.   

Ni kan beställa kalendrar direkt av mig, så fixar jag 

leveransen. Vill också påminna om att vi även säljer 

vanliga bingolotter och Sverigelotter. 

Välkomna med er beställning och stöd vår förening till 

Anders Holmberg 

Tel. 070-559 83 85 eller email: anders_holmberg@telia.com 

 

//Anders 

 

 

Tack 

Hjärtligt tack för vänlig hågkomst på min födelsedag! 

 

//Asta Sjöberg 
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Välkommen på Lindebygdens 

Årsfest 
 

Söndagen den 25:e november 2018 kl. 16:00 

Plats: Lindegårdens värdshus 
 

 
 

Prisutdelningar 

Bildvisning 

Lotterier 

Förtäring: Smörgåstårta, lättdryck, 

kaffe o kaka 
 

Klubben bjuder på förtäringen 

Förbered gärna ett tal/historia från någon händelse du minns och vill 

berätta om 

 

OSA senast 20:e november + eventuellt behov av specialkost eller allergi 

Till (SMS eller mail) Jonas Kling, 073-838 10 73, 

klingronnbacka@gmail.com 

Det går också att anmäla sig på klubbens hemsida under rubriken Årsfest. 
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Årsmöte 
 

Onsdagen den 28:e nov kl. 18.30 

i 

Klubbstugan 

Välkomna! 

 

 Motioner samt förslag till årets 
lindebygdare skall vara styrelsen 
tillhanda senast 5:e nov. 

 Årsmöteshandlingar finns i 
klubbstugan från den 15 nov. 

 

 

Styrelsen 

 


