
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti 2013 

ALFTA-ÖSA OK:   ÅLSVÄNGENREDAKTIONEN: 
www.alfta-osa.se   Åsa Kindlundh   
    Långgatan 75, 822 31 Alfta  
Ordförande: Karl-Erik Jonsson  0271-55645   073-8190359 
0271-55373 070-3799340   asakindlundh@hotmail.com 
 

Nästa manusstopp: 6 september 
Medlemsregister: Marianne Ericson 0271-12181 

 
Jag gjorde det på tredje etappen. Tredje sista kontrollen efter 
ett nästan prickfritt lopp. Det var inte roligt. Men idiotbommarna 
till trots – orientering är galet roligt, och den 
orienteringstekniska biten i Boden får högsta betyg av mig. Det 
var liksom jag som var dum någon gång varje dag – inte 
skogen, bergen eller kartan. 
 
Nog om mig. Min prestation i sammandraget är högst 
ointressant. Det fanns de i klubben som lyckades desto bättre. 
Mamma Eva Woxlin drog till med en etappseger i D 55 redan 
första dagen, och gick sedan ut som tvåa i jaktstarten. Det 
gjorde även Elin Kindlundh i D 18. Eva lyckades inte hålla sin 
placering – något som dock Elin gjorde, vilket gör att hon fick 
den bästa totalplaceringen i klubben.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I övrigt har jag lite dålig koll måste jag erkänna. Men jag tyckte 
att det pratades lite för mycket om felstämplingar, gubbskador 
och överhoppade kontroller efter sista dan för att vi ska kunna 
vara helt nöjda. Om ni inte lär er läsa kodsiffror i höst får ni inte 
vara med i samma 25-mannalag som mig i alla fall. 
 
O-ringen är i grund och botten samma sak i dag som den 
alltid har varit. Men ändå är det så mycket som har förändrats. 
Det finns saker jag saknar. Framför allt campinggemenskapen. 
Att duka långbord utanför husvagnar, att borsta tänderna i kör 
vid toaletterna, att tillsammans knalla iväg till bussarna på 
morgonen. Jag kan ha fel, men jag tror inte att någon alfting 
bodde på campingen i år. Det känns lite sorgligt. Har vi blivit så 
bekväma? Eller jag kanske bara måste inse att saker och ting 

förändras och försöka se det positivt att kunna bo i hus eller 
lägenhet, ha wifi, gigantisk tv och inomhusdusch. Även om det 
känns lite fel. 
Nästa år fyller O-ringen 50 år, något som säkerligen kommer att 
firas på ett storslaget sätt nere i Skåne – födelseplatsen för 
själva tävlingen en gång i tiden. Jag ska dit. Jag ska springa D 
21 lång. Och med tanke på hur Skåne ser ut så bedömer jag 
risken att bomma åtta minuter med slalombacke som sista säkra 
som minimal. 
 
Vi ses i höst! 
 
/Elin Woxlin 

 
 
 
 

O-ringen 2013 - 
återkomsten 

 
Klockan 12.40, söndagen den 21 juli. Jag tar kartan och 
kastar (nåja) mig ut i den bodenska terrängen. O-ringen är 
igång - och jag är peppad till max. Sisådär tio minuter senare 
har peppen förvandlats till desperation. Jag vimsar omkring och 
letar irriterat första kontrollen. Lägger sju minuter bom på en 
förbannad sluttning, innan jag svärande hittar den där jäkla 
skärmen och stämplar argt. Det borde vara förbjudet att inleda 
O-ringen på det sättet. Särskilt när det är fem år sedan man 
sist sprang. 
 
Jag har haft ett längre uppehåll i orienterandet. Någon 
gång under våren 2010 började höger knä krångla. Problemen 
eskalerade och till slut kunde jag varken springa, åka skidor, 
cykla eller promenera utan viss smärta. Eller resa mig från en 
stol eller gå i trappor heller för den delen. Det skulle dröja till 
våren 2012 innan jag fick träffa rätt läkare, som gick in och tog 
bort brosk som blivit dåligt på grund av överansträngning. En 
operation med titthål som tog ungefär 20 minuter. Och som 
vände allt. Helt bra blir det aldrig, men som det är nu så duger 
det fint. 
 
O-ringen 2013 skulle bli min comeback efter skadan. Det 
bestämde jag redan i vintras när jag kastade iväg en anmälan i 
klassen för avdankade, halvskadade eller bara otränade. D 21 
kort, alltså. Jag har saknat orienteringen i allmänhet, och O-
ringen i synnerhet. Gemenskapen, som är på gränsen till sekt-
lik och extremt nördig, är beroendeframkallande. Och jag hör 
hemma där. Som elit eller motionär spelar inte så stor roll, bara 
jag får vara med. 
 
Efter den där bommen på första kontrollen första dagen gick 
det tyvärr inte så himla bra resten av banan, eller veckan heller 
för den delen. Visserligen tog jag mig i kragen till andra 
etappen, tvingade mig själv att hela tiden ha råkoll på kartan 
och sprang in som sjua. Men sen. Herre gud. Om ni vill veta 
hur man bommar åtta minuter på en kontroll 60 meter in från 
en slalombacke så kan jag berätta. Egentligen är det inte så 
svårt. Man springer in från slalombacken, på exakt rätt ställe, 
ser inte kontrollen, grips av full panik och letar sedan totalt 
irrationellt i fem minuter innan man återvänder ut i 
slalombacken, går in på samma ställe igen, vrider huvudet åt 
vänster och ser skärmen. 

 

http://www.alfta-osa.se/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 32                                        Stugvärd: Fam. Ericson 

5 Mån 
 6 Tis Sörklubbs  och KM Lång Bolleberget Rehns BK 17.30 

7 Ons 
 8 Tor 
 9 Fre NM sprint Östersunds OK 

10 Lör NM medel Östersunds OK 

11 Sön NM Lång Östersunds OK 

V 33                                        Stugvärd: Fam. Woxlin 

12 Mån Styrelsemöte Kvarnstugan 18.30 

13 Tis Sörklubbs AÖOK Vikeberg 17.30  SC/SH 

14 Ons 
 15 Tor 
 16 Fre 
 17 Lör Surströmmingsskivan          Hälsingelägret Bergvik 

18 Sön Städning av ishallen 12.00   Hälsingelägret Bergvik 

 V 34                                        Stugvärd:  Fam. Woxlin 

19 Mån 
 20 Tis Sörklubbs Söderhamns OK 17.30 

21 Ons 
 22 Tor Skogskul / Torsdagsträning Kvarnstugan 18.00 

23 Fre 
 24 Lör Domnarvets GOIF medel / Långhundradubbeln medel 

25 Sön Gagnefs OK medel / Långhundradubbeln lång 

 V 35                                        Stugvärd: Maths Östberg 

26 Mån 
 27 Tis 
 28 Ons 
 29 Tor Skogskul / Torsdagsträning Crossbanan 18.00 

30 Fre DM natt Ljusdals OK 

31 Lör DM stafett Ljusdals OK 

1 Sön DM lång Ljusdals OK 

V 36                                        Stugvärd: Maths Östberg 

2 Mån 
 3 Tis 
 4 Ons 
 5 Tor Skogskul / Torsdagsträning Furan 18.00 

6 Fre DM natt Gästrikland OK Ödmården/Oslättsforsp. 

7 Lör DM medel Dalarna Bjursås OK 

8 Sön 
DM lång Gästrikland OK Hammaren  
DM lång Dalarna Bjursås OK 

 
 
 
 

Alla kan lära sig orientera!  
 

Höststart för Skogskul, Skogscool och 
Mossiga torsdag den 22/8 vid 

Kvarnstugan.  
Välkomna alla nya och ”gamla” 

orienteringsvänner! Samling kl 18.00. 
 

22/8 Kvarnstugan 
29/8 Crossbanan 

5/9 Furan 
12/9 Nabban 

19/9 Sunnanängs förskola 
26/9 Kvarnstugan 

 
 Upplysningar:  

Marita Östberg 070-7122108 

JULI-AUGUSTI 2011 

Kom ihåg att 

bevaka 

hemsidan! 

www.alfta-osa.se 

 

Nya tävlingskläder. 

AUGUSTI 2013 

Surströmmingsskivan 
lördag 17/8 

Lördag den 17 augusti är det dags 
för årets suring på ishallen och 
många hjälpande händer behövs 
som vanligt både före, under och 
efter. 

Uppdragen rullar på som vanligt - säg till om 

ni inte kan. 

Karl-Erik fixar en dörrvaktslista utifrån de 
tider vi har ansvar för. 

Don't forget- Städningen börjar kl 12 dagen 

efter!! 

Hjälps vi åt får vi in många goa slantar. 

  

www.surstrommingsskivan.se 

 /Suringkommitténs representanter  

Karl-Erik Lindh och Maggan Englund 

  

 

http://surstrommingsskivan.se/

