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Ordföranderuta 1 -201 1

Redaktörens tankar



Skinkloppet, med glögg och pepparkaka



Ny säsong i startgroparna



2009 i januari. Det är klart med arrenda
torn på Högsäters gård för 43kavle 2010
. Markägaren däremot säger blankt nej,
kanske p.g.a. det vilda och problem för
jägarna.
2009 i mars. Tillbaka på ruta ett. Börjar
med nästa alternativ, som är Halseboda,
där vi arrangerade 43kavlen 2005.
Kontakt med markägare och jakträtts
innehavare flyter på och allt verkar klart.
Ansöker om kommunalt kartbidrag, och
LOK beviljas 22.500 kr.
2009 i juni. Påbörjar rekognoseringsarbe

te på kartan och allt ser bra ut. Efter
första arbetsdagen i skogen kommer jag
fram till det gärde som avses bli TC. Men
vad är detta? Besådd mark! Den kan vi in
te vara på till sommaren nästa år.

2009 i nov. Kontakten med Östgöta Hä
radsallmänning återupptas. Det har gått
15 år sen sist. Ny chef och ny skogvakta
re. Sånt som händer på sikt. Det var lite
kärvt med skogvaktaren till en början,
men när chefen, jägmästare Jan Persson
kom in och var positiv, då tinade skog

Lång väg til l Norra Hult och Åkerbo



vaktaren upp.
Dessutom ställdes till förfogande nyskannat kurvmaterial med 1 m
ekvidistans. Häradsallmänningen har bekostat detta för alla sina
12 områden i Östergötland. (Totala priset lär vara 1,5 miljoner kr.)

2010 i april. Börjar sökandet efter en plats att lägga TC på. Två till
tre platser finns på förslag. Vid besök under påskhelgen hos ar
rendatorn för dessa tre, blir svaret negativt. Han är sjuk och öpp
nar dörren så att bara näsan syns. Här gäller att gå varsamt fram
och återkomma senare.
2010 i juni. Dags för ett nytt besök, men fortfarande nobben. Till
saken hör att vid fyra tillfällen under veckan innan, svarade han in
te i telefon, när han såg vem som ringde.
Han arrenderar åkermark (vall som vi behöver låna) samt även
jakten på kartans mittdel c:a 5 km2. Kontanterbjudande ändrar in
te läget.

2010 i juli. Förteckning på nya närmaste grannar och hembesök
görs i flygande fläng. Brev till områdets jaktchef, som också var
ny, avsänds och besvaras på telefon med klartecken för tävling 3
och 4 sept. 2011. 2011 i januari. Vilka klubbmedlemmar i LOK som får starta i vårt

DM är under utredning, men förslag finns att alla upp till klass
H/D 1516 kan delta i DMmedel. I DMbudkavlen föreslås ett lag
i respektive H/D junior och senior. Möjligen två lag i H junior. Räk
na inte med några träningstillfällen , s.k. provlöp, här i området!

Vem är Kalle Andersson?



Kick Off för 1 0MILA 201 2

Dueller i 43-kavlen



Vikten av att fånga upp historien!



Tiomilanostalgi!



Träningsläger i Huskvarna



Brutalpass

Sportident på ungdomsträningar



Stjärntävlingar

Ungdomsserien

Värva nya ungdomar

Ungdomarna siktar mot nya mål



LOK:s årsmöte 201 1

http://www.lok.se/index.php
?page=189&trainingId=4465&info=1



Är GPS-positioneringen ett hot mot orienteringen?

Utöka antalet samarbetspartners



Erik Sköld med stafettpennan:

Finns i mina drömaaar, tiomilas naaatt...





LOK medlemslotteri
Visste du att har LOK har ett medlemslotteri?

Dragning januari 201 1

Dragning februari 201 1

Dragning mars 201 1

Kontaktuppgifter



Familj , två vuxna samt barn som är 20 år eller yngre:
Medlemsavgift, enskild:
Terminsavgift för ungdomar till och med 16 år:

500 kr
200 kr
100/50 kr

(Den lägre avgiften gäller syskon utöver den första i en familj)

Adress:
Linköpings Orienteringsklubb
Vidingsjö, LOK-gården
589 53 Linköping

Telefon:
013-1 5 74 26 (telefonsvarare)

Hemsida:
http://www.lok.se

E-post:
info@lok.se

Huvudkonto 5487-4169
Medlemsavgift, tävlingsavgift
och lotteri 5487-3864

Klädförsäljning 5487-4060
Anmälningsavg. 5487-3930
Elitensegenavg. 5758-7966

Dag Öppetider Servering Bastu Gemensam träning

Tisdag 17:1 5-20:30 18:00 Ja 17:45

Torsdag 17:1 5-20:30 18:00 Ja 17:45

Kontakta LOK-gårdskommittén om du har behov av att komma in då LOK-
gården är stängd.

På Spåret
Medlemstidning för Linköpings OK

På spåret ges ut av Linköpings
OK och klubbens informations-
kommitté.

Ansvarig utgivare:
Mikael Andersson

E-post till kommittén:
infokom@lok.se

Medarbetare i detta nummer:
Thomas Stenström, Lennart Stu-
resson, Mikael Andersson, Peter
Jakobsson, Erik Sköld, Andreas
Berg, Curt Tillman, Bertil Sö-
dergren, Per Gustås, Kalle
Andersson, Emma Johansson, Per
Magnusson, Åke Ljunggren,
Jonas Lundgren, Inger Gustås,
Marianne Nyman, Annika
Ivarsson, Pedro Lundqvist,
Magnus Herberthson och många
fler LOK- medlemmar.

Vill du vara med och bidra?
Kontakta redaktionen via e-post
-pasparet@lok.se




