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R
edaktörens rader

Ett nytt num
m

er av K
O

Tletter har kom
m

it ut, efter en lång väntan. Sedan årsskiftet
har det hänt en hel del och vi har lyckats fånga några av dessa händelser.  Vad sägs
om

 att läsa den spännande historien om
 bastunyckel, eller om

 det hårda
träningslägret. O

ch tänk att få lära känna den nya styrelsen! D
e

styrlesem
edlem

m
ar som

 saknas i detta K
O

Tletter kom
m

er att presentaras i nästa
utåva. Som

 vanligt kom
m

er även ett och annat ryckte att publiceras och det kan
vara ett sätt att få ett hum

 om
 vad som

 skedde på den annars så hem
liga

shiftesgasqen...

I som
m

ar kom
m

er jag att åka till frankrike och stannar sedan där ett år i staden
G

renoble, där även K
labbe en gång var. D

ärför m
åste jag tyvärr m

eddela att
jag läm

nar posten som
 redaktör. Jag får förhoppningsvis snart en efterföljare som

är m
inst lika bra så ni behöver inte oroa er. Jag tackar för alla trevliga

m
untrationer och allt träningssällskap. Jag kom

m
er definitivt alltid att m

innas
N

SM
 och hoppas vara m

ed igen 2004.

Jag slutar m
ed att be så m

ycket om
 ursäkt för den långa väntan och önskar er

trevlig läsning. Stort tack till alla som
 bidragit m

ed hjälp och m
aterial till årets

första K
O

Tletter!

Jan O
lm

års
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O
rdförandens spalt

V
åren har precis börjat på allvar och tävlingssäsongen har kom

m
it igång. Själv har

jag inte gjort m
in tävlingsdebut m

en det kom
m

er väl så sm
åningom

.
M

in första ”O
rdförandens spalt”, något m

åste skrivas. Å
r 2003, vad har vi att se

fram
 em

ot?
V

i är en ganska orutinerad styrelse som
 tagit över K

O
T i år. Förhoppningsvis ska

inte det skina igenom
 allt för m

ycket. Styrelsen har haft sitt första m
öte där vi

diskuterade vad vi har för m
ål och visioner för 2003. V

i i styrelsen hoppas på ett
bra år m

ed m
ycket skojiga händelser. D

et m
an tänker på närm

ast är ju de trevliga
festerna och N

SM
, N

ordiska Student M
ästerskapet. Ä

ven i år kom
m

er en satsning
på N

SM
 att göras. K

anske inte en satsning rent sportsligt m
en i allra högsta grad

en satsning som
 går i glädjens och m

untrationens tecken. K
O

T har verkligen visat
hur m

an gör när m
an har kul på N

SM
. D

en stora grupp som
 K

O
T har m

önstrat de
senaste åren tillsam

m
ans m

ed ett speciellt tem
a är verkligen ett stäm

ningshöjande
inslag i m

ästerskapen.
I år ska jag m

ed till N
SM

 i G
öteborg och jag hoppas att m

ånga K
O

Tare hänger på.
Jag  känner verkligen att jag m

issade något förra året.
K

lubben består ju som
 vi alla vet av m

ånga äldre studenter som
 har börjat jobba,

för övrigt är jag förhoppningsvis själv en sådan till hösten. Jag vill inte plugga
något m

er nu även om
 det m

ånga gånger är skönt. M
en i alla fall, dessa äldre

m
edlem

m
ar är m

änniskor som
 engagerar sig och är m

åna om
 att föreningen lever

vidare. Tyvärr kanske de som
 tagit sin exam

en börjar flytta från Stockholm
, varför

det varje år behövs nya m
edlem

m
ar som

 kom
m

er in i föreningen. N
ya m

edlem
m

ar
som

 kan ta över viss del av ansvaret. Förra året fick vi fina tillskott i m
edlem

slistan
och det hoppas vi även på att vi får i år.
M

in förhoppning är att det tränas flitigt också. D
et är kul när det sam

las ett stort
gäng på tisdagar och torsdagar och springer iväg från ”hörnet”. Jag har hört från
icke tränande kom

pisar på Lappis att det verkligen syns när K
O

T ger sig iväg och
det är bara positivt. För vi vill ju synas och fånga upp trevliga m

änniskor, både
orienterare och icke orienterare. För det är ju så att m

an inte behöver vara
orienterare för att vara m

ed i vår förening. M
en det är bra om

 m
an gillar att springa

och träna, i och m
ed att vi är en träningsklubb.

Slutligen vill jag önska lycka till i jakten på tentor och poäng sam
t lycka till på

årets O
L-tävlingar.

Jag ser fram
 em

ot ett bra verksam
hetsår tillsam

m
ans m

ed er alla.

H
a det bra. V

i ses på träningar, tävlingar eller på en fest.

Johan N
okia Ericsson
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K
ollage från Ö

l-O
L

 2003
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Sparrman Erik 1974-04-16 Grytstigen 24 147 52 Tumba 530 200 34
erik.sparrman@
era.ericsson.se (E 94)

Stenberg Jonas Åkervägen 12 2tr 191 40 Sollentuna 35 04 09 jonas.stenberg@cts.se (E 91)

Stenström Elin 1979-10-28
c/o Karin Chädström
Valhallavägen 59 2tr 114 22 Stockholm 612 27 50 v98_sme@v V 98

Stropp Anki 1974-08-06 Bäverdammsgränd 95 124 63 Bandhagen 647 16 20 k94_asp@k (K 94)
B Stropp Helena Forskarbacken 2-119 104 05 Stockholm L 99
B Sundin Linda c/o J. Karlberg, Valhallav. 20 6tr 114 22 Stockholm sundin_linda@hotmail.com

Svedberg Jesper 1973-04-25 Drottningvägen 36 181 32 Lidingö 731 01 54 l95_sgr@l L 95
B Svedström Johanna

B Svensson Anders 1972-06-10 Lillkalmarvägen 23 182 65 Djursholm 755 55 99
anders.svensson@
allgon.se (E 92)

Svensson Elin 1978-04-23 Moränvägen 16 141 34 Huddinge 711 42 90 f97-esv@nada F 97
Tysk Greger Bosön lgh 703 181 90 Lidingö   hgh  
Törnqvist Per Mattias 1977-09-27 Gösgränd 3 194 67 Upplands Väsby 59084762 e97_mat@e E97
Wadenberg Andreas 1975-12-14 Forskarbacken 2 104 05 Stockholm 612 49 62 e94_awa@e E 94
Venna Joaqim 1978-08-08 m97_wam@m M97

B Westin Jonas nocfoz@gemineye.com
Wennerstrand Henrik 1978-10-18 Frisksportarvägen 21 181 30 Lidingö 070-665 53 49 m98_wdk@m M 98

B Wilhelmsson Mikael 1978-09-30 073-94 97 333 drufus@home.se L 98
B Wrane Niklas 1973-06-30 Russinvägen 4 123 59 Farsta 778 62 87 niklas.wrane@home.se

Öjebo Ulf c/o Rodiere

Östblom Joakim 1976-09-09
 c/o Spetz
Kristinehamnsgatan 68 Farsta 08-553 915 76 joakim@ostblom.com (M 96)

B Övermo Andreas 1975-11-04 Kungshamra 21 -118 170 70 Solna 655 84 77
andreas.overmo@
transelectric.se (V)
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Presentation av styrelsen

O
rdförande

N
am

n: Johan Ericsson
E

xtranam
n: N

O
K

IA
B

or nu: På Lappis, Forskarbacken 7
B

or ibland: På K
ungsham

ra
H

usdjur: N
ej

R
öker: N

ej
D

ricker: Ja
Ä

ter: Ja
C

ivilstånd: Flickvän. H
on håller inte på m

ed orientering och tycker
att det är en underlig sysselsättning. Jag jobbar på att hon ska ändra
inställning.
M

oderklubb: O
K

 Ä
lm

e
N

uvarande klubb: B
ajen

G
ör just nu: Exjobb på G

atu- och Fastighetskontoret
Ö

vrigt: Jag föddes på V
äxjö B

B
 1979, den 29/8. Jag har en m

am
m

a
och en pappa och en storebror.
Jag har bott i Sm

åland fram
 till 1998 då jag flyttade upp till B

orlänge
och började plugga på V

äg och Vatten. Jag flyttade sedan ner till
Stockholm

 2000 och fortsatte m
ina studier här. D

rog först runt i ett
drygt halvår innan jag letade m

ig till en K
O

T-träning. M
ed andra ord

är jag en K
O

Tare sedan våren 2001. D
et är jag nöjd m

ed och tycker
att träningskvällarna vid hörnet är en utm

ärkt m
ötespunkt för vilsna

studenter.
Ä

nnu m
er övrigt: B

rukar käka på Youssefs sylta, lite väl ofta
faktiskt. Favoriten är en V

ikingbåt. K
om

 på för lite sen att pizzan
”M

elodi” heter så för att det är tonfisk på.
M

eriter: M
ånga. K

om
m

er dock inte på någon speciellt värt att
näm

na här.
M

ina m
ål 2003: B

li färdig m
ed m

ina studier. B
o kvar i Stockholm

.
Träna bra.

20

B Ljunggren Rickard Kungsharma 11-312 170 70 Solna 0702-93 76 87 rickardljunggren@hotmail.com L01
B Ljungström Annika 1977-06-27 Amanuensvägen 6-216 104 05 Stockholm 612 93 02 annikaline@hotmail.com KI

Lundström Therese 1978-02-24 Kungshamra 51 170 70 Solna 624 07 56 e97_thl@e E97
Löfström Linus 1980-06-07 c/o Hultström, Åsög. 78 118 29 Stockholm 84 19 06 i99_lms@lector I99

Magnusson Lars 1974-04-17 Tryffelvägen 41 75646 Uppsala 018-30 44 39

lars.magnusson@eu.
amershambiosciences.
com

Malstad Albert Inedals g 10 112 33 Stockholm 652 57 21 m97_mdt@m M97
Mårtensson Jesper Lindåkersvägen 9 A 1 tr 784 60 Borlänge 0243-800 22 jesper@ena.af.se (V 94)
Mårtensson Tobias 1975-02-24 Sjöbrisvägen 13 784 37 Borlänge 0243-814 91 v96_mas@ce (V 94)

Nilsson Fredrik 1973-02-24 Armborstv. 6-46 192 59 Sollentuna 612 50 84
fredrik.nilsson@
rsa.ericsson.se (E 94)

Nilsson Martin 1976-03-12 Edsviksvägen 60 182 39 Danderyd 753 47 57 l97_nnm@l L 97
Nordin Lars Ystadsvägen 79 2 tr 121 51 Johanneshov 648 41 59 lars@nordin.com.se (M 86)
Nordin Lisa 1981-04-30 Forskarbacken 12-121 104 05 Stockholm 628 38 00 nlisa_@hotmail.com SU
Nordlund Marcus 1976-03-12 Kungshamra 31 3tr 170 70 Solna 85 26 51 e96_nor@e E 96

B Närhi Jan Mikael me02_jna@it IT 02
B Olmårs Jan Forskarbacken 3-119 104 05 Stockholm 070-521 35 97 d00-jao@nada

Olofsson Lars 1973-07-11 Residensgränd 27 831 41 ÖSTERSUND 063- 100 636
lars.olofsson@
aerotechtelub.se (E 93)

Olovsson Emil 1976-03-30 612 53 07
emil.olovsson@
mail.bip.net K 96

Pedersen Maria Residensgränd 27 831 41 ÖSTERSUND 063- 100 636   
B Pedersen Robert 1976-04-08 360677 robertpede@hotmail.com E 96

Persson Anders 1974-12-08 Amanuensv 5:104 10405 Stockholm
6126026
070-2410574 k97_anp@k K97 

B Persson Jenny 1982-02-10 Fällaråsen 681 93 Kristinehamn 070-206 61 52 L01
Persson Sofia 1973-09-03 Ystadsvägen 79, 2tr 121 51 Johanneshov 648 41 59 sofiaper@hotmail.com KI
Rodiere Sonia 1969-11-08 Skolv. 8 3tr 181 33 Lidingö 765 77 65 sonia@senlit.se F ??

B Rutqvist Elin Amanuensvägen 2 / 305 104 05 Stockholm 6126962 k99_ert@k K99

Samuelsson Malin 1974-09-03 Grytstigen 24 147 52 Tumba 530 200 34
malin.samuelsson@
astrazeneca.com (K 93)

Sandgren Åsa 1973-12-31 Albygatan 125 172 63 Sundbyberg 28 55 44
asa_sandgren@
yahoo.com (K 93)

Sjödin Camilla 1975-05-06 Frihetsvägen 31 177 53 Järfälla 568 208 50
 camilla_sjodin@
hotmail.com

B Sjödin Maria 1975-05-06 360677 marias@digpro.se (L 94) 
Sjölund Håkan Kista   
Smitt Olof Rörg.11A 852 39 Sundsvall
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K
assör

N
am

n: M
aria H

enriksson
Sm

eknam
n: M

ette- M
aria (efter likheten m

ed norska prinsessan
M

ette- M
arit?)

Födelsetid: 6 jan 1979
Födelseort: Ö

stersund
C

ivilstånd: Särbo m
en kanske på väg m

ot sam
bo....

B
oende: K

orridor i K
ungsham

ra, rum
 317

Sysselsättning: Sjungande bioteknolog på K
TH

 sam
t skidåkande

ivrigt räknade kassör i K
O

T.
M

oderklubb: O
K

 H
ärjulf ( efter den m

odige H
ärjulf Fornbrytare

som
 grundlade H

ärjedalen!) sam
t Sundsvalls O

K
M

eriter: H
ärjedalsm

ästare på 1500m
, N

H
L-vinst i ishocekey, D

M
-

m
ästare på längdskidor i Jäm

tland/H
ärjedalen och i M

edelpad.
M

otto: Försöker att göra något speciellt m
ed varje dag. O

xfilé och
ett gott vin på en m

åndag är inte så dum
t jäm

fört m
ed pölsa. Pölsa är

för m
ig m

åndag vilket innebär trist vardag. M
am

m
a brukade ofta

lägga fram
 pölsapacketet och säga ”Idag är det m

åndag!”.

19

Hansson Stefan Skälderviksplan 8 120 60 Årsta
199 790
070-7916236 s.hansson@home.se  

B Hedefält Per
Hedenfalk Martin 1977-03-13 Järnvägsg. 28 3tr 172 35 Sundbyberg 2877590 e97_mhe@e E97

B Hellström Jennie 1979-07-19 Bagarfruv. 7 , 1 tr 128 67 Sköndal 604 35 47 helljen@hotmail.com SU

Helmfridsson Tomas 1973-03-27 Samaritgränd 3 118 53 Stockholm 668 98 86
tomas.helmfridsson@
cts.se (E 92)

B Henriksson Maria Kungsharma 31-317 170 70 Solna 624 25 79 mariahenr@hotmail.com Bio

B Herstad Tomas 1974-09-05
tomasherstad1@
hotmail.com SU

B Holm Susanne 1976-01-15 Proffessorsslingan 33-104 104 05 Stockholm 545 935 75 susenh@lycosmail.com K 96
Höglund Niklas 1980-10-08 Ringvägen 17 645 51 Strängnäs 073-6499148 hoggenikke@hotmail.com

Holmberg Jenny   
jenny.holmberg@
iname.com

Johansson Anders F99

Johansson Fredrik Observatoriegatan 17 113 29 Stockholm 540 830 11
fredrik.johansson@
allgon.se (E92)

B Johansson Henrik Professorslingan 31/501 104 05 Stockholm 673 01 28
henrik.johansson@
ortivus.se

B Johansson Magnus 1978-12-07 Stenvägen 8 515 34 Viskafors 0704-83 44 42 magnus_ol@spray.se
Johansson Magnus 1971-01-19 Kyrkvägen 32 181 42 Lidingö 731 01 27 l94_jos@l L94
Johansson Martin 1980-12-04 c/o Salland Örtagårdsv. 121 186 50 Vallentuna 070-6526120 b99_jnn@b B99
Johansson Sofia 1976-01-12 Ståltrådsv. 13 168 68 Bromma 25 39 39 sofia.j@home.se SU
Johansson Tomas Ludviksbergsv.19 852 34 Sundsvall
Jonson Mats 1977-02-07 Forskarbacken 12 bv 10405 Stockholm 673 34 29 mats.jonson@home.se  
Jonsson Björn 1978-03-18 Blåklintsvägen 1 142 63 Trångsund 771 36 91 e98_bjo@e E 98

Jonsson Malin 1977-11-23 Frödingshöjd 5 656 37 Karlstad 054-83 45 57
mj_jonsson@
hotmail.com

B Kaisajuntti Linus linusk@kth.se

Kjellberg Magnus Forskarbacken 2 / 308 104 05 Stockholm 673 54 38
magnus.kjellberg@
hotmail.com K98

Klevegård Markus 1973-08-07
markus.klevegard@
alfa.telenordia.se

B Koskenniemi Petra 1974-03-18 Ekhagsvägen 7, 2tr 104 05 Stockholm 673 78 35 petrakoskenniemi@hotmail.com
Larbo Martin 1975-03-08 Stockholmsv. 60 B 3tr 181 42 Lidingö 767 57 93 l95_lan@l (L 95)
Lindberg Rasmus t00_lis@t.kth.se

B Lindholm Lars 1968-06-19 Vidarstigen 3E 852 40 Sundsvall 070-522 74 94 ellell@dof.se (E 90)

Ljunggren Björn 1974-09-06
 c/o Spetz
Kristinehamnsgatan 68 Farsta bjorn@sbg.se (L94)
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Träningsansvarig

N
am

n:Johan B
jörklund

Sm
eknam

n: Vebe
Född: 790224
B

M
I: 21,5

C
ivilstånd: Singel

Telefon: 08-6733933
R

anking: 0707 inför 2003
Pluggar: B

ergs, fjärde året.
B

oende: 18m
2FB

 21
Ö

vriga hedersuppdrag: B
astu och solarieansvarig i LO

M
.

M
oderklubb: Sm

edjebackens O
K

 / V
ästerbergslagens O

L.
Intressen förutom

 orientering: Inget som
 praktiseras i någon större

utsträckning.
M

eriter: H
ar vunnit flera torsdags-intervaller.

Fiskartoprsspåret: 8,46.
M

otto: Varje gång jag är på Prisextra ska jag handla något jag aldrig
handlat förr.

”Johan är en trevlig, ganska söt kille i sina bästa år. H
an ägnar

alldeles för m
ycket tid till fel saker och är egentligen ganska lat. H

an
är en seriös orienterare m

en inte speciellt duktig. H
an är påfrestande

ineffektiv i skolan m
en lyckas ändå ganska bra på tentorna.”

18

Börjesson Johan Solhemshagvägen 78 163 56 Spånga 26 25 44 ( )
B Börjesson Maria 1974-11-09 Solhemshagvägen 78 163 56 Spånga 26 25 44 f93_mbr@nada (F93 )
B Carlsson Anders 1977-03-30 Professorsslingan 33 - 204 104 05 Stockholm 612 39 44 m97_cns@m M 97
B Carlsson Stefan 1975-10-25 Proffessorsslingan 33-104 104 05 Stockholm 545 935 75 e95_stc@e (E 95)

Cederlöf Magnus 1974-10-12 Minervavägen 5C 191 50 Sollentuna 659 32 57 mcider@hem.passagen.se (E 93)
Davidsson Henrik 3953-10-05 Forskarbacken 1- 907 104 05 Sthlm 08-458 94 42 bhad@spray.se (Bi97)
Ebbinger Henrik 1979-02-01 Amanuensv 12-3 104 05 Stockholm 070-5867088 t99_erk@t T99
Edebo Anna 1975-03-07 Bäckgårdsvägen 36 4 tr 143 42 Vårby 612 53 07
Ekström Anders 1973-05-20 Forskarbacken 1-104 104 05 Stockholm 16 63 91 fr97_eks@alv SU

B Ellström Rickard 1969-09-13 Vittangig. 20 6tr 162 61 Vällingby  37 27 36
rickard.ellstrom@
utveckling.vattenfall.se E92

B Elwinger Fredrik 1977-12-04  fredrik@elwinger.com K96
B Ericsson Johan 1979-08-29 Forskarbacken 7  - 506 104 05 Stockholm 0708-18 65 07 V98
B Esteban Rubén Forskarbacken 19 -402 104 05 Stockholm 073-704 70 24 x01_rel@e

B Flodqvist Klas 1974-07-09 Höglandsvägen 14, 2tr 152 31 Södertälje
550 699 22
073-987 30 14

klas.flodqvist@
uab.ericsson.se (E 93)

Flordal Daniel L99
Fransson Tor 1978-04-08 070-581 50 68 f98-tfr@nada  
Fredrik Zablothny Holländaregatan 21b, 3tr 111 60 Sthlm 08-20 86 86 M97

B Gassner Lisa 1981-02-26 Professorslingan 19-119 104 05 Stockholm 458 90 19 lisa@gassner.as L01
Gerhardt Boel Gustafsvägen 4 3 tr 169 58 Solna  boel@biox

B Gidlund Johan 1981-07-21 Forskarbacken 8-303 104 05 Stockholm 612 56 82 D02
Gloersen Skage Hoel 1965-06-18 Mjölnerbacken 46 174 48 Sundbyberg 0708-15 25 25 skage@colosseum.se (T 92)
Gomez Javier Kungshamra 31-320 170 70 Solna 073-667 97 97 gomezprada@yahoo.es

B Grim Mattias Professorslingan 37-104 104 05 Stockholm

B Gudding Håkon 1973-05-23 070-672 96 11
hakon.gudding@
northstream.se

Gulin Maria
B Gustavsson Fredrik 1980-09-21 Ettersta 640 61 Stallarholmen 073-616 41 25

Haartman - von Martin Kungshamra 11-120 170 70 Solna  e96_mvh@e E 96

B Haglund Anna 1975-05-29 Professorsslingan 33 - 204 104 05 Stockholm 612 39 44
anna_k_haglund@
hotmail.com (L 95)

Hamberg Lennart Frihetsvägen 31 177 53 Järfälla 568 208 50 ( )
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K
O

T
letterredaktör

N
am

n: Jan O
lm

års
Född: den 13:e januari 1980 i Torsby, en gnistrande vinternatt…
B

or på: Forskarbacken 3 / 119
C

ivilstånd: singel
Telefon: 070 5 213 597
M

oderklubb: O
K

 Fryksdalen
M

eriter: Jag började springa orientering när jag var tre eller fyra år.
Första tävlingen tror jag var ett m

iniknat i N
orge. En snitslad bana

som
 jag gick m

ed m
in tre år äldre bror. Efter halva banan gick vi fel i

en stigkorsning. Efter ett tag blev vi hungriga och åt blåbär. Efter ett
par tim

m
ar kom

 vår far och hitta oss. D
å hade vi börjat fundera på

om
 vi inte hade vänt kartan fel. D

et var i alla fall en ganska lyckad
taktik för vi fick en m

assa tröstpris när vi kom
 i m

ål.
A

ndra orienteringsm
eriter: 2:a på Tasm

aniens 4-dagars…
Intressen: Förutom

 orientering så tycker jag om
 att spela gitarr, åka

skidor, cykla, spela teater och vara ute i naturen.
Ö

vrigt:Läser datavetenskap, tredje året på K
TH

.

17

Kongliga Orienterings Teknologerna - KOT

Adresslista över medlemmar läsår 02/03. Rev. 2002-05-31
Anmäl fel och ändringar till e-post kot@ths.kth.se. Betala medlemsavgift på pg 43 11 52 - 8
Teckenförklaring: B = Betald medlemsavgift 01/02, ()=slutat på KTH
Riktnummer 08 där  annat ej anges. E-postadresserna avslutas med .kth.se där annat ej anges.
Radbryt cell med Alt + Enter

B Namn Födelsedatum Adress Postadress Telefonnummer E-post adress Linje
Ahlquist Erika 1977-09-16  669 47 62 f98-eah@nada F 98
Ahnoff Lisa c/o Jansson, Flogstav. 59E 462152 lisaahnoff@hotmail.com

B Alm Jonathan 1981-04-07 Toppbrinken 36 163 44 Spånga alm1@rocketmail.com
Almgren Karin 1976-05-01 Rosengårdsvägen 243 186 33 Vallentuna 6558674 l95_aln@l L 95
Andersson Fredrik Professorsslingan 19-317 104 05 Stockholm    

B Andersson Magnus 1979-05-25 Forskarbacken 8-312 104 05 Stockholm 612 75 03 f99-man@f F 99
B Andersson Per 1976-10-28 Forskarbacken 11-312 104 05 Stockholm 673 52 55 per-a@home.se M 95
B Bakkman Linda Professorslingan 31/501 104 05 Stockholm 673 01 28 SU
B Bellander Rickard 1969-02-04 Löjtnantsgatan 15 115 50 Stockholm 666 00 06 bellan@kth.se V 95

Berg Mats 1975-07-09 Forskarbacken 5-041 104 05 Stockholm 458 90 91 m97_bgs@m M 97
B Berggrund Mattias 1975-03-22 Ekhagsvägen 7, 2tr 104 05 Stockholm 673 78 35 mattias.berggrund@lm.se (L 96)
B Björklund Johan Forskarbacken 21-406 104 05 Stockholm 673 39 33 b99_bjn@b B99

Björklund Magnus 1973-03-13 612 86 11 e93_mbj@e E 93
Björkman Kalle 1977-12-01 Forskarbacken 3-220 105 05 Stockholm 612 39 17 patbonner@hotmail.com  IH
Blidefalk Patrik 1970-11-13 Norrbygatan 3B, 2tr 723 43  VÄSTERÅS 021-18 95 88 Patrik.Blidefalk@prv.se (E 92)
Boström Anders 1982-04-29 Tellusvägen 10 B 175 65 Järfälla 38 58 67 a.boström@mail.bip.net

B Brandin Ulrik 1976-05-22 Forskarbacken 8-313 104 05 Stockholm 612 89 08 ulrikbrandin@hotmail.com L01
Bratt Daniel 1977-04-01 Amanuensv. 14-113 104 05 Stockholm  m97_btl@m M 97
Bönemark Tobias Kungshamra 71 - 0015 170 70 Solna
Bölske Elin Solgårdsv.12A 192 77 Sollentuna elin.bolske@softhome.net K 00

Grundad 1982-10-10
E-post: kot@ths.kth.se



9

Festansvarig

N
am

n: Lisa G
assner

Född: den 26:e februari 1981
B

or på: Professorsslingan 19

H
ej! Jag heter Lisa och är festansvarig i år.  Jag har vart på hela tre

K
O

Tfester vid det här laget och känner m
ig täm

ligen rutinerad…
 allt

är ju förstås relativt, jäm
för m

an m
ed den ansenliga sum

m
a fester

som
 vissa äldre m

edlem
m

ar borde ha kom
m

it upp i är jag ju kanske
ganska grön. Fast jag tänker fixa bra fester ändå! M

ed hjälp av m
in

kom
m

itté förstås, däri ingår: Tom
as, M

icke, m
in syster Å

sa, Tobias
B

önnem
ark och vår irländare A

ndrew
.

  Lite om
 m

ig. Jag är född i Jönköping, 26:e
februari 1981. N

är jag var två år bestäm
de

m
ina föräldrar sig för att flytta hem

 till
H

um
la, där förövrigt i stort sett hela m

in
släkt bor. På m

am
m

as sida förstås, pappa är
från Tyskland.
  Så kom

m
er det sig är jag uppväxt i en liten,

liten by där det, förutom
 jag, bodde ungefär

66 personer, m
itt ute på landet i

V
ästergötland.

  N
är jag var åtta började jag på nybörjarkurs

i U
lriceham

ns O
K

 och sen var jag ganska
aktiv i ungefär tio år, efter de där tio åren har
det verkligen bara gått utför m

ed m
in orienteringskarriär.

  R
ankad har jag aldrig varit, och några m

eriter har jag väl inte heller
direkt, inom

 just orienteringen. Som
 m

eriter i resten av livet därem
ot

vill jag gärna fram
häva m

in vinter i Ö
sterrike, St. A

nton, där jag blev
en baddare på att åka slalom

. M
ina fem

 som
rar som

 sem
estervikarie

på ett äldreboende för senildem
enta kanske också kan ses som

 en
m

erit, ganska händelserikt har det varit i alla fall.
  Förövrigt pluggar jag andra året till lantm

ätare på K
TH

 och jobbar
extra i kassan på IC

A
.

16

Avslutnings-O
L

O
nsdagen den 28:e M

aj

Träninggskom
m

itén arrangerar ett enklare
evenem

ang där bland annat årets K
O

T-C
ups

C
ham

pioner koras.

Festkom
m

itén står för de efterföljande
festligheterna där någon sorts förtäring bjuds.

D
et finns alltså chans till en trevlig kväll och då

det är helgdag dagen efter kanske en sval
pillem

asare hittar ner i strupen också...

A
nm

äl intresse för avslutnings-ol och/eller
avslutningsfika till VB

-Johan.
b99_bjn@

b.kth.se
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B
erättelsen om

 hur K
O

T blev av m
ed och fick åter,

Bastun på PS 27
I rollerna:
Jag: V

B
-Johan, träningsansvarig i K

O
T halvvägs in i historien även B

astu och
Solarieansvarig i LO

M
Svanold: C

hrister Svanold, husvärd på SSSB
A

li: A
li Shorabi, nytillträdd ordförande för LO

M

K
O

T har sedan tidernas begynnelse tränat från bastun på Professorslingan 27. På
senare tid hade underhållet inte varit det bästa och vem

 som
 egentligen ansvarade

för lokalen var inte helt klart. M
en K

O
T har använt den två gånger i veckan och

ibland som
 en inledning på festliga sam

m
ankom

ster.
M

ånga saker ledde fram
 till att vi blev av m

ed och fick åter bastun. U
nder hösten

hittade en nöjd Puck en m
otoriserad ådrig fender m

ed alla tillbehör som
 m

an kan
tänka sig m

en inte vill. Jag hade närkontakt m
ed ett pundarpar. Efter juluppehållet

hittades julblom
ster och diverse spår efter uteliggare. N

är sedan golven blev
fyllda av lort, vi fann köttbullar, knivar och erotiska m

agasin i lokalerna och då
avloppet och lysen inte funkade, var m

åttet rågat. D
et var dags att göra något. Jag

m
ailade, m

en den husvärden hade inte så bra koll på vem
 som

 egentligen
ansvarade för lokalen.
D

å N
okia och Steve blev ilskna och de m

ailade hela hierarkin inklusive V
D

:n tog
det fart, redan två arbetsdagar efter var bastun ren och fin. Så långt allt väl.
M

en, någon vecka senare hade SSSB
 bytt lås och vi kom

 inte längre in. D
å

började operation få en ny nyckel, ett arbete som
 inte var så lätt som

 det kunde ha
varit.
D

agen efter, en onsdag, segar jag m
ig upp till SSSB

:s om
rådeskontor bara för att

upptäcka att de stänger 09.00. V
ilken annan serviceinrättning stänger kl 9 på

m
orgonen?!

Torsdag m
orgon denna gång träffar jag öppettiden. Svanold är av några m

ail
insatt i problem

et och vet vem
 jag är. H

an verkar hjälpsam
 och ska försöka fixa

fram
 en nyckel som

 ska ligga i m
in brevlåda när jag kom

m
er åter från skolan

sam
m

a dag…
 icke. H

an har ringt m
ig, jag ringer honom

, han har gått hem
 för

dagen. H
an är dessutom

 ledig fredag och m
åndag.

Tisdag. Ä
ntligen ska jag häm

ta nyckeln, tror jag. Svanold m
enar att jag ska vända

m
ig till LO

M
. R

inger A
li på kvällen m

en han vet inget om
 något bytet lås, han vet

inte om
 att det finns en bastu som

 LO
M

 har hand om
 över huvudtaget. D

ärem
ot

anklagar han K
O

T för att vi inte vände oss till LO
M

 först av alla. H
an ska kolla

upp lite.
O

nsdag, ringer återigen A
li, denna gång går det upp några ljus då han inser att

SSSB
 alldeles nyligen bytt lås i LO

M
:s lokal utan att m

eddela LO
M

.

15

ÖL-OL 2003

För er som samlar på resultat från ÖL-OL så publiceras här de nya rekordtiderna. Vem ska någonsin slå Anrews
redan legendareiska 30:46?

Placering Namn ÖL 1 ÖL 2 ÖL 3 ÖL 4 ÖL 5 Mål
1 Andrew 15.22 17.50 20.18 23.22 26.32 30.46
2 Steve 14.48 17.44 21.00 24.06 28.03 32.54
3 Ruken 15.01 18.06 21.11 24.23 28.33 32.54
4 Kronan 15.57 18.52 22.21 25.26 29.10 33.45
5 Matthew 16.09 19.40 24.15 29.20 35.58 41.18
6 Space Pipe 15.58 19.19 ~24.35 30.56 37.12 45.32
7 Paolo 18.27 22.35 27.56 38.20 44.46 49.56
8 Kvarnsveds-Johan 21.15 25.36 31.33 37.27 44.46 52.25
9 Lasse G 17.28 22.41 29.56 40.20 47.56 57.45
10 Nokia 17.59 24.06 31.11 40.13 55.32 64.47
11 Mike 18.52 27.17 38.27 49.26 60.10 72.11
12 Jan Banan 22.32 28.26 39.06 49.19 61.57 77.02
13 Klabbe 29.13 36.10 45.31 58.25 - över 85

Mighty 22.18 ~28.45 40.03 58.25 brutit
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Fredag ringer jag återigen A
li. H

an har pratat m
ed SSSB

. Jag kom
m

er bli
nyckelansvarig om

 jag vill.
Söndag, A

li ringer m
ig och undrar om

 jag vet var ”lokalen” ligger. D
å jag förstår

att ”lokalen” är LO
M

:s lokal ber han m
ig kom

m
a ner dit genast. V

id ankom
sten är

det tydligen ett snabbt sam
lat extra styrelsem

öte jag ham
nat på. D

et är en lätt
stressad tillställning där alla vill därifrån så snabbt som

 m
öjligt. Jag får i alla fall

presentera m
ig och m

in önskan. Jag blir accepterad som
 bastu och solarieansvarig

i LO
M

.
M

åndag till onsdag flyter förbi m
ed några m

ail till Svanold och SSSB
 om

 att
skynda sig m

ed nycklarna.
På torsdag får jag äntligen ett m

ail från Svanold där jag m
eddelas att jag kan

häm
ta nycklarna. Icke. A

li har hunnit före. R
inger A

li, senare under kvällen får
jag äntligen nyckeln. K

ontrollerar bastun och ser att SSSB
 har gjort ett bra jobb

och satt stadiga lås på alla dörrar. Så efter tre veckor har alltså K
O

T åter fått
tillgång till bastun!
Tisdagen då prem

iären äntligen genom
fördes hade en bov brutit upp dörren till

Finska föreningens lokal. N
ågon hade lyckats forcera den yttre dörren och brutit

sönder hela dörrkarm
en till den stackars finska föreningen. Svanold m

eddelades
om

 detta nästkom
m

ande dag. D
en dörren byttes senare.

/ V
B

-Johan.

14

Söndagen började m
ed att Steve gick om

kring och slog på kastrullock i närheten
av oss som

 inte ville läm
na sängen frivilligt. N

är jag väl m
asat m

ig upp och såg
fram

 em
ot frukost kunde jag snart konstatera att gröten var slut. D

åligt planerat av
frukostkockarna A

nna, Piipet och K
ronan! M

en, m
en, m

üsli går an. H
älften av

lägerdeltagarna åkte efter frukost för att springa Stockholm
s lång-D

M
. V

i andra
körde ännu en orienteringsträning i B

astm
ora och städade ur stugan m

ed lille
R

olfy (en dam
m

sugarm
odell). D

ärefter kläm
de vi in oss i V

B
:s lilla Jetta och

styrde kosan m
ot Lappis. D

ärm
ed kan vi lägga ytterligare ett lyckat K

O
T-

evenem
ang till handlingarna, tack för det V

B
-Johan, K

labbe, A
nna, K

ronan, m
.fl.

inblandade!

/Per PuckH
är följer några kom

m
entarer om

 lägret...

M
aten var m

ycket god och näringsriktig.
B

ara två personer lyckades krossa K
ronan... K

ronan och Pipet.
V

B
s kontrolluppsättning på näst sista kontrollen på efterm

iddagspasset kom
m

er
det att snackas om

 i bastun om
 10 år

Fam
e vann m

elodifestivalen.
Lång-D

M
 var ganska kort fast jobbigt.

M
atthew

 våfflade in en lårkaka på lång-D
M

.
R

uken krossade i öppen 9.
Silver-U

rban var på besök.
H

åkan Pettersson hatar skol-SM
.

Stackars M
atthew

 gick i köttbullsfällan och tvingades kasta 2(!) köttbullar.
Eftersom

 vi skickade K
labbe som

 K
O

Ts representant till G
loben, så var det ju

ingen idé för oss andra att varken titta eller lyssna på m
elodifestivalen.

U
tm

ärkt banläggning av V
B

 Johan i fin terräng.
Snön försvann i sista m

inuten innan lägret.
Steve och Jan B

anan bakade kladdkaka i en tim
m

e i ugnen, m
en den blev inte klar

ändå.
N

ågon som
 kom

m
er ihåg vad den gam

la Södertäljehjälten på kortet i m
atsalen

hette? O
ch vem

s var skidorna?
M

juk pepparkaka sm
akar m

um
s m

ed grädde och strössel.
A

lla var väl förberedda på m
osfällan. M

en Piipet var nog den som
 närm

ast åkte
dit.
Skandal att den traditionsenliga glassen uteblev.
V

B
-Johan knöt kontrollsnitslar runt b**s i skogen.

Fornborgen bjöd på fin utsikt.
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K
O

T
letters sam

larb
ild

 n
u
m

m
er 2

7

p
resen

teras i sam
m

arb
ete m

ed

N
am

n: A
ndrew

 Q
uin

N
ationalitet: Irländsk

Ö
gonblick: Seger i Ö

L-O
L på nya rekordtiden 30:46.

13

KO
T:s träningsläger 2003

Lördagen 15 m
ars bar det av till B

astm
ora Friluftsgård och K

O
T:s träningsläger

2003. B
astm

ora ligger naturskönt bland fornborgar m
ed utsikt över M

älaren. Inte
bara naturen var skön utan även värdet. V

åren m
arscherade i rask takt under

helgen m
ed strålande solsken. V

i kunde höra dova sm
ällar från M

älarens is, vilket
tydde på att issm

ältningen tagit fart.

I B
astm

ora huserar norm
alt K

labbes hem
m

aklubb Södertälje IF. Innan vi anlände
dit hann vi avverka ett träningspass på banorna från skol-SM

 1995 i Taxinge.
O

rienteringen gick väl sådär för m
in del, trots att den då unge K

labbe faktiskt var
banläggare när det begav sig 1995. H

ur orienteringen gick för vår till N
orrköping

utlokaliserade K
O

T:are M
ats ”M

appa” B
erg m

inns jag inte. Vad jag därem
ot

m
inns är att han såg vildsvin och råddjur i skogen. M

appa verkade verkligen njuta
av naturen under lägret. Senare under efterm

iddagens pass träffade jag honom
sittandes på en höjd m

en en fin vy över M
älaren ackom

panjerad av isens
knakande. N

åväl, efter passet i Taxinge, dusch och kallbastu bjöds det på
m

akaroner av det m
anliga m

atlaget i storstugan. Jag blev duktigt m
ätt m

en det
stoppade inte m

ig från att hänga på till IC
A

-butiken och tjacka en fet påse godis.
M

erparten hann jag tyvärr trycka i m
ig innan kontrollplockningen på

efterm
iddagen. U

ppladdningen m
ed m

at i riklig m
ängd toppat m

ed tre hekto
snask var allt annat än ändam

ålsenlig. D
et var m

er än en skum
banan och

chokladpralin som
 ville kila upp i strupen under träningen. Jag orienterade

m
estadels ihop m

ed denna tidnings redaktör. Em
ellertid orkade jag inte ta alla

extraslingor. V
äl i m

ål vankades det bastu, denna gång riktigt varm
. Som

liga
körde ett basturace i herrbastun och jag bestäm

de m
ig för att stanna kvar som

siste m
an i bastun. H

ettan höll dock på att dräpa m
ig och jag fick se m

ig slagen av
Em

il. M
en jag har för m

ig att jag gick in i bastun långt före Em
il.

M
iddagen var så gott som

 serverad när vi kom
 tillbaka från bastun. D

et var m
um

s
m

ed gratinerad falukorv och potatism
os som

 det kvinnliga m
atlaget m

ed A
nna E,

Linda, Sofie och Susanne ordnat. Som
liga gick i m

osfällan, bland annat Piipet
och M

attias om
 jag inte m

inns fel. Stinna i m
agen satte Steve och redaktör Jan

B
anan i gång m

ed desserten m
edan bland annat jag fortsatte att äta karam

eller.
B

risten på frys m
edförde att det inte blev någon glass i år. Istället kavlade Steve

och Jan upp ärm
arna sam

t degen och tillredde brow
nies, m

uffins och m
juk

pepparkaka. A
ttans va m

ätt jag blev. O
ch trött. D

e som
 hade ungdom

 och ork
spelade kort m

edan de m
ognare generationen, läs A

nna, A
nna och säkert M

aria,
löste korsord. Själv satt jag m

est och stönade av m
ättnad m

edan jag läste
tidningen och lyssnade lite på m

elodifestivalen som
 några som

 jag har glöm
t

nam
net på vann. Lyset släcktes runt elvatiden och jag som

nade nog om
gående. På

övervåningen berättades det tydligen läskiga spökhistorier.


