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Gör som KOTletterredaktionen: Betala
medlemsavgiften! Klipp ut och använd detta inbetalningskort.
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R
edaktörens rader

K
ära alla snygga og vårkåta K

O
Tere,

som
 ni nu har forstått passerer denne em

inente tidning m
ed dette eksem

plar en
m

ilstolpe på sin färd! D
ette er nem

lig det förste K
O

Tletter som
 endast presenteres i

elektronisk form
at (altså ikke også som

 papirseksem
plar), et beslut fattat på K

O
T-

årsm
ötet i vinter. D

en gam
le K

O
T-styrelsen var som

 kjent orolig for att pappers-
tidningen av K

O
Tletter skulle kannibalisere skogen, hvilket jo er fundam

entet for
vår egen fantastiske idrott. Ä

ven om
 jag tycker dette argum

ent er ganske löjligt, er
det öppenbart at K

O
Tletter i elektronisk form

at er et snabbare, enklere og billigere
sett att få ut K

O
Tletter.

M
en kjäre leser, redaksjonen vil du frågar deg själv:

- tyckar jeg det er ok att lese K
O

Tletter så här (på datorn eller som
printerutskrift)?
- har alla m

edlem
m

er fått nyss om
 det er kom

m
it nytt K

O
Tletter (gjennom

m
aillistan)?

- kan vi få nya m
edlem

m
er på dette viset?

- var det rett at M
eral ble stem

t ut från B
aren for tredje gången?

K
O

Tletter redaksjonen vil gjerne veta! O
m

 tilstrekkelig m
ange vil ha papper så

m
åste vi helt enkelt tenka om

! Tyck till om
 dette vakra organ så det står sterkt også

i fram
tiden!

M
vh.

H
åkon
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O
rdförandens spalt

D
å var det dags för en ny ordförandespalt igen. D

et har egentligen inte hunnit
hända så m

ycket sen sist (när det här skrivs) och det kan ni antagligen läsa om
 på

annan plats i tidningen, m
en m

ycket är på G
. Innan det här kom

m
er publiceras har

K
O

T besegrat V
IF på K

O
T-K

M
, vårfesten har gått av stapeln m

ed söndertacklade
revben och blåtiror eller kanske bulor i huvudet efter vilda pingism

atcher och snart
är som

m
aren här m

ed avklarade tentor, sem
ester, grillväder och annat roligt att se

fram
 em

ot, om
 m

an inte som
 jag kom

m
er att tillbringa större delen av som

m
aren

m
ed att slutföra m

itt m
astodontprojekt till exam

ensarbete.

Exam
ensarbete för inte helt logiskt för de flesta utom

 m
ig tankarna till hösten. O

ch
vad händer till hösten, jo det är dags att rekrytera nya m

edlem
m

ar (tjat, tjat, tjat,
m

en det är viktigt). A
rbetet har redan börjat så sm

ått, jag antar att de flesta sett våra
affischer på Lappis och förhoppningsvis dyker det upp en och annan ny person på
träningarna. O

m
 någon nytillkom

m
en läser det här vill jag hälsa just D

IG
 varm

t
välkom

m
en och hoppas att D

U
 blivit väl om

händertagen. Planeringen för
kårensdag är också i startgroparna, alla nya idéer är välkom

na speciellt för
aktiviteter efter kårens dag.

A
nnat som

 är att vänta till hösten är självklart N
SM

. I år blir det en färd över havet
igen till våra grannar i öst, sen lär det bli en Lithe-V

ilse m
atch på hem

m
aplan.

K
anske dags för K

O
T att se till att vinna öl-orienteringen i år?

M
ycket ölträning fram

 till dess rekom
m

enderas starkt.

Som
 vanligt kom

m
er det att dyka upp m

er eller m
indre spontana aktiviteter så håll

ögonen öppna. O
ch du, du har väl inte glöm

t att spana in vår nya fina hem
sida på

w
w

w
.ths.kth.se/kot. D

et vore kul att se lite nya personer ge sig in i debatterna på
K

O
Tforum

, passa på att göra din röst hörd.

/Susanne
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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 Svedberg Jesper 1973-04-25 Drottningvägen 36 181 32 Lidingö 731 01 54 l95_sgr@l L 95

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

B 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
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  Forskarbacken 1 bv 104 05 Stockholm
612 62 09
073-94 97 333 drufus@home.se L 98

B Öjebo Ulf c/o Rodiere

B Östblom Joakim 1976-09-09  Amanuensvägen 5-404 104 05 Stockholm
612 19 27
070-2317573 m96_osm@m M 96
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V
älkom

m
en till

G
lögglunken 2

0
0
1
!

Fredagen 2
3
 novem

ber är det dags igen för den årliga
orienteringsfesten.

V
attenfall sponsrar i år 4

0
 K

O
T
-m

edlem
m

ar m
ed hela

biljettpriset (1
0

0
 kr). A

nm
äl dig till Susanne H

olm
(susen_h@

hotm
ail.com

).

T
veka inte att delta i denna trevliga tillställning. D

et är ju gratis!

M
er info på http://hem

.passagen.se/glogglunken2
0
0
1
/
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Malstad Albert Inedals g 10 112 33 Stockholm 652 57 21 m97_mdt@m M97
Mattsson Marie Körsbärsvägen 114 23 Stockholm  l96_mne@l L96
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)

B 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)

B 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

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

B Olovsson Emil 1976-03-30 Bäckgårdsvägen 36 4 tr 143 42 Vårby 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 Risingeplan 12 5tr 163 68 Spånga 360677 robertpede@hotmail.com E 96

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

Persson Sofia 1973-09-03 Ystadsvägen 79, 2tr 121 51 Johanneshov 648 41 59 sofiaper@hotmail.com KI
B 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

B 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)

Scherrer Jan 073-931 66 28 Scherrerj@hotmail.com (SU)

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

B Sjödin Maria 1975-05-06 Risingeplan 12 5tr 163 68 Spånga 360677 marias@digpro.se (L 94)  
Sjölund Håkan Kista   

B Smitt Olof Rörg.11A 852 39 Sundsvall

B 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)
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En förm
iddag m

ed skogens konung - K
O

T:s klas-
siska K

M

N
är jag i slutet av m

ars satt och funderade på vart jag skulle lägga årets klassiska
K

M
 tänkte jag för m

itt stilla sinne att det vore kul att springa på någon helt obekant
karta. Jag tog därför fram

 m
in gröna kartan och tittade efter ett ordentligt

skogsom
råde dit det gick någorlunda enkelt att ta sig. G

anska snabbt fastnade m
in

blick på ett om
råde längs R

oslagsbanan där det var helt tom
t på stigar och gott om

hällm
ark. D

är ser bra ut, tänkte jag! N
ågon m

ånad senare ringde jag till StO
Fs

kansli och frågade om
 de kunde skicka ett ex av kartan, Rydbo-Å

kersberga, till m
ig.

D
et skulle gå bra och två dagar senare låg den på hallm

attan när jag kom
 hem

.
Terrängen var klart över förväntan, det här blir kanon tänkte jag och satte genast
igång att lägga banor. Jag såg fram

 em
ot att få provspringa dem

 och testa lite olika
sträckor så där som

 banläggare gör. Så kom
 tiom

ila och m
ed det en förkylning,

provlöpnigen blev aldrig av  och till slut var jag i det läget att det fick bära eller
brista, det var bara att hålla tum

m
arna för att allt skulle vara O

K
 m

ed karta och
terräng. Lördagen innan K

M
 skulle gå av stapeln på tisdagen for jag för första

gången ut till Täljö där jag tänkt ha start och m
ål för att sätta ut kontrollerna. D

et
var en solig och ganska varm

 förm
iddag och jag såg fram

 em
ot en skön förm

iddag i
skogen. D

et första jag såg när tåget stannade var att m
ålplatsen skulle bli jätte bra,

så långt allt O
K

. Jag bytte om
 och packade ner kontrollerna i m

in m
idjeväska,

resten av sakerna göm
de jag i skogen och gav m

ig sedan iväg. Terrängen var sträv
och detaljrik så tem

pot var ganska m
akligt. Jag sprang dock på och försjönk i

orienteringen.

N
är jag närm

ade m
ig fem

te kontrollen brakade det plötsligt till i skogen och jag såg
en älg lufsa iväg bort genom

 skogen. D
et var ganska öppet och jag fick m

ig en
ordentlig titt på skogens konung m

ed sitt kraftfulla löpsteg. Inte illa tänkte jag, det
där hade varit en älgjägares dröm

läge. Två kontroller senare var det dags igen, jag
var stod på toppen av en höjd och försökte förtvivlat få ihop virrvarret av m

ossar
och sm

åhöjder. Y
tterligare en älg fick m

atron förstörd och lufsade iväg genom
skogen. En stund senare fick jag äntligen ihop det och kunde hänga ut ännu en
skärm

. Solen gassade, fåglarna kvittrade och hum
lorna surrade envetet på bland

blåbärsriset. Jag letade upp skrevan jag lagt m
est för att jag ville se hur den såg ut

och sprang vidare överhällarna. Terrängen var lite extra fin och jag gjorde ett ryck
och körde ordentligt fort ett par sträckor, klockan visade nu på 90 m

inuter och jag
tänkte att det blir ett ordentligt pass det här. D

et är fascinerande hur lång tid det tar
att springa en orienteringsbana när m

an m
åste vara 100%

 säker på att m
an är rätt

vid varje kontroll. 99%
 av gångerna var m

an rätt från början m
en m

åste ändå
springa en sväng för att få alla detaljer att falla på plats och kolla att kartan stäm

m
er

någorlunda från det håll löparna är tänkta att kom
m

a. N
ärm

ar m
ig en klurig kontroll
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Herstad Tomas 1974-09-05 Forskarbacken 9-408 104 05  Stockholm 673 56 22 
tomasherstad1@
hotmail.com SU

B Hohenwarter Lisi 
lisi_hohenwarter@
hotmail.com 

B Holm Susanne 1976-01-15 Proffessorsslingan 33-104 104 05 Stockholm 545 935 75 susenh@lycosmail.com K 96

Holmberg Jenny   
jenny.holmberg@
iname.com  

B Johansson Anders F99

B 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

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

B 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  

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

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

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
lars.lindholm@
sweden.com (E 90)

Ljunggren Björn 1974-09-06 l95_lnn@l L 94
Ljungström Annika 1977-06-27 Amanuensvägen 6-216 104 05 Stockholm 612 93 02 annikaline@hotmail.com KI
Loukisola Meri Frihetsv.13 177 53 Järfälla
Lundström Therese 1978-02-24 Kungshamra 51 170 70 Solna 624 07 56 e97_thl@e E97
Lågland Tomas 1976-02-04 Studentbacken 21-413 115 57 Stockholm 073-670 99 74 f96-tol@nada.kth.se F96
Löfström Linus 1980-06-07 c/o Hultström, Åsög. 78 118 29 Stockholm 84 19 06 i99_lms@lector I99
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på en sluttning som
 jag funderat en del på när jag lade banorna bara för att

upptäcka att om
rådet varit brandhärjat och att punkthöjden jag tyckte var svår

sticker upp som
 ett fyrtorn m

itt på det öppna om
rådet. N

åja, det bjuder jag på, en
lätt kontroll är väl O

K
. N

ågra hundra m
eter senare ser jag dagens tredje älg blir åter

förundrad över hur stora de är. K
om

m
er ned m

ot dalen på väg m
ot sista och stannar

upp för att låta några tjejer till häst som
 jag sett tidigare på banan passera. K

utar på
lite extra upp för backen m

ot sista för att ”im
pa på brudarna” och springer sedan

ned m
ot ettan för att häm

ta ryggsäcken jag göm
t under en gran. N

är jag kom
m

er
ned till tåget passerar jag ryttarinnorna igen och blir om

åttligt stolt när en av dem
säger att jag såg stark ut uppför backen. Jodå, säger jag och tänker sedan att det
kostade på efter två och en halv tim

m
e. På tåget in till stan sitter jag och njuter av

en förm
iddag full av fina naturupplevelser och ett bra träningspass på köpet.

H
oppas nu att alla kontroller sitter rätt och sitter kvar på tisdag.

M
ed facit i hand kan jag konstatera att alla kontroller satt kvar och verkade sitta

rätt. K
lassiska K

M
 sam

lade 30 startande, ca 10 från vattenfall och resten från K
O

T.
Snabbast i herrklassen var A

nders J Lindqvist från V
IF tätt följd av R

uken som
därm

ed blev segrare i K
O

Ts klassiska K
M

. I dam
klassen var det m

ycket jäm
t

m
ellan Lisi och A

nna m
en Lisi gick segrande ur striden tio sekunder före A

nna.
Ingen av de båda verkade särskilt nöjd m

ed loppet och överlag m
issades det en hel

del. Efter loppet bjöds det på baguette och dricka och en kort pris cerem
oni hölls

(tack Vattenfall för priserna). Sedan var det dags att fara hem
. Två själar stannade

dock kvar, M
appa och jag som

 skulle ta in kontrollerna.

Eder M
ästerskaps M

ats-H
enrik Johansson
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B Carlsson Stefan 1975-10-25 Proffessorsslingan 33-104 104 05 Stockholm 545 935 75 e95_stc@e (E 95)
B Cederlöf Magnus 1974-10-12 Minervavägen 5C 191 50 Sollentuna 659 32 57 mcider@hem.passagen.se (E 93)
B 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
Edberg Mats 1970-11-13 Östbergsvägen 16 A 832 44 Frösön 063-12 94 98 v92_eds@ce (V 92)
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 Professorsslingan 15-2 104 05 Stockholm  15 94 63  fredrik@elwinger.com K96

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
Fogeby Ulrika Grönvretsv. 19 177 40 Järfälla    
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
Gerhardt Boel Gustafsvägen 4 3 tr 169 58 Solna  boel@biox  
Gigon Michaela 1977-03-21 Rådmansbacken 31--- 145 56 Norsborg 073-637 86 11 x99_min@nada  
Gloersen Skage Hoel 1965-06-18 Mjölnerbacken 46 174 48 Sundbyberg 0708-15 25 25 skage@colosseum.se (T 92)

B Gomez Javier Kungshamra 31-320 170 70 Solna 073-667 97 97 gomezprada@yahoo.es

B Gudding Håkon 1973-05-23 Amanuensvägen 14-221 104 05 Stockholm 070-672 96 11
hakon.gudding@
northstream.se  

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

B Haglund Anna 1975-05-29 c/o Jodal Körsbärsvägen 9 17tr 114 23 Stockholm 612 39 44
anna_k_haglund@
hotmail.com (L 95)

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

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

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)

Henning Karin 1974-03-28 Kommendörsg. 20 A 414 54 Göteborg 031-421532 khennin3@volvocars.com (E 94)
Hernelahti Miika Björnvägen 10 1.5tr 181 33 Lidingö                KI
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R
esultat K

O
T:s klassiska K

M
 2001

D
am

er:
1

Lisi H
ohenw

arter
K

ot
53,34

2
A

nna H
aglund

K
ot

53,50
3

M
aria Sjödin

K
ot

69,40
4

Sofia Persson
K

ot
95,00

Lisa N
ordin

K
ot

U
tgått

H
errar:

1
A

nders J Lindqvist
V

if
49,20

2
R

obert Pedersen
K

ot
49,30

3
M

agnus C
ederlöf

K
ot

51,00
4

Stefan C
arlsson

K
ot

52,00
5

C
onny Johnsson

V
if

52,32
6

M
agnus A

ndersson
K

ot
63:56

7
Jörgen G

ustavsson
V

if
64,30

8
M

athias B
ergrund

K
ot

64,40
9

J-E Lindberg
V

if
65,33

10
A

nders C
arlsson

K
ot

67,00
11

Javier G
om

ez
K

ot
69,50

12
Per B

ylund
V

if
71,05

13
R

ickard Ellström
V

if
71,11

14
M

atz Tapper
K

ot
72:00

15
Joakim

 Ö
stblom

K
ot

75,56
16

U
rban B

oström
V

if
77:19

17
Fredrik Elvinger

K
ot

82,56
18

Johan  Eriksson
K

ot
92,00

xx
N

ils B
rinkhäll

V
if

xx,xx

D
am

er M
otion:

1
A

nnika Ljungström
K

ot
71,23

H
errar M

otion:
1

Lars H
ansson

V
if

xx,xx
Per A

ndersson
K

ot
Felstäm

plat
C

hristofer H
ofäss

K
ot

U
tgått

Tyvärr så m
issade vi att skriva upp tiden på N

ils B
rinkhäll och Lars H

ansson, m
en

vi ska gå igenom
 ”data”system

et och se om
 vi kan hitta startkorten och kom

pletera
m

ed deras tider i efterhand.
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Kongliga Orienterings Teknologerna - KOT

Adresslista över medlemmar läsår 00/01. Rev. 2001-05-21
Anmäl fel och ändringar till e-post kot@ths.kth.se. Betala medlemsavgift på pg 43 11 52 - 8
Teckenförklaring: B = Betald medlemsavgift 00/01, ()=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
Ahlqvist Rodriguez Javier Amanuensv. 12-124 104 05 Stockholm    
Ahnoff Lisa c/o Jansson, Flogstav. 59E 462152 lisaahnoff@hotmail.com
Ai... Frederic
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@afm.nu M 95

Bellander Rickard 1969-02-04 Löjtnantsgatan 15 115 50 Stockholm 666 00 06 v95_bed@v V 95
B 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 Forskarbacken 11-104 104 05 Stockholm 673 78 35 l96_bds@l L 96

Bergman Jan 1965-07-10 Cardellgatan 4  2tr 114 36 Stockholm 665 07 61 jbergman@e (E 91)
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

B Blidefalk Patrik 1970-11-13 Mangårdsvägen 22 2tr 141 51 Huddinge 778 34 57 Patrik.Blidefalk@prv.se (E 92)
Bratt Daniel 1977-04-01 Amanuensv. 14-113 104 05 Stockholm  m97_btl@m M 97

B Bratt Maria 1974-11-09 Besmansv. 23 168 34 Bromma 26 25 44 f93_mbr@nada  ( )
B Bölske Elin Solgårdsv.12A 192 77 Sollentuna elin.bolske@softhome.net K 00
B Börjesson Johan Besmansv. 23 168 34 Bromma 26 25 44 ( )
B Carlsson Anders 1977-03-30 c/o Jodal Körsbärsvägen 9 17tr 114 23 Stockholm 612 39 44 m97_cns@m M 97

Grundad 1982-10-10
E-post: kot@ths.kth.se
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N
att Sprint K

M
 i hagaparken

O
nsdagen den 21 m

ars var det dags för årets första K
M

, natt sprint K
M

 i
H

agaparken. 17 kontroller på 4300 m
eter sam

lade tolv tappra själar på fältet
nedanför K

oppartälten. D
et skulle ganska snabbt visa sig att den snabblöpta

H
agapark vi alla sprungit i dagtid var betydligt m

er svårbem
ästrad i nattens m

örker.
D

et var m
örkt, det var kallt, och det bom

m
ades en del. Som

 arrangör fick jag första
parkett på två kontroller, den ena en klurig sänka som

 m
ånga hade svårt att hitta,

den andra toppen av H
agatippen, inte så svår att hitta m

en krävande ändå. M
åste

erkänna att jag var ganska nervös när jag stod och väntade, och väntade på att de
första löparna skulle kom

m
a till varvningen, inte m

inst därför att jag när jag skulle
sätta ut kontrollerna upptäckte att m

itt pannlam
psbatteri lagt av och därför fick sätta

ut större delen av första slingan i m
örker. B

ästa loppet bland herrarna svarade C
ider

för när han vann m
ed över tre m

inuter före Steve, i dam
klassen var Lisi helt

överlägsen och vann m
ed över sju m

inuter före A
nna.

D
am

er:
1.

Lisi H
ohenw

arter
40:25

2.
A

nna H
aglund

47:40
3.

M
aria Sjödin

51:15

H
errar:

1.
M

agnus C
ederlöf

31:41
2.

Stefan C
arlsson

34:00
3.

A
nders C

arlsson
36:37

4.
R

obert Pedersen
36:47

5.
M

ats B
erg

38:09
6.

M
attias B

erggrund
41:05

7.
A

nders Persson
43:35

8.
Javier G

om
ez

44:38
9.

M
agnus A

ndersson
45:10

-H
enrik Johansson

17

D
et kom

 ett inbetalningskort till
KO

T...
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Tiom
ila 2001

Intresset för att springa tiom
ila hos K

O
Tarna var i år ovanligt lågt, därför fattades

beslutet att lägga K
O

Ts tiom
iladeltagande på is, åtm

instone för i år. M
en vad vore

väl ett tiom
ila utan en skym

t av den ursnygga lila/svarta dräkten i skogen…

Så när Vattenfall behövde förstärkning, främ
st i dam

laget ställde K
O

T självklart
upp, och m

ed en salig blandning av rekryter var succén ett faktum
. På första

sträckan sattes en för tillfället inlånad tyska in som
 efter att blivit välinstruerad i hur

EM
IT fungerar tog sig runt sin bana efter bästa förm

åga.

A
ndra sträckan var reserverad för lagets i tiom

ilasam
m

anhang näst m
est m

eriterade
löpare. Ett års tiom

ilafrånvaro, pga. en kort m
en intensiv karriär utom

lands, gjorde
att m

otivationen var på topp. Inte blev den desto m
indre av att få gå ut sam

tidigt
m

ed täten, m
en säg den lycka som

 varar för evigt. Efter att snabbt ha konstaterat att
alla andra hade en första kontroll som

 inte låg alls lika långt bort som
 den egna, att

det sen nästan var alldeles tom
t i skogen resten av tiden, och att veckans ”i sista

m
inuten intensivträning” inte riktigt räckte till för att hålla tem

pot uppe i hela 6,3
km

 (plus 700m
 snitsel), kom

 slutligen en väldigt trött och skitig andrasträckslöpare
i m

ål knappt under förstasträckslöparens tid.

D
ags för tredjesträckan, efter att ha hållit uppe m

ed orienterandet i en sådär 15 år
var suget stort hos den enda ”äkta” vattenfalldeltagaren i detta lag att ge sig ut och
ge järnet. Ä

ven här höll sig kilom
etertiden inom

 ram
en för vad resten av laget

hittills presterat då det var dags för växling till systern. Ä
ven hon hade inte känt

doften av ett kalhygge eller ett par härligt gyttjiga O
L-dojjor på länge, så vad kan

m
an säga, det kan ju inte gå m

er än bra. O
ch det är ju inte varje dag m

an har chans
att ge syrran en kam

p om
 vem

 som
 gjort flest bom

m
ar, sprungit snabbast och

plockat flest placeringar. Tråkigt nog saknades det några m
inuter för m

ycket innan
hon var i m

ål och lagets sistasträcklöpare fick lov att ställa upp i om
starten.

På sista sträckan fanns det riktiga trum
fkortet, en riktig veteran i tiom

ila och K
O

T-
sam

m
anhang som

 fram
 till tisdagen sam

m
a vecka var lyckligt ovetande om

 vilka
planer U

K
 satt hem

m
a och sm

idde. Efter att ha gjort ett toppenlopp och slutfört det
uppdrag som

 alla andra käm
pat m

ed till sista blodsdroppen, var det klart vilka som
var dagens hjältinnor och som

 Vattenfall alltid kom
m

er att vara tacksam
m

a em
ot då

de bidrog till att laget tog sig runt och fick en hedervärd placering någonstans i de
bakre leden.

16

D
et ryktas att (en gång till)….

KO
T desperat söker efter nya

m
edlem

m
ar

Sökes: individer gärna av honkön, studerande och bosatta
på Lappis, som

 ännu inte vet hur de ska tillbringa
tisdagskvällar (och m

ånga andra kvällar) på ett vettigt sätt.
Finner nöje i att bli svettiga och riktigt skitiga. Lockade av
blöta resor runt om

 i N
orden för träffar m

ed likasinnade.
Bra på att anordna fika är en m

erit liksom
 förm

åga att
dricka öl och springa fort sam

tidigt.

Finnes: bastuklubb
M

edlem
m

ar: övervägande m
anliga m

ed försm
ak för

m
otorcykelm

usik, gorillaöl och karaoke, allt från ungtuppar
utan akadem

isk exam
en till äldre rävar m

ed livslång
erfarenhet från skogen och m

ed fast anställning sen flera
år tillbaka, visst inslag av kvinnliga individer
A

ktiviteter: bastu, fika, springa efter öl m
m

, utföres gärna
i skogen och dess närhet.

Tillfällen till regelbundna träffar m
inst två gånger i veckan,

gärna oftare.

Låter det lockande?

Svar till: M
ysiga träffar i skog och m

ark
(lappis@

bastu.com
)
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H
ur gick det då för herrlaget?

D
et förtäljer inte historien. K

O
T förstärkte laget m

ed en person på näst sista
sträckan och vid det laget låg skribenten för länge sedan hem

m
a i sin säng och sov.

Enligt skvaller från insatta personer på Vattenfall ska laget i alla fall ha tagit sig
runt.

Eder reporter direkt från urskogen

15

D
et ryktas att…

…A
nders C inte förstod att m

an skulle använda stäm
plarna

på KM
 till att stäm

pla.

…Puck fuskade i KM
 och inte erkände m

yglet förrän han
skulle ta em

ot det oförtjänta förstapriset.

…Susanne snodde en kam
era från en av

KO
Tletterredaktionens m

edlem
m

ar under vårfesten och
tog ett antal obscena foton.

…Svenne betalat P-böter till KO
T:s postgirokonto.

…det ryktas m
er på nästa sida.
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Sporthjältar och sportfånar – K
O

T:s vårfest 2001

Å
rets upplaga av K

O
T:s vårfest 19/5 gick i idrottens tecken. Tem

at var som
 sagt

sporthjältar och sportfånar. Innan festen bjöd A
nders Persson på en plojartad

orienteringstävling som
 undertecknad tyvärr inte deltog i. Såvitt jag vet gick

tävlingen ut på att hitta ledtrådar i form
 av bokstäver. Efter tävlingen var det

bastubad och det blev snabbt fullpackat i herrarnas sauna. B
etydligt m

era plats var
det hos dam

erna där jag spenderade m
erparten av m

in bastutid. H
eta och tvagade

var det sedan dags att dra på sig sin sportm
undering och knalla till B

okcaféet.
Personligen tycker jag att C

am
illa ”Flo Jo” Sjödin stod för den m

est
genom

arbetade utsm
yckningen. M

ed brunkräm
, peruk, lösnaglar, am

erikanska
flaggor, tjats och diverser andra attiraljer förvandlades C

am
illa till U

SA
:s gam

la
friidrottsprofil Florence G

riffith Joyner. A
nnars dom

inerade skidåkare av olika slag,
fotbolls- och hockeyspelare (Steve hade en sjyst suspensoar).

14

K
O

Tletter presenterar, traditionsenligt, stafettsagan
På äventyr m

ed D
uffe, Luffe &

 Stuffe

H
är fortsätter som

 vanligt den spännande berättelsen om
 de tre trollbröderna D

uffe,
Luffe och Stuffe. Ä

ven denna gång har en f.d. K
O

Tletterredaktör författat sagan.
O

m
 ni inte m

inns vad som
 hänt i de tidigare delarna får ni ta en titt i K

O
Tletter nr 3

2000 och nr 1 2001.

// Per Puck A
ndersson, sagofarbror &

 författare till del 1 och del 2

D
el 5: Inne i grottan

”JA
A

A
A

A
…

.M
Å

Å
Å

Å
Å

Å
L” ekade det inne i grottan, följt av applåder och

publikens ovationer på TV
 där m

an visade en derbym
atch i bortbytingboll på

Trolltelevisionen. B
ergatrollet som

 som
nat i fåtöljen vaknade till av ljudet, m

en
slum

rade snabbt till igen efter att han förnöjt förnum
m

it att hans lag lyckats få in
bortbytingen i m

ålet m
ed ett långkast.

Stuffe stod kvar i öppningen av grottan och tittade storögt på B
ergatrollet. A

tt m
öta

B
ergatrollet hade varit deras största fasa innan de begav sig upp i bergen. M

en nu
drog Stuffe en lättnadens suck. O

m
 det där var B

ergatrollet så var han nog inget att
vara rädd för. En gam

m
al, fet slöfock som

 inte ens klivit ur pyjam
asen när klockan

var.. tre på dagen! N
ej, Stuffe bestäm

de sig för att låta trollet sova vidare och i
stället leta efter B

affolom
obilen så att han och hans vänner skulle kunna ta sig

vidare m
ot m

orm
or G

ruggla.
Frågan var nu: Vem

 var den underliga figuren som
 tog B

affolom
obilen?

U
tanför grottan såg Stuffe en sm

al skogsväg längs m
ed bergväggen där färska

hjulspår syntes från B
affolom

obilen. Precis när han skulle hoppa in i skogen och
följa spåren dök hans två vänner upp borta i vägkröken. H

an vinkade åt dem
 att

kom
m

a, och de tog följe längs den lilla skogsvägen, på försiktiga steg spejande
efter B

affolom
obilen.

H
em

m
a hos den elaka fosterfam

iljen blev det stor uppståndelse när det uppdagades
att trollungarna försvunnit. Far i huset blev rosenrasande och skulle till varje pris
häm

ta hem
 dem

 för att sätta dem
 i stocken i m

inst en vecka. H
an tog

B
ogalungocykeln och drog ned till K

o K
ain på stan, som

 i sin m
agiska haschplanta

kunde se vart trollen var på väg. Sen cyklade han m
ed m

ord i blicken m
ot m

orm
or

G
ruggla.

/M
aria Sjödin
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D
ags för nedsläpp

Efter att ha blivit indelade i två lag och supportrar var det dags för m
atchen att

börja. För m
atch var det verkligen. A

ldrig har m
itt arm

a öga skådat ett liknande
upplägg på en fest. B

orden var uppdukade som
 en hockeyrink där det fanns bord

för supportrar och sekretariat på långsidorna. På planen fanns det bord för backar,
forw

ardar, centrar och m
ålvakter sam

t huvuddom
are och linjem

än. V
äggarna

pryddes av käcka idrottsklyschor såsom
 ”B

ollen är rund” och ”V
i är fem

, de är
fem

”. Själv blev jag m
ålis, vilket kanske inte hade den roligaste positionen i laget

m
ed tanke på att m

ålvakten sitter ensam
 vid sitt bord. H

uvuddom
are M

agnus
”M

ighty M
urars” A

ndersson skötte tekningen och sedan var spelet igång. M
ål

gjorde vi genom
 att fram

föra m
er eller m

indre genom
tänkta och bra gyckel.

M
atchen var spännande och spelet stundtals brutalt. Ett flertal spelare döm

des till
utvisning och dessa ham

nade i utvisningsbåsets soffa. Publikstödet betydde enorm
t

m
ycket för båda lagen. V

i kunde höra såväl klassiska ram
sor t.ex. ”Sassa brassa

m
andelm

assa, vi vill höra nätet prassla” som
 nyförfattade alster. M

aträtterna var
liksom

 antalet perioder tre till antalet. I periodpauserna fick publiken dessutom
varm

 korv m
ed allt på. Tredje perioden var spännande och slutade till slut 7-7.

13

Törstsläckning m
ed sportdrinkar

Törstig som
 m

an blir efter en hård m
atch kom

 drinkarna från baren väl till pass. På
drinklistan hittade vi nam

n såsom
 Startelva, Sudden death, A

bsoluta hockey,
M

jölksyra och Tre fem
m

or + en m
ålvakt. Jag kan säga att Startelvan var så där. 11

cl sprit och M
axim

 sportdryckspulver är enligt m
in m

ening m
åttligt sm

askens. M
en

det är alltid spännande att pröva något nytt!

D
iskodans

Steves 16 G
byte M

P3-filer var ett välkom
m

et inslag i diskot. Ä
ven om

 våra
playlists titt som

 tätt försvann och det var m
ycket gruff när låtar skulle väljas var

dansgolvet understundom
 välfyllt. O

ckså diskot hade publik i form
 av några 14-

åriga kids från Lappis fam
iljebostäder. D

e trugade och lyckades sm
ita in i

B
okcaféet ett par gånger m

en blev snart utm
otade.

Tiden led och vi m
ed den. Fram

åt två var det så dags att låta festkom
m

ittén köra ut
m

ed ism
askinen och spola isen. Vi andra vankade hem

över, stolta över säkert spel
fram

för egen kasse.

/(H
ockey-) Pucken Per A

ndersson


