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Redaktörens rader 
 
Ännu ett KOTLetter är ute. Även denna gång med massor av 
läsvärda saker. Nästan hela våren summeras. Eller vad sägs om en 
redogörelse från vårfesten, resultat från två KM mm. 
Om jag i samband med förra numret inledde min 
vårsäsong så är det nu dags att summera den. Tyvärr 
har jag väl inte fått så mycket gjort, i skogen. På det 
civila planet har jag sällat mig i den skara som har en 
examen, och nu är jag väl nästan i arbetslivet även om 
jag fortfarande sitter i skolbänken.  Sliter som ett djur 
men det är lite lättare att motivera sig när man får betalt 
för att plugga. 
Får i alla fall bo på kvar på Lappis i ett par år till. Spännande att se 
om det är fler än jag som är kvar i KOT om två år...  
 
Johan ”VeBe” Björklund  
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Ordförande har ordet 
Med vårfesten i färskt minne börjar jag med att tacka festkommittén 
för en utmärkt fest och träningskommittén för en mycket trevlig Öl-
OL. Jag är fortfarande ganska förbryllad vad gäller min egen förmåga 
att snabbt suga i mig öl, den talangen har då aldrig visat sig förut, 
konstigt...  
  Efter vad jag förstår har det varit stressigt värre för både tränings- 
och festansvarig med skola och jobb, redigt av er att ändå fixa så bra 
arrangemang!  
   
Den 1 maj blir det säsongsavslutning med korvgrillning på Lappis 
beachen, så väldigt trevligt, missa inte!! Sen tar styrelsen sommarlov 
och återkommer till kårens dag i augusti, fulla av idéer och massor av 
framförhållning.  
 
Tyvärr blir det inget Clara Lachmann stipendie till höstens NSM, 
konstigt nog verkar fonden hittat någon annan, tydligen bättre 
lämpad (?) att ge pengar till. Roligare är att vänliga vattenfall beslutat 
att sponsra oss i år också, tack för det! Och på tal om det, alla har väl 
ett vattenfallmärke på sin nylondress vid det här laget…?   
 
På tal om nylondressen, visa upp den och gör reklam för KOT 
samtidigt! Den är utmärkt att spinna i, till exempel. Om vi syns 
tillräckligt mycket borde det ju locka lite nya trevliga medlemmar. 

Jag har sett åtminstone någon eller 
några nya ansikten på träningarna nu i 
vår, himla trevligt!  
 
Sådärja, trevlig sommar, en del ska ju 
bli föräldrar under sommaren, det är 
stort! Vi andra kanske nöjer oss med en 
tävling eller resa som sommarnöje, vad 
ni än skall hitta på, lycka till och ha så 
kul! 
 
Lisa 
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KOT-Cupen – va e´ de´? 
KOT-Cupen lever i allra högsta grad men. För att alla skall veta vad 
det är går vi igenom det igen. 
KOT-Cupen är KOTs prestigefyllda cup. En cup är ungefär samma 
sak som en liga. Ett sammelsurium av aktiviteter där deltagaren 
erhåller poäng för sina insatser. I KOT-Cupen får den som vinner 
flest poäng och den som inte vinner får färre poäng. Alla som 
deltagare som klarar av tävlingen får poäng. Tack vare 
deltävlingarnas olika karaktär är det olika egenskaper hos KOTaren 
som prövas. De som vinner är alltså de mest kompletta människor i 
KOT och förtjänar all ära och respekt som finns. En dam och en 
herre vinner varsin cup. 
Det deltävlingar som ingår är tex. KTH-M, alla KM, ÖL-OL, Lusse-
löp, Glögglunken, Lappis open. 
I samband med våravslutningen presenteras segrarna och under en 
festlig prisceremoni erhåller dessa ett fint pris. Den som chefar över 
KOT-Cupen är kotcups Kalle. I år är det Räven som har den 
positionen. Årets sista deltävling är avgjord men tyvärr har inte 
KOT-Cup sammanställningen inkommit till KOTLetterredaktionen. 
 
 
 
 
 
 
[Reslutat från KOT-Cupen] 
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Klassiska KM 
Årets klassiska KM avklarat, de officiella resultaten enligt följande. 
För ett par löpare korrigerades tiderna med minus 20 sek. Dock ej för 
alla. Inga placeringar förändrades. 
 
Sekretariatet beklagar att koncentrationen på varvningstider ej var 
100 %, där av uteblivna varvnings tider för några löpare. 
 

 

Vattenfall bjöd på Baguetter efter tävlingen 

Plac. Herrar:  varv diff Tid 
1. Henrik Johansson  KOT 00:00:00 00:53:00 
2. Magnus Cederlöf KOT 00:01:31 00:53:47 
3. Robert Pedersen KOT 00:02:00 00:55:54 
4. Stefan Carlsson KOT 00:01:49 00:56:32 
5. Johan Björklund KOT  01:04:27 

 Johan Ericsson KOT  Ej start 
     
 Damer:    
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Efter lång granskning av startkort och stämplar beslutades att 
godkänna samtliga löpare, men med en erinran om att många behöver 
öva mer på den svåra konsten med startkort och stiftklämma... 
 
Räven

1. Eva Elfving KOT 00:00:00 00:39:48 
2. Anna Haglund KOT 00:00:15 00:40:00 
3. Linda Sjögren KOT  00:43:39 
4. Maria Henriksson KOT 00:03:45 00:46:10 
5. Åsa Nordlander KOT  00:51:41 
6. Camilla Hamberg Vattenfall IF 00:09:35 00:55:13 
7. Åsa Gassner KOT 00:16:55 01:04:50 

 Lisa Gasner KOT  Ej start 
     
 Motion:    

1. Magnus Andersson KOT  00:44:00 
2. Lennart Elfström Vattenfall IF  01:06:31 

 Per Andersson KOT  Ej start 
 Pär Attermo Vattenfall IF  Ej start 
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KORT KM 2004 
 
En mycket fin kväll var det stor jakt i den annars så sedvanligt lugna 
Hagaparken, till och med de som gett upphov till namnet på en udde 
verkade ha tagit det säkra före det osäkra och flytt skogarnas skugga 
och fältens öppna ytor… 
 
Det var Kongliga Orienterings Teknologerna som arrangerade Kort 
Klubbmästerskap för Vattenfall och KOT. 
 
Jag, arrangör av det hela hade lyckats att få loss ett antal kartor över 
detta välförsvarade skogsområde och man förstår varför det försvaras 
som det gör. 
 
Dagen till ära var det en bana på 4,1 km för både damer och herrar. 
Banan bestod av 13 kontroller sprida över nästan hela kartan med ett 
antal längre sträckor där farten trissades upp för att sedan följas av ett 
par kontroller med riktningsändringar och kortsträckor. Det verkade 
också som jag lyckades med målet att få startfältet att testa olika 
sträckningar och även botanisera lite bredvid kontrollerna. 
 
Normalt är det väldigt tunt med kontroller i Hagaparken men denna 
dag verkade de ha gjort en explosionsartad förökning och hängde lite 
varstans. Detta tilltrots var det ingen av KOT’s eller Vattenfalls 
löpare som blev diskad pga felstämplingar eller liknande (protester 
inkom men avslogs av juryn, överklagan skall vara inkomna senast 
dagen efter tävlingen till Soft, med Rek.brev…) 
 
Den enda som riskerade att diskas var en av KOT’s deltagare som 
bestämde sig för att utöva bergsklättring mitt under brinnande 
tävling. Deltagaren i fråga klarade sig från diskning med 
motiveringen att denna väg var definitivt inte snabbast samt att 
deltagaren enligt utsago inte under några omständigheter tittade neråt 
under klättringen. 
 
Värt att notera är att det har varit hårda strider i de båda herrklasserna 
och många löpare har inkommit inom samma minut. 
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Avslutningsvis vill jag tacka alla KOT:are och Vattenfall:are som 
kom och deltog samt hoppas att deltagarna trivdes lika bra i 
Hagaparken som jag gjorde. 
Nedan kan resultaten läsas (offentliga resultat har dragit ut på tiden 
pga jurysammanträde). 
 
Tack Magnus J ”Räven” 
 

Resultat Kort KM 2004. 

Klass 
Vattenfall KOT herrar KOT damer 
1 Klaes-Håkan 

Bejmer 
30:59 1 Andreas Edlund 27:53 1 Eva Elfving 33:34 

2 Claes Vallin 32:08 2 Robert Pedersen 28:34 2 Jenny Persson 39:25 
3 Nils Brinkhäll 35:00 3 Stefan Carlsson 29:38 3 Maria 

Henriksson 
45:35 

4 Jan-Erik Lindberg  38:56 4 Johan Björklund 30:07    
5 Jan Nesterud 43:10 5 Andrew Quin 30:29    
6 Olof Nilsson 43:39 6 Mattias Berggrund 31:20    
7 Lennart Elfström 43:48 7 Patrik Blidefalk 34:05    
8 Jan Wiklund 1:14:07       
9 Adrian Mahdavi 1:24:06 (någon stämpel har tagit lite dåligt) 
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Träningsläger 
Den 20-21: maj hade KOT ett litet träningsläger på hemmaplan. Det 
bestod av träning på Djurgården på torsdag förmiddag. Gemensam 
Lunch hos Nokia. Keps-OL på eftermiddagen. På fredag förmiddag 
fanns det också chans att träna men de flesta fokuserade helhjärtat på 
ÖL-Orienteringen på eftermiddagen. 
 

 
Inför träningen på Djurgården. 
 

 
Väntan på mat
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Rafflande tävling av hög klass 
 

Öl-OL 2004 
 

Som sig bör inleddes även årets vårfest med en fulldistans Öl-OL på 
den traditionella banan i Lill-Jansskogen. Detta år valde jag själv att 
stå utanför tävlandet och att istället fungera som sekretariat och 
enväldig tävlingsjury. Något som skulle visa sig vara ett allt annat än 
lätt jobb. 
 
Efter förra årets uppvisning av den alkoholtålige Andrew var det 
många som var sugna på att utmana rekordet på banan. I damklassen 
hade Anna tidigt gjort klart att denna gång skulle hon minsann ta sig 
runt hela banan. 
 

 
Ett laddat startfält. 
 
 
Bland överraskningarna på startlinjen noterades två lidingöbor, 
Andreas och Mårten, som kommit för att utmana sin klubbkompis 
Andrews rekord. Intressant var också att se Nokias kompis John göra 
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debut. Han påstod sig orientera flera gånger varje helg, men hade inte 
druckit öl sedan han gick i skolan. Eller var det tvärt om? Nåja, det 
visade sig att han skulle klara tävlingen på ett galant sätt ändå. 
 
Första slingan tog runt en kvart och de flesta var väl samlade vid 
varvningen. Många av deltagarna hade inte druckit en droppe på hela 
dagen och lät den beska drycken med välbehag flöda ner i strupen. 
Några kontroller senare var entusiasmen inte lika påtaglig men viljan 
var det inget fel på. Tätklungan höll sig ganska väl samlad genom 
loppet, vilket medförde en hög arbetsbelastning hos sekretariatet. 
 
I herrklassen blev det till slut en lidingöseger genom Andreas, före 
Ruken och Kronan tätt därefter. I damklassen tog Anna hem segern 
efter ett stabilt lopp. På andra plats gick Lisa in efter en stark insats, 
inte minst vad gäller öldrickandet. Hela resultatlistan finns nedan. 
Sträcktider hittar ni på webben: 
http://www.obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?page=classes&
databaseId=3405&ct=true  
 

 
Anna tar sig en försmak av segerns beska… 
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En incident inträffade för VeBe efter en av de sista ölen. Han gjorde 
sig skyldig till en s.k. uppkastning, vilket leder till omedelbar 
diskvalifikation. VeBe har i skrivande stund ännu inte erkänt sin 
förseelse men tävlingsjuryn var enig i sitt beslut. 
 

 
VeBe visar hur man bäst tränar sina benmuskler inför beach-2004. 
 
Sammanfattningsvis måste sägas att årets tävling höll ovanligt hög 
och jämn klass. De flesta tog sig runt och många gjorde det på bra 
tider. Som utomstående var det kul att se den uppsluppna, barnsliga 
munterhet som spred sig bland deltagarna vartefter de gick i mål. 
Antagligen berodde detta på de spänningar som släppte efter 
tävlingens slut och lyckan över att ha gjort ett bra lopp. 
 
Magnus “Murars” Andersson 
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Resultat, herrar: 
 
Plac. Namn Tid 

Andreas 1 

  

31.17 

Ruken 2 

  

31.49 

Kronan 3 

  

31.52 

Jonte 4 

  

32.09 

Steve 5 

  

34.27 

Mårten 6 

  

35.25 

Nokia 7 

  

39.33 

Mappa 7 

  

39.33 

Fredrik 9 

  

39.40 

Cider 10 

  

42.49 

Micke 11 

  

1:02.41 

John 12 

 

1:20.20 

VeBe  

 

Uppkast 

 
 

 

 
APK efter en säker seger 
. 

Resultat, damer: 

 

Plac. Namn Tid 

ApK 1 

 

38.30 

Lisa 2 

 

52.55 

Mette 3 

 

58.29 

Susanne 4 

 

1:03.55 

Åsa  

 

Utgått 
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Vårmuntrationen 2004 
 
Vår i luften, en festförberedd Ekhagsstuga, avverkad ölorientering. 
Det känns igen va? Det var nämligen så läget var inför 2004 års 
vårfest. Som vanligt när KOT:s traditionella vårfest skall gå av 
stapeln. 
Vi som ordnat festen i år var jag (Nokia), Åsa och VeBe. Temat för 
årets vårfest var figurer från seriernas eller sagornas värld. 
 

 
Åtta flaskor sprit och en kanna bumbibärsaftextrakt – festen kan börja. 
 
Festen började klockan 19:00 då fler och fler började droppa in från 
bastun efter att ha sprungit Öl-OL. Alla verkade vara glada i hågen 
och somliga satte igång direkt att dansa till tonerna av diverse 
Disneysånger, Bumbibjörnarna och räddningspatrullen, bland andra 
Några öppnade lugnt och småsnackade och smuttade på 
bumbibärssaften med bumbibär som var fördrinkens innehåll för 
kvällen. 
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Superkronan attakerar barskåpet 
 
När alla gästerna som var ca 20 till antalet hittat sig en plats till bords 
bjöds de på förrätten som var Tarzans djungelfrukt med 
Jannelångbensås. Det åt och smaskades och dracks och i väntan på 
huvudrätt hölls ett tal av rutinerade Cider där han förkunnade att han 
var utklädd till självaste Svarte Petter, skurken från Musse Piggs 
äventyr. 
 

 
Tommy tallar på Pippi 
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Så, när väl huvudrätten kom in var det åter några lyckliga som tog sig 
en svängom på dansgolvet. Huvudrätten som kom in var Kalle 
Ankbröst med fantomenpotatis och grönsaker från Farmor Ankas 
ägor, till det serverades mer vin och stämningen var nu på topp 
samtidigt som det fortfarande var ljust utanför Ekhagsstugan. 
 

 
    Fortfarande ljust utanför Ekhagsstugan 

En måltid innehåller ju även en efterrätt, Stålmannens superkladdiga 
superkaka, med Clara-Bellas egen grädde. Vissa glömde helt bort att 
äta av denna efterrätt medan andra bara åt Clara-Bellas grädde. 
I vilket fall var efterrätten snabbt avklarad för nu var folk danssugna 
och drinksugna. 
Kvällens drinkar var för övrigt alldeles speciella eller vad sägs om en 
Ankeborgare, en …. Komemr inte ihåg riktigt. 
 
Nu var verkligen vårfesten i full gång med dans, sång och trevligt 
prat, mycket prat och utanför hade mörkret lagt sig utanför 
Ekhagsstugan. Allt medan festfixarna dukade av borden för att 
underlätta städningen som komma skulle. 
Festfixarna blev påminda om att en prisutdelning för ÖL-OL skulle 
hållas samt att bästa utklädnad skulle utses. I all hast glömdes detta 
bort varför inga priser blev utdelade denna kväll. 
...  
.... 
...... 



 19

  
Nokias minneslucka ( reds, anm) 
 
Framåt 3-tiden kände de flesta för att ta sig hemåt. Festkommittén 
påbörjade städningen av lokalen till tonerna av kvällens festmusik. 
Framåt fyratiden, tror jag, kom i alla fall jag i säng. 
 

 
Avsomnad hjälte 
 
Dagen därpå kompletteringsstädades det lite och det kändes 
verkligen i väggarna att det varit en hejdundrande seriefigursfest 
kvällen innan. Utanför lokalen låg utspridda bumbibär och skräpade 
och det såg ut som de hade varit i en mage och vänt, men det tror jag 
inte. Ekhagsstugans föreståndarinna kom och granskade städningen 
och fällde följande kommentar:  
”- Det är så trevligt att hyra ut till er städade orienteringsungdomar. 
Ni borde nästan få reducerad hyra för ett så fint iordningställande”. 
Jag säger bara, hon borde varit med på kvällen. Tror nämligen inte att 
hon hade ändrat uppfattning för ni skötte er väldigt fint alla 
festdeltagare.  
 
Festkommittén är stolta över er. Hoppas ni fortsätter att komma på 
KOT:s fester. Vi ses på nästa. TACK! 
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Komplettera gärna med fler minnen från kvällen. Jag har säkert 
glömt en massa skojigt att berätta. För att tänka tillbaka och minnas 
rekommenderas diverse fest bilder, tagna av med VeBes och Murars 
kameror. Följ länkarna nedan: 
 
http://f2.pg.photos.yahoo.com/kotvb 
http://f1.pg.photos.yahoo.com/bc/kot_foto 
 
För festkommittén 
Nokia  

 
Festkommitén: Asterix, Happy Luke och Mimmi-Mus tackar för sig. 
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Innnanför Nylonblusen: A Edlund 
På kort-KM segrade han, efter segern sade han sturskt att han skulle 
vinna ÖL-orienteringen. Den som vet vad KOTs ÖL-Orientering  
innebär tar lätt på ett sådant uttalande. Inte kan väl en rookie slå det 
überrutinerade gäng som springer ÖL-Orienteringen varje år? 
Andrew var ett undantag som förklaras med att man lär sig hantera 
flaskan före kompassen i  Irland. 
Men på fredagen kväll när tävlingen var över hade han mycket starkt 
visat att han kunde. Genom ett stabilt lopp hade han slagit hela den 
rutinerade gruppen. Andrews rekord förblir dock det gällande. 
Men vem är han? Han har figurerat i bakgrunden. När han dyker upp 
blir det seger. Vars kommer han i från och kan han dela med sig av 
några tips? 
Så, vem är du?  
-Jag är alltså Andreas Olof Edlund och är 
uppvuxen på Lidingö där jag fortfarande 
bor och helt naturligt så är min normala 
klubbadress Lidingö. Det är därför jag 
inte dyker upp på några vanliga träningar. 
Vid sidan om OL:en gillar jag att klättra 
om tid finnes. Åldern ligger på en 22 år 
men snart kommer 23:an, oj då är jag 
närmare 25 än 20, det börjar gå lite utför. 
Har pluggat maskinteknik på KTH i 3 år 
och läser för närvarande mekatronik som 
inriktning. 
Vad har du för bakgrund i KOT? 
-Hösten 2002 tog jag mina första 
stapplande steg i KOT:s färger, det var på 
Pampas och min käre vän och KOT:are 
Jesper Svedberg drog med mig för han 
tyckte att jag skulle springa eftersom jag 
pluggade på KTH. Jag fick springa i 
andralaget då och kanske bidrog det till 
att jag det året inte betalade 
medlemsavgift. Men skam den som ger 
sig, i höstas var det bara att anmäla sig 
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igen och se då gick det bra, förstalaget var där och jag betalade snällt 
mina 60 kr ;-). 
Sen kom ju NSM och det är ju en annan historia... 
Hur kunde du vara så stursk inför ÖL-orienteringen? 
-Redan i november på nån klubbtillställning lovade jag Mikey att jag 
skulle ställa upp på ÖL-OL och att jag skulle slå Andrews rekord och 
samtidigt då vinna tävlingen. Lätt att slänga med käften när det är ett 
halvår kvar. Det gick senare upp för mig att jag faktiskt bara öl-
orienterat en gång tidigare i mitt liv och det var för 3 år sedan men 
det gick bra då också. Men tiden gick och den vanliga träningen flöt 
på och dricka öl, det måste ju vara något medfött för det behöver man 
inte träna på så förhoppningen levde där. 
Andrews rekord rådde jag inte på efter att ha haft en svacka i mitten 
av racet men rekordet är absolut inte oslagbart. Vad som skulle 
behövas är ju att rekordinnehavaren själv ställer upp, då kan man 
lugnt lägga sig i rygg och spurta om på sista slingan med ett 
dunderhäv av flaskan. 
Har du några andra meriter av samma kaliber som att vinna 
KOTs kort KM och KOTs  Öl-Orientering? 
-Vi börjar väl med meriter, jag vann ju ÖL-OL, det är en merit. 
En etappseger på 5-dagars i juniorklass. -97 lyckades vi komma tvåa 
på ungdomskavlen i 10-mila. Jag har nog inte så många meriter för 
jag kommer inte ihåg några iaf. 
 
-Jag ber om ursäkt för att jag tagit hem två KOT-cuper i rad 
men det är väl frukten av att fram till tiomila faktiskt ha bedrivit en 
hel vinterträning för första gången någonsin, sen dess har det väl 

varit sådär med träningen 
men det sitter väl kvar lite. 
 
- jag ska självklart med till 
NSM i höst, som jag 
verkligen hoppas går 4-8 
november och inte 4-8 
oktober som det står på 
NTNUI:s hemsida. 
 
 

Andreas har många fans på internet. 
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And åt fisk 
 
2004-04-20 upptäcktes att en gräsand åt en fisk. Den oblyga anden 
fångade en fisk medan dagens träningsdeltagare stretchade på bron i 
närheten. 
Detta skapade ju genast bryderier om vad gräsanden är för en fågel 
egentligen. För att reda ut begreppen presenterar KOTLetter den 
mest väsenliga faktan om vår vän gräsanden:  
Typiska kännetecken på en gräsand 
50-65 cm stor. Den största och kraftigaste bland simänderna. Hanen 
är från okt.-maj mycket typisk med glänsande grönt huvud, brunt 
bröst, grå kropp och svart gump. Stjärten är vit, men två av de 
mellersta stjärtpenneparen är svarta och något upprullade. Honan har 
mer brunaktig dräkt, men gemensamt för båda könen är en blå 
vingspegel kantad av smal vit bård. 

 
En Gräsandhona av den typ som åt en fisk. 
 
Läte 
Hanen, gräsanddraken, har ett hest, lågmält läte. Honan är mer 
högljudd och låter oftare höra ett snattrande läte och kraftiga 
kväkanden. 
Finnes  
I alla typer av vatten, från små nästan igenvuxna dammar till stora 
sjöar och skärgård. Trivs bäst i vatten med stora vassar och rikligt 
med fräken. Arten finns i hela landet, dock vanligast i de södra och 
mellersta delarna. Ett par bor på Lappis i trakterna kring PS 33. 
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Äter 
Främst vattenväxter, men även säd, insekter och kräftdjur. Gräsanden 
vid stretchbron äter fisk. För att få klarhet i om det är normalt att 
gräsänder äter fisk skickades en fråga till SVTs naturprogram. Men 
vid KOTLetters tryckning har svar ännu inte inkommit. 
Jakttider 
Jakttiden varar i Norrland och Dalarna från 25(20) augusti till 30 
november och i området söder därom mellan 21 augusti och 30 
november. I de tre sydligaste länen samt på Gotland avslutas jakten 
31 december. 
För att förhindra skador på gröda under sensommaren tillåts lokalt 
licensjakt.  
Jaktsätt. 
De flesta gräsänder skjuts då de på kvällen flyger till sina 
födoområden. Vättar används i begränsad omfattning.  
Statistik 
Den årliga avskjutningen i Sverige uppgår till 70 000-80 000 
gräsänder, vilket är 1-2 % av den totala avskjutningen i västra 
Europa. Ungfåglar utgör 75 % av avskjutningen och 60 % av de 
skjutna gräsänderna är hanar.  
Utsättning 
Gräsänder sätts ut varje år för jakt eller för att skapa livskraftigare 
bestånd och för att öka jakttillfällena.  
 

 
En gräsanddrake 
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Dagens Recept 
 
2 gräsänder 
urtagna och plockade 
4 msk salt 
 
Gör så här: Dela änderna i två halvor. Torka ur dem och gnid in varje 
halva med 1 msk salt. Lägg fågelhalvorna i en plastpåse med 
insidorna uppåt, så saltlaken som bildas stannar kvar. Låt ligga på 
detta vis i kylen i ett dygn.  
Koka upp så mycket vatten som behövs för att täcka de fyra halvorna 
i en stor kastrull. Lägg i fågelhalvorna och koka upp igen. Låt koka i 
10 minuter. Ta kastrullen från värmen. Lägg på locket och låt stå i 2 
timmar 
Ta upp halvorna och rensa bort skinn och ben. Skär i breda skivor 
och lägg upp på fat med t ex sparris. 
 
En god sås: gör man lätt genom att blanda gräddfil med lite fransk 
senap eller riven pepparrot och massor av finklippta kryddörter. 
Smaka av med salt. Servera med nykokt potatis. 
Smaklig måltid! 
 

  
Har du tur kan din Gräsand se så här aptitlig ut. 
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Klur 
 
Veckans klur: 
 
Vilken var den person som orsakade flest 
bortcensurerade skvaller i detta KOTLetter? 
 
 
Svaret skickas till: 
KOT-Letter 
c/o Björklund 
Forskarbacken 21-406 
10405 Stockholm 
 
Svaret på förra numrets klur var givetvis Robert Pedersen. Tyvärr 
skickades inget rätt svar in så priset i form av en årsförbrukning 
cocosbollar tillfaller KOTLetteredaktionen. 
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Det ryktas att... 
 
... Bönnes gammelfarfar startade OK Hällen och byggde 
klubbstugan själv. 
 
... Nokia läser James Fix tränings bok slaviskt. Han följer 
även James klädtips vid träning. 
 
... ett gäng KOTare kommer inta portugal inför 
sommaren, EM-slutspel i fotboll. 
 
... Tomas Herstad pressade i sig10 hamburgare (varav tre 
Big Mac och en Big Tasty) en lördag i maj. Dessutom 
fick han i sig en pizza, 2 äppelpajer och en muffin. 
 
... efter ett väl ordnat läger blev Bönne trött och uteblev 
från vidare KOT-aktiviteter för ett tag bara...hoppas vi. 
 
... hög uppsatta KOTare ordnar alternativa Tisdagsfikan 
 
... att Bönne och Lindholm fick ”förhinder” till vårfesten.  
 
... det bedrevs styrelsearbete i skogen och i stol- & 
bordrummet under vårfesten 
 
... en skum typ nöp tjejerna i baken under vårfesten 
 
… att det finns barnpassning på NSM. 
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Senaste från Lappis 
 

 
I en fläck med målarfärg har en så kallad herrtidning fastnat.  
Forskarbacken 2004-05-20. 
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Sponsored by 
 

 
 
 
 

Till Fotoalbumet: 
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  Namn Födelsedatum Adress Postadress Telefonnummer E-post adress Linje 
B Alm Jonathan 1981-04-07 Toppbrinken 36 163 44 Spånga  alm1@rocketmail.com  

 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) 

 Bakkman Linda  
Professorslingan 
31/501 104 05 Stockholm 673 01 28  SU 

 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 

 Blidefalk Patrik 1970-11-13 Norrbygatan 3B, 2tr 
723 43  
VÄSTERÅS 021-18 95 88 Patrik.Blidefalk@prv.se (E 92) 

B Boström Anders       
 Bothén-Nyström Elin 1981-03-15 Rosendal S.Vånga 520 24 Blidsberg 0321-811 00   

 Brandin Ulrik 1976-05-22 
Forskarbacken 8-
313 104 05 Stockholm 612 89 08 ulrikbrandin@hotmail.com L01 

 Bönemark Tobias  
Kungshamra 71 - 
0015 170 70 Solna    

 Börjesson Johan  
Solhemshagvägen 
78 163 56 Spånga 26 25 44  ( ) 

 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 

 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) 
 Edebo Anna 1975-03-07 Bäckgårdsvägen 36 143 42 Vårby 612 53 07   

Instruktioner: Radbryt cell med Alt + Enter. Spara filen som "Matrikel ÅÅÅÅ-MM-DD.xls" när uppdatering av matrikel gjorts. Spara inte över den gamla filen. Kom ihåg att ändra texterna "läsår ÅÅ/ÅÅ" och "medlemsavgift ÅÅ/
samt "Rev ÅÅÅÅ-MM-DD" till samma datum som filnamnet
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4 tr 

B Edlund Andreas       

 Ekström Anders 1973-05-20 
Forskarbacken 1-
104 104 05 Stockholm 16 63 91 fr97_eks@alv SU 

B Elfving Eva       

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

 Elwinger Fredrik 1977-12-04    fredrik@elwinger.com K96 

B Engsten Erik    073-9481495 e.engsten@spray.se  

B Ericsson Johan 1979-08-29 
Forskarbacken 7  - 
506 104 05 Stockholm 0708-18 65 07  V98 

B  Eriksson Pernilla       

 Esteban Rubén  
Forskarbacken 19 -
402 104 05 Stockholm 073-704 70 24 x01_rel@e  

 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) 

B Gassner Lisa 1981-02-26 
Professorslingan 
19-119 104 05 Stockholm 458 90 19 lgassner@kth.se L01 

B Gassner Åsa 1982-10-12 Amanuensvägen 3- 104 05 Stockholm 54 590 424  F02 

 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) 

 Grim Mattias  
Professorslingan 
37-104 104 05 Stockholm    

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

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

B Gustavsson Rolf     f00-fgu@f.kth.se  

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  ( ) 

B Hedefält Per 1981-04-09 
Forskarbacken 
10:318  104 05 Stockholm 6737991   

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

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

B Henriksson Maria 1979-01-06 Kungsharma 55A 170 70 Solna 624 25 79 mariahenr@hotmail.com Bio00 

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

B Holm Susanne 1976-01-15 3e tvärgatan 11A 802 84 Gävle 545 935 75 susenh@lycosmail.com K 96 
B  Isaksson Åsa    545 90 424   

 Johansson Fredrik  
Observatoriegatan 
17 113 29 Stockholm 540 830 11 

fredrik.johansson@ 
allgon.se (E92) 

 Johansson Henrik  
Professorslingan 
31/501 104 05 Stockholm 673 01 28 

henrik.johansson@ 
ortivus.se  

B Johansson Magnus  1978-12-07 
Forskarbacken 
6:208 104 05 Stockholm 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 Sofia 1976-01-12 Ståltrådsv. 13 168 68 Bromma 25 39 39 sofia.j@home.se SU 

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

 Kaisajuntti Linus     linusk@kth.se  

 Kjellberg Magnus  
Forskarbacken 2 / 
308 104 05 Stockholm 673 54 38 

magnus.kjellberg@ 
hotmail.com K98 
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B Koskenniemi Petra 1974-03-18 Ekhagsvägen 7, 2tr 104 05 Stockholm 673 78 35 petrakoskenniemi@hotmail.com  
B Lampinen Anna       

 Larbo Martin 1975-03-08 
Stockholmsv. 60 B 
3tr 181 42 Lidingö 767 57 93 l95_lan@l (L 95) 

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

 Ljunggren Björn 1974-09-06 

 c/o Spetz 
Kristinehamnsgatan 
68 Farsta  bjorn@sbg.se (L94) 

 Ljunggren Rickard  
Kungsharma 11-
312 170 70 Solna 0702-93 76 87 rickardljunggren@hotmail.com L01 

 Ljungström Annika 1977-06-27 
Amanuensvägen 6-
216 104 05 Stockholm 612 93 02 annikaline@hotmail.com KI 

 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 
B Nilsson Tommy       
B Åsa Nordlander       

 Nordin Lars  
Ystadsvägen 79 2 
tr 

121 51 
Johanneshov 648 41 59 lars@nordin.com.se (M 86) 

 Närhi Jan Mikael     me02_jna@it IT 02 

 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  

 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 

B Quinn Andrew    070-6557003   
B Rodiere Sonia 1969-11-08 Skolv. 8 3tr 181 33 Lidingö 070-110 97 19 sonia@senlit.se F88 

 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   

 Sjödin Maria 1975-05-06   360677 marias@digpro.se (L 94)    

B Sjögren Linda 1980-06-10 
Amanensvägen 
5:104 104 05 Stockholm    



 33

 Smitt Olof  Rörg.11A 852 39 Sundsvall    

 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) 

 Stropp Anki 1974-08-06 
Bäverdammsgränd 
95 124 63 Bandhagen 647 16 20 k94_asp@k (K 94) 

 Stropp Helena  
Forskarbacken 2-
119 104 05 Stockholm   L 99 

 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 
 Svedström Johanna       

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

B Tarandi Emma 1981-03-03 Krångedev. 29 115 43 Stockholm   Me01 
 Tysk Greger  Bosön lgh 703 181 90 Lidingö    hgh   

 Wennerstrand Henrik  1978-10-18 
Frisksportarvägen 
21 181 30 Lidingö 070-665 53 49 m98_wdk@m M 98 

B Westin Jonas 1980-03-19    nocfoz@gemineye.com  
B Wilhelmsson Mikael 1978-09-30   073-94 97 333 drufus@home.se L 98 
 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) 

 Övermo Andreas 1975-11-04 
Kungshamra 21 -
118 170 70 Solna 655 84 77 

andreas.overmo@ 
transelectric.se (V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan naturen bli vackrare?   


