
 36 

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

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) 

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 

Westin Jonas 1980-03-19    nocfoz@gemineye.com  
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) 

 
 
 
 
 

KOTLetter 
# 3-4 2004 
  
 

Referat från det som har 
hänt 

Puck på Jojoleden: ”Jag 
trodde jag skulle dö, typ” 

NSM_Åbo_2004:  
”Lite äldre, lite nyktrare, lite roligare” 
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Kjellberg Magnus  Forskarbacken 2 / 308 
104 05 
Stockholm 673 54 38 

magnus.kjellberg@ 
hotmail.com K98 

Koskenniemi 
Petra 1974-03-18 Ekhagsvägen 7, 2tr 

104 05 
Stockholm 673 78 35 petrakoskenniemi@hotmail.com  

Lampinen Anna       

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

Larsson Monica       

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

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 

Nilsson Tommy       
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     

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 

Quinn Andrew    070-6557003   

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) 
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Edebo Anna 1975-03-07 Bäckgårdsvägen 36 4 tr 143 42 Vårby 612 53 07   
Edlund Andreas       

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

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 

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

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

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) 

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

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    

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   

Gustavsson Rolf     f00-fgu@f.kth.se  

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  ( ) 

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 

Helmfridsson 
Tomas 1973-03-27 Samaritgränd 3 

118 53 
Stockholm 668 98 86 

tomas.helmfridsson@ 
cts.se (E 92) 

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

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

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

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  
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Ordförande har ordet 
Min sista ordförandespalt. Snart är det dags för en ny styrelse att ta plats. Hur den 
kommer att se ut nästa år vet vi förstås inte ännu, men vi har ett par lovande kort på 
gång… 
Vill förövrigt passa på att hälsa er nya välkomna, hoppas på att få se er som var på 
NSM i andra sammanhang också, hur som helst, välkomna till KOT!  
 
Efter vad jag förstod var NSM minst lika kul som alltid, även om alla verkar ha en 
egen historia att berätta, någon som sov i en domkyrka, någon som badade, någon 
som bar plastdamer på båten, någon som påstod att buffén var kass med bara kall mat 
och sallad, andra (de flesta faktiskt) som sa att det var bästa maten på länge, någon 
som delade ut presenter till arga tanten som vaktade ölet, någon som cyklade runt i 
kycklingdräkt och så vidare, det får mig att undra lite… Gjorde ni någonting ihop? 
 
I början av nästa år kommer det, hör och häpna, att bli årsmöte, kom på det! Viktiga 
saker kommer att avhandlas, tyvärr kommer vi nog bli tvungna att dra ner på saker 
och ting till nästa år, KOTLetter verkar ligga rätt illa till, så kom och säg vad du 
tycker och tänker! 
 
Vi i styrelsen, som från början var bantade från sju till fem och tillslut bara blev fyra, 
tackar för oss. Det har vart roligt, och lite kämpigt ibland! 
 
//Lisa 
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Redaktörens rader 
Under sommaren tog Träningsansvarig ett steg åt sidan för att utveckla sina nya 
intressen. Detta innebär att den redan lilla styrelsen blev ännu mindre och att jag fick 
göra comeback som träningsansvarig. Detta gjorde att förra numret uteblev. Men nu 
känns det endå rätt att avsluta uppdraget som redaktör med ett nummer. Nu kommer i 
all fall något som kan likna ett nummer för att summera vad som hänt.  Mycket har hänt 
sedan sist, det har varit en sommar och en höst. Nu är det vinter.  
Nyss satt jag hemkommen från ännu ett NSM, ett nå så fruktansvärt kul happening att 
det är svårt att förklara. NSM saknar motsvarighet att under en hel helg få festa och roa 
sig omgiven av massor med roliga och trevliga människor. Givetvis blir man sedan 
förkyld, men det kan det ju vara värt. 
Efter ett glögglunken där verkställande valberedning raggade hårt och fick napp, ser det 
ut som det kommer bli ett nytt bra år i KOTs historia.  
 
 
//VeBe 
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Matrikel 
       

Kongliga Orienterings Teknologerna - 
KOT     

Grundad 1982-10-10      

E-post: 
kot@ths.kth.se      

Adresslista över medlemmar läsår 03/04. Rev. 
2004-01-13    

Anmäl fel och ändringar till e-post kot@ths.kth.se. Betala medlemsavgift på pg 43 
11 52 - 8  

Teckenförklaring: B = Betald medlemsavgift 03/04, ()=slutat på 
KTH   

Riktnummer 08 där  annat ej anges. E-postadresserna avslutas med .kth.se där 
annat ej anges.  

       
       
Namn Födelsedatum Adress Postadress Telefonnummer E-post adress Linje 

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 

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 

Berggrund Mattias 1975-03-22 Ekhagsvägen 7, 2tr 
104 05 
Stockholm 673 78 35 mattias.berggrund@lm.se (L 96) 

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) 

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 ) 

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) 

Cederlöf Magnus  1974-10-12 Minervavägen 5C 
191 50 
Sollentuna 659 32 57 mcider@hem.passagen.se (E 93) 



 32 

(This page is intended to be empty) 

 5 

Notiser. 

Bellmanstafetten 
Även under denna sommar sprang kvalades det på Bellmanbanan var o varannan tisdag-
torsdag. På tävlingsdagen hade vi två starka lag på startlinjen. Löptiderna var lite längre 
i år än förra året. Slutligen hade KOT1 Sprungit in på en mycket fin 6:e plats. Slaget av 
endast ett Studenternas-lag och andra välmeriterade löparklubbar. Det andra laget 
sprang efter en räserspurt av HP-Pär in på en 18:e plats.  194 lag startade. 
 
Resultat: http://www.bellmanstafetten.se  

 
Superlaget 

KTH Mästerskapet 
Ett traditionsenligt KTH mästerskap avgjordes på KTH. Segrade gjorde en tjej och en 
kille. 
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Kårens dag 
På kårens dag stod Flisa-Lisa och Vb-Johan och lockade på nya medlemmar. Många 
olika typer av människor var intresserad av orientering och vi fick massor av namn på 
en maillista som vi sedan skickade ytterligare infomail till. Kårensdag följdes upp av en 
infoträff där dök 5-10 pers upp. Under hösten har det faktiskt varit regelbundna besök  
av  ”nya”, flera gånger i majoritet faktiskt. Några åkte med till NSM. 
 

 
Olika typer av människor köade framför  
KOTs monter på kårens dag. 

 
KOT-Cupen 
-Det var faktiskt väldigt nära att det kom något om KOT-Cupen, men det kommer vid 
ett senare tillfälle- 
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Sponsor 
 
 
 
 

 
 

 
 

Samlarbild 
 

 
                Ukko Pekka  
 



 30 

Klur 
 
 
-Vad är motsatsen till: ”Musmusflatan”? 
Ledtråd det är en plats med KOT-anknytning. 
 
 
 
Svaret skickas till: 
KOT-Letter 
c/o Björklund 
Forskarbacken 21-406 
10405 Stockholm 
 
 
Rätt svar på förra numrets fråga var ju givetvis [-----]. Tyvärr lämnades inga rätta svar 
in i tid. Detta gör att priset i form av en pall Sofiero tillfaller KOTLetter-redaktionen. 
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Pampas Light 
Försvaret har nästan gått i konkurs därför har militären inte längre råd att låta de 
orientera. Detta gjorde att malaj-klassen saknades i år och att antalet sträckor var 
nerdraget från tidigare 18 till 12.  Trots detta fick KOT inte i hop två riktiga lag i år. Då 
KOT vunnit varje år sedan 1997 var pressen återigen hård, att stämpla rätt. Räven som 
på grund av för sen anmälan fått springa i andralaget var först in av alla. Han sprang i 
från Löwegren på upploppet och hade en ruskigt bra tid. Vråål-Åke i förstalaget hade 
det lite tyngre och hade ca 50% sämre tid än Räv. Resten av laget hade också lite oflyt 
vilket gjorde att vi aldrig kunde hota om totalsegern. Men vi lyckades stämpla rätt och 
vann Högskoleklassen. Andralaget lyckades även komma runt även om Kot-UK tar 
avstånd från detta då så kallad dubbling förekom vilket uttryckligen var förbjudet enligt 
PM. Ciders bilåkande på Borggården mellan 17-23 var inte heller något som laglydige 
Kot-UK är stolt över. Efter att en lite trupp hade väntat på att få tillbaka seger-fatet bar 
det av till Burger King för en segerbanket.  
En fakta-sida: http://www.mhsk.mil.se/index.php?lang=S&c=news&id=24662 (orka 
skriv in det där)   
 

 
Vilket fint pris vi fick. 
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NSM 2004 
I år har VeBe har i år varit i Åbo 

Prolog 
Sedan länge var det bestämt att många gjorde sitt sista NSM i 
år. Det var nu det gällde, sista gången. Förberedelserna hade 
varit omfattande. För min egen del började NSM när vi skulle 
hämta ett stort paket på posten nybrogatan. Paketet var för 
stort fast vi försökte i alla hål, öppningar, på bilen. Vi tvangs 
öppna det stora paketet och ösa in tomtedräkterna en och en 
mitt på Östermalm. Lustig syn.  

En båt kommer lastad 
Efter att ha packat Rävens pansarfamiljevagn full bar det av 
till terminalen. Vid terminalen mötte sedan nästa alla upp i god 
tid. Vi äntrade båten.   
Fritt återberättat: 
Barsk vakt. 
-Den där bandspelaren får ni inte ta med ombord. 
Nervös Mike. 
-Men vi ska ju ha med den till Finland 
Vakten 
-Jaha, ska ni till Finland, då är det OK! 
Tyvärr blev KOTs resebok kvar på terminalen, denna hittades 
av en vänlig man och den kom tillbaka till när vi var tillbaka i 
Stockholm på söndagen. 
Ombord steg stämningen snabbt, turistmundering, mycket 
snart var en hytt proppfull av folk och allsång.   
I Panorama-Pari var det dags för karaoke. The Willy-Brunz 
gjorde ett bejublat framträdande med ”En dag”, stämningen 
var på topp och taket var nära att lyfta. Allt finns dokumenterat 
på en kort filmsekvens som cirkulerar på internet. 
På det nedre dansgolvet blev det också ös när KOT kom dit. 
Ett bestående minne därifrån är de små barnen som hängde med i alla spektakulära 
moves, i mellan åt  iklädda Willy Bruns attribut.   

NSM ABC 
Alexander Kyckling  
Bra i Ordning 
Cykling 
Dragsmällare 
”En dag” 
Finland 
Gröt 
Hesburger 
Inmundigande 
Jul 
Karaoke 
Ljusstake 
Morot 
Neger-joe 
Outsourcing av bricka 
Purjo-Pizza 
Qot 
Rulle Rövare 
Sjörövarkarta 
Tomte 
Ukko-Pekka 
Vätskekontroll 
Willy Brunz 
X-treme tomte 
Yrsel 
ZZ-KOT 
Åbo 
Älskog 
Öl-förråd 

//Steve
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Det ryktas att.... 
 
...fågeln är full 

...tomten röker tomtebloss 

...tomten är far till alla barn  

...Mumintrollet inte bajsar 

...att Söders har mysiga träningar norr om stan soliga söndagsmornar 

...Lisa tror att Ulrik stulit öl ur en finsk bil 

...Åke goes Bajen 2005 

...KOT-Letterredaktionen 2004 är den snyggaste någonsin. 
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En sjuk stackars Puck. 

 
Chopper medevac. Ulrik och de andra lastar ur våra prylar i Nikka. 
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I övrigt ritades obscena detaljer på 
muminkaraktärerna i rithörnan, en staty från 
restaurangen hamnade nerbäddad i en säng, 
en hyttdörr tejpades igen.  Purjo gjorde sig 
ett namn genom att festa hårdast - somna av 
i duschen och orsaka översvämning i hytten.  
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Dagen före 
Dopparedagen 
Någon timme senare skulle vi 
tydligen upp. Med viss hjälp av en 
lokalbuss släpade vi all vår 
utrustning till ett rum som ex-
KOTaren Johanna Minttu hade 
fixat. 
En komadag i Åbo flöt förbi. 
Hemohesburger. Nokia o jag 
tillbringade ett par timmar i den 
stora kyrkan för att få en varm plats 
att somna av på. Personalen kollade 
lite konstigt när vi ganska diskret 
försökte få lite vila. Skönt var också 
att få utnyttja herrens egen toalett. Där inne gick en man omkring med kalsongerna vid 

knävecken, det var nog inte herren själv utan en 
”normal” finne. 
Utanför logi-skolan var det vänteläger. Arrangören 
informerade att det inte var tillåtet att ta in 
”beercases”. Dessa skulle placeras i ett allmänt 
rum. Skolgården fylldes av kartonger när alla 
packade i sin öl i väskorna i stället. Vi skulle sova 
i en stor korridor.  

Nattsprint 
Stämningen steg återigen inför nattsprinten. 
Säkerhetsgenomgång, Jorma visade framstupa 
sidoläge, alltså hur man håller bak håret på någon 
som kräkes. Kronan delade ut reservmorötter till 
alla i fall lampan skulle lägga av. Lyckat. Fågeln 
gjorde entré. 
Under nattsprinten gjordes ett stort bål upp. Fågeln 
var full, dessutom dök Rulle Rövare upp i mörkret. 
Rulle Rövare och fågeln fattade tycke för varandra 
och obscena scener utspelade sig i mörkret.  
Banläggaren följde sedan med i kön och manade 
på de sista ”löparna”.  Dusch, mycket proppfull 
bastu. Stoj och stim i korridoren. 
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Jag på Östra Knivglaciären strax innan det blev läskigt. 
 
Den lilla Unna Räitastugan (obemannad med två britsar) var i betydligt bättre skick än 
vad vi förväntat oss. Här träffade vi på en familj som skulle gå Jojoleden. Vi gav dem 
rekommendationen att undvika våra och den fallande snubbens fotspår och i stället gå 
långt ner på glaciären, dvs. så långt från Knivkammen som möjligt. 
Resten av dagen gick åt till att i den tryckande värmen gå ner till Sälkastugorna där vi 
mötte vår tredjeman Ulrik som haft en lugn och skön eftermiddag utan några glaciala 
äventyr. Samma eftermiddag och resten av veckan blev min förkylning sämre. Det fick 
till följd att toppturen från Singivagge till Kebs sydtopp gick åt fanders. Istället blev det 
en fruktansvärt tråkig och ensam vilodag i tältet medan Ulrik och Rickard försökte sig 
på Kebs sydtopp men fick avbryta på grund dimma. Ett par dagar senare hade kroppen 
fått nog och jag avslutade turen i Ulriks sällskap i en helikopter som tog oss till 
Nikkaluokta medan Rickard knatade hela vägen tillbaka. Trots den hämmande 
krankheten var Jojoleden riktigt fin upplevelse som jag varmt rekommenderar. 
 
/Per Andersson, Puck 
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…och nerför Pyramidpasset. 
 
Glaciären som slickar Knivkammen var mestadels snötäckt med några mindre barsmälta 
partier. Här klantade jag mig och ledde oss in på ett dåligt vägval. När vi såg en kille 
några hundra meter ovanför oss bestämde vi oss för att gå upp och prata med honom 
(det var den enda mänskliga kontakt vi fick efter Jojoleden). Därför gick vi rakt upp i ett 
av de brantaste partierna som dessutom delvis bestod av barsmält is. Innan vi hann upp 
till killen såg vi hur han tappade fästet och rutschade ner något hundratal meter. Så kan 
det gå när inte stegjärnen är på, he, he. Efter en högljudd konversation med snubben 
kunde vi i alla fall konstatera att han var OK. Efter att ha grävt lite med yxan hittade vi 
den troliga orsaken till killens ofrivilliga åktur. Under ett mjukt täcke låg ett lager med 
ca 1 dm hårdpackad isig snö följt av glaciärens isiga yta. Antagligen hade en bit av detta 
hårdpackade lager släppt och tagit med sig en passagerare. Vi traverserade för att 
snabbast möjligt ta oss bort från det osäkra underlaget. Utan fadäser kom vi snart till 
säker mark och kunde ta av oss järnen. Nöjda med att ha klarat alla tre passen på 
Jojoleden utan problem knallade vi de sista hundra metrarna till Unna Räitastugan och 
lagade en välförtjänt lunch utanför. 
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Jorma startar, Rulle Rövare o fågeln och någon sorts lagbild i skogen under nattsprinten 
Ol-pub. Jag tror bestämt det var kul där. Men till sist var det bara jag kvar från KOT på 
dansgolvet tillsammans med Lithe-Vilse. Besvikelsen var stor att behöva skämmas över 
mina trötta kamrater. När sedan festen var slut var det dags att gå hem.  
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På vägen hem hade tydligen Kronan problem att beställa en tunnbrödrulle med räksallad 
och fick nöja sig med pommes och ketchup, trots försök på alla kända språk (shrimp de 
sallada). En plastback hamnade i toppen på en flaggstång. 
”Hemma” i korridoren möttes man av varm julstämning. Ljusslingor, stakar, dukar och 
allmänt julpynt. Mysigt. 

Dopparedagen 

 
Musse väcker alla med sin muntra sång, inte kan man vara 
morgonsur efter en sådan väckning. Frukostcider. 
Utdelning av Tomte-Kit. Påklädning, svettas, avmarsch, 
alla kom med, bra jobbat. Bjällerklang i bussen. Ankomst 
TC. Julklappsutdelning, alla hade vart snälla och fick 
varsin klapp. ”God Jul MaLin, önskar J-O...Purjo önskar 
löken....Irish önskar IOGT-NTO” Lätt regn, det enda under 
resan!? 
Avmarsch start. En kula o två glitter i en stor gran. Start, 
klubblottning, 20 min senare var vi alla igenom.  
Repet hela vägen till ettan, en förtomte släpptes lös och 
visade oss rätt med sin pingla in mot kontrollen. En man 
som bodde där i skogen sprang ifatt oss och fotade med sin 
nokiatelefon. 
Paus vid ettan. Preben Möller tog ett bloss. Ett försök att 
minera kontrollen med dragsmällare misslyckades. Nu var 
det fri marsch mot kontroll nummer två. Skada direkt, 
Jorma hade skor med GoreTex Sula och halkade och föll 
illa. Tack vare kylspray och Minttu var han snabbt på 
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På väg uppför… 
 
Rickard och jag knatade i alla fall i väg mot foten av Pyramiden. Härifrån gick vi på snö 
hela vägen upp förutom ett parti med block just innan krönet. Sol, 20 grader i skuggan, 
snö och total avsaknad av vind gjorde stigningen duktigt het. Men som väntat blev vi 
återigen rikligt belönade på passkrönet. Perfekta vyer både åt norr och söder – 
Kebnekaises nord- och sydtopp, Kaskasavagge, Drakryggen, Unna Räitavagge och en 
massa annat. Med glädje konstaterade vi att isen på Östra Knivglaciären inte var 
blottlagd. Att klättra på de trasiga och branta klipporna till väster såg måttligt lockande 
ut, speciellt med tanke på att vi skulle gå neråt. Istället gick vi utan några som helst 
problem på skrå nerför snön på glaciären närmast Pyramiden. Frestelsen att sätta sig på 
arslet och åka utför var väldigt stor. Men min packning vägde 20 kg för mycket för en 
sådan nerfärd. Inte heller här skulle jag vilja gå ner utan stegjärn med den packning vi 
hade. 
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Taikonläger och solsken i Kaskasavagge. 
 
Den kalla natten med minusgrader och frost på tälten fick sin förklaring i samband med 
en pisspaus vid fyrasnåret på morgonen. Klart väder, vindstilla och inte ett moln på 
himlen – helt fantastiskt. Hade det inte varit så f-rb-nn-t kallt och tidigt på morgonen 
och smärtsamt i min hals hade jag definitivt gett mig iväg på en fotorunda. När klockan 
ringde vid sju var det fortfarande kanonväder. Perfekt tajming då Pyramidpasset, som 
var trippens största utmaning, skulle passeras denna dag 22 juli. Dessvärre blev vi en 
man kort upp till Pyramidpasset. Ulrik valde nämligen att gå genom Kaskasavagge till 
Sälkastugorna där vi skulle ses senare samma dag eller nästa dag. 
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fötterna igen.  
Det hade tagit oss en respektabel tid redan så tanken var att vi skulle öka tempot, men 
redan vid tvåan vart det paus igen... Minttu-pistolen gav oss ny energi. Vi orienterade 
säkert. Renen hittade en utfodringsstation där det mycket lämpligt fanns en Koff att 
suga på.  Myggorna kom i kapp oss och lämnade över lite grejer som vi tappat under 
vägen. Några valde att gina lite. J Boris Möllers bricka fick bästa sträcktid mellan två 
kontroller tack vare en racertomte och en vägvisande tomte-parad.  

 
På väg mot kontrollen innan vätskan hördes högljutt stoj och stim. Där stod hela 
tomteparaden och väntade för gemensam entrance till vätskan. ”Vi är tomtar allihopa, 
allihopa .... jag med och muuumin, jaaag med...”  Kan nog med säkerhet säga att vi hade 
i det närmaste alla blickar mot oss när vi gjorde entré till vätskan.  
Vid vätskan kläddes ”granen”, åts julegröt, dracks varm glögg. Mintturace, Tyrkisk 
Peber, korv, Balansbröd. Dans kring granen, bränna julbocken. ”Varför har Vråålis 
mustaschen på hakan?” Stoj och stim i några timmar.   
Hemmarschen var tämligen ”städad” inga skandalscener även om promillenivån säkert 
var över lagom hos vissa. Man skulle kunna säga att KOT var ”Bra i ordning” (tjaa lala 
lalaa). 
Vid sista kontrollen möttes vi av tomhet men en arrangör kom snabbt springandes mot 
oss med den.  På upploppet var det inte bara städade scener.  
Bussen kom, vi kom med hem. Dusch.  

Banquette 
God mat. Proffsigt arrangemang. Trevliga människor. Det verkar ha varit stojerier på 
scenen. Då damernas andrapristagare blev uppropad steg ZZ-Kot upp på scenen och 
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sjöng Alexander Kyckling.  Jag missade allt spektakel då jag blivit placerad vid ett bord 
som befann sig i ett hörn närmare toaletterna än scenen.  

 
Kvällen flöt på, ett band spelade musik, det var nog ganska bra.  ZZ-Kot utgjorde en 
minnesvärs syn på en balkong. En kvinna hittades under någon presenning.  Någon föll 

igenom taket på toaletten.  
Jag kände mig torr i halsen hela 
kvällen och försökte hålla den sval 
med ett konstant dryckesintag. När 
jag beställde en free-refill på ölen 
tog de tvekande glaset och gav 
tillbaka den dyraste mjölkdrinken 
de hade. Som jag givetvis fick 
betala för.  
Skulle tro att alla hade kul. 
När det var dags att gå hem 
hamnade jag nästan ensam och 
lyckades gå...lite vilse...kom hem 
till slut i alla fall. 
Många hade somnat. Desperata 
försök att packa något eftersom det 
snart var dags att gå upp och åka 
hem. 
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Rickard och jag i Koupervagge. 
 
Stigningen upp till passet mellan dalarna Koupervagge och Kaskasavagge var värre. 
Block, block och block – stora som små, alla hala på grund av regnet. Inte fanns det 
heller speciellt mycket snö att gå på med undantag av snöfältet som leder upp till 
passkrönet. Uppe på krönet fick vi i alla fall belöning för allt slit. Regnet hade upphört, 
dimman samt molnen hade lättat och vi fick en fin utsikt över Kaskasavagge med 1900-
meterstoppen Pyramiden. Där kunde vi ana vad som väntade nästa dag. Nerstigningen i 
Koupervagge gick smidigt tack vare alla snöfält som vi kunde gå och glida nerför. Här 
hittade vi även en ganska bra tältplats för våra två tält. Vi missade tyvärr den stora 
tältplatsen Kaskasavagge International. 
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Sista rycket innan passkrönet. 
 
På Tarfalapassets krön tog vi av oss järnen och gick ner efter en stig mot Svarta sjön 
(Kaskasajaure). Därefter följde en del stenskravel med påföljande behaglig stigning på 
snöfält upp mot krönet efter Svarta sjön. Sedan bar det ner i Koupervagge över block 
blandat med snölegor, inte speciellt svårt. 
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Lite senare 
07:00 uppstigning. Släpa grejer – lite mindre grejer, åka buss, slappa på terminalen, 
kliva på båten. En person som hade sovit djup om natten hittade ett luktsudd i 
kalsongerna. Entra hytten. Däcka. Svettas. Vakna. Dra runt, äta köttbullar, sega, 
nöjesåka hiss, kolla karaoke och bäst av allt: Silja Show där Mumintrollet kom fram 
efter att vi ropat på honom.  
Ankomst Stockholm, trängas, lång promenad. Ankomsthall alla glider iväg åt sitt håll 
och ännu ett NSM är över... kvar finns bara minnena ...och/eller bilderna. 
 
Ett tappert gäng stannade kvar och sprang budkavle på ett bra sätt. Dessa lyckades 
tydligen tända till och festa lite på söndagskvällen också. 
 
En erkännande till Räven som stannade kvar i Finland några dagar extra och tog stora 
kliv i livet genom att lyckas skaffa både jobb och ny orienteringsklubb. Hemresan 
spenderade han ensam vilt dansandes på dansgolvet. Kvällen avslutades i hytten 
tillsammans med en bror till åbos maffiakung, och dennes tillfälliga nattragg. Kul resa.  
 
//Ve Be 
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Glögglunken 
En mörk kall vinternatt mötte löparna. Vid starten erhölls en påse och en naturpasset-
karta. På baksidan av kartan fanns foton från kontrollpunkter i sommrig skog dessa 
skulle då samköras för att se vilka kontroller som skulle besökas. Vid kontrollen fanns 
det reklamprylar som skulle tas med och läggas i påsen. Som en andra del i tävlingen 
fanns ”Sluggerbanan” vilken var känd i förväg. Nu var det så att några fotokontroller 
inte ens fanns med som kontrollpunkter på kartan, detta komplicerade lite. Hur som 
helst hittade ganska många ganska mycket i skogen. Slugger banan sprangs fort. 
Idealtiden var satt, vis av tidigare års erfarenheter, till 80 minuter så att alla skulle hinna 
till maten. 
I bastun var det hett. Där dracks det öl. Sjöngs lite och en allmänt trevlig stämning. Men 
maten kallade. Nytt för i år var mat och fest i en lokal som tålde höga klackar. Det bjöds 
på fluffigt ris och mycket ost, bland annat. Prisutdelningen i promenadklassen 
genererade många applåder.  En ung mö gjorde konster i en ring. En äldre man 
jonglerade. Nu hade väl inte han sin bästa dag och tappade en del käglor. Två unga 
möar gjorde gymnastik-trix. Mer applåder.  
Maten var slut, magen full. Bandet spelade upp, samma gedigna band som förra året. 
Festen ville inte riktigt komma igång. Kanske var det så att KOT var extra trötta eller 
om ölen som var för dyr för att skapa feststämning. Bandet spelade massor av låtar och 
stämningen steg på dansgolvet. Efter några set med flor fillers var musiken slut, och då 
var festen slut också. Redan vid ettiden. Tydligen. 
Puck ville festa vidare men fick ingen med sig. Upprörd valde han att nöja sig med 
Ulrik och ta kollektivsystemet hem. På vägen hem sedan råkade han ut för någon 
incident med en fjortisbrud som försökte ta hans hamburgare, tack vare Securitas kunde 
han säkra sitt nattliga näringsintag.   
Senare under natten bedrevs lokala efterfester som kunde spåras på KOT-forumet.  

//Polydrive VI 
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Här vill man inte trilla ner. 
Turen över Kebnepakteglaciären blev riktigt behaglig jämfört med hur jag kan tänka att 
det är att gå i blockterrängen på den branta sidomoränen. Glaciären bjöd inte på några 
svårigheter. Det enda jag saknade var bättre väder och bättre hälsa (förkylningen). Även 
om vi mestadels gick på snö skulle jag inte vilja gå här med 25 kg packning utan 
stegjärn. Dels p.g.a. partierna med is, dels p.g.a. lutningen. 
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Äventyr längs Jojoleden 19–26 juli 2004 
- Puck har varit på tur - 
Då var Jojoleden i Kebnekaise avverkad till stor belåtenhet. Dessvärre fick turen 
avslutas med helikopter på grund av en ordentlig förkylning hela veckan, kryddad med 
bröstsmärtor. 19-21 juli kom det rikligt med regn. Därför valde vi att fuska och sova i 
Tarfalastugan natten mellan 20 och 21 juli. P.g.a. regn, dimma i Tarfalapasset och ren 
slöhet kom vi inte iväg förrän 13.30 på eftermiddagen 21 juli. Då hade regnet och 
dimman lättat något och vi gav oss iväg över stenskravel och snöfält längs 
Tarfalajaure. 
 

 
Ulrik och jag på Kebnepakteglaciären. 
 
Vi valde att släpa med stegjärn utöver vandringsstavar, något som ingen av oss ångrade. 
Själv tog jag dessutom med en alpinyxa. Inte direkt nödvändigt men bra att ha om man 
faller och för att kontrollera snötäckets tjocklek på glaciärerna. Vi drog på oss järnen 
relativt omgående efter att vi kommit upp på Kebnepakteglaciären. Den var täckt med 
snö med undantag av de övre delarna som vi passerade på is. Här förekommer det en del 
sprickor och grus samt sten på isen. Sprickorna är dock varken djupa eller breda om 
man håller sig hyfsat nära sidomoränen. Irrar man däremot ut mot spricksystemet 
närmare glaciärens centrum kan det bli riktigt läskigt. 
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Dagens visa 
Alexander Kyckling 

 
Alexander Kyckling, mästare i cykling 

Alexander Kyckling, han vet vad han gör 
Alexander Kyckling, mästare i cykling 

Han vet vad han gör när han är ute och kör 
Han vet vad han gör när han är ute och kör 

 
Han vinkar med ena vingen 

Det betyder "Jag svänger snart" 
Han plingar på plingelingen 
Sen kör han om i extra fart 

 
Alexander Kyckling, mästare i cykling 

Alexander Kyckling, han vet vad han gör 
Alexander Kyckling, mästare i cykling 

Han vet vad han gör när han är ute och kör 
Han vet vad han gör när han är ute och kör 

 
Han lyser i mörka kvällen 
Han har fixat en säker sak 
Reflexer på flera ställen 

Och tuffa lampor fram och bak 
 

Alexander Kyckling, mästare i cykling 
Alexander Kyckling, han vet vad han gör 
Alexander Kyckling, mästare i cykling 

Han vet vad han gör när han är ute och kör 
Han vet vad han gör när han är ute och kör 

 
Med hjälmen på huvudknoppen 

Kör han rally med vårt staket 
Att tävla, det är ju toppen 

Han piper fram som en komet 
 

Alexander Kyckling, mästare i cykling 
Alexander Kyckling, han vet vad han gör 
Alexander Kyckling, mästare i cykling 
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Han vet vad han gör när han är ute och kör 
Han vet vad han gör när han är ute och kör 

 
[Här kan man dra refrängen en gång till med schlager- 

höjning, ifall man har lust]  
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Scoop Forum: 

KOTLetter avslöjar 
Fredagen den 1 oktober möttes postkunder på ICA-Lappis på Lappkärrsberget, 
av en lapp på den dörr som leder in till butikens bakre regioner. På lappen stod 
det ”posten stänger kl 18 pga. av utbildning” nu kan KOTLetter avslöja att 
orsaken inte alls var utbildning.  
Redan 1700 startade staten sitt postservice som gick ut på att leverera skrivna 
meddelanden mellan olika människor. Inledningsvis användes postverket främst av 
ämbetsmän, men under 1800 talet kom postverket även att användas av gemene man, 
tex bönder. Att vara postiljon var ett respekterat yrke. Allt eftersom karaktären på de 
brev som skickades ändrades med postiljonen ändrades även hans status. På 1980-talet 
hade brev mellan samhällets lägre samhällsklasser samt reklamutskick sänkt 
postiljonens status i samhället så till den milda grad att han då och då blev utsatt för 
respektlösa snöbollsattacker under vinterhalvåret. På nittiotalet uppfanns e-posten av en 
man i USA. Detta gjorde att staten inte längre kunde kontrollera all skriven 
konversation vilket gjorde att posten privatiserades. Detta ledde till att ICA-Lappis 
beordrades att bedriva postverksamhet. Sedan 2000 har studenter tvingats ringa på en 
klocka invid lagerdörren för att sedan stå och vänta på sina paketleveranser eller 
examensbevis mellan baconavdelningen och mjölkdisken. Allt medan personalen 
nonchalant fortsätter att packa upp sekunda bröd i som levererats från  ICA-Djursholm 
där brödet ligger den första delen av hållbarhetstiden.  
Det var på denna dörr lappen satt som förkunnade att posten stängt ner i förtid. Tack 
vare Redaktörens kontakter samt att han bor granne med Lappkärrsbergets egen 
festlokal, lappispuben kunde det konstateras att ICA-personalen icke utbildade sig. Det 
kunde snabbt vidare konstateras att det bedrevs muntration i lokalen. Man kan 
misstänka att det var ett fylleslag utan like. KOTLetter spekulerar även i att mat hade 
plockats med från butiken utan att en den betalas, sk snatteri. Dessa misstankar har dock 
inte heller kunnat styrkas.  
//Redaktionen 
 
 

Fotnot: Alla årtal och det mesta av faktan är påhittade


