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Tillförordnade redaktörens rader

H
är kom

m
er till slut ett försenat num

m
er av K

O
Tletter. D

etta är också m
in sista

insats som
 K

O
Tletterredaktör. I skrivande stund är det bara ett par veckor kvar till

K
O

T:s årsm
öte, m

issa inte det. Läs m
er i separat annons i tidningen. En hel del har

skett sedan förra num
ret av K

O
Tletter. D

et som
 jag m

inns bäst är N
SM

 i G
öteborg.

D
essvärre blev jag bestulen på både jacka och kam

era m
ed film

 under N
SM

-
banketten. D

ärför går vi m
iste av en m

ängd fräcka foton. H
ursom

helst, V
B

-Johan
har skrivit en fyllig artikel som

 hjälper oss fylla ut m
erparten av m

innesluckorna.
Vattenfalls trevliga evenem

ang G
lögglunken har också avverkats, läs m

er i R
ävens

berättelse. Lussefesten blev inte lika om
fattande som

 den brukar vara. K
O

T:arna
har fått sig en redig dos festande ändå under hösten. En skara entusiaster sam

lades i
alla fall i Ekhagsstugan där styrelsen bjöd på sitt traditionsenliga lussetåg.
D

essförinnan anordnade H
P-Per Lusselöpet. K

O
Tletter har bilder och resultat från

tillställningen.

Slutligen vill jag passa på att önska nästa K
O

Tletterredaktion lycka till.

Tack för m
ig &

 trevlig läsning!

Per A
ndersson, dvs. Puck

t.f. K
O

Tletterredaktör höstterm
inen 2003
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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)
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O
rdförandens spalt

H
ej K

O
Tare!

Så, då har 2003 blivit 2004. 2004 blir ett år m
ed nya m

öjligheter och händelser. I
skrivande stund ligger snön som

 en blöt, lite grådaskig m
assa. V

åra löprundor blir
vanskliga i och m

ed den tunna vattenfilm
 som

 ligger och gör gatorna och
cykelvägarna hala.

H
oppas N

i alla har haft en trevlig jul och ett gott nytt årsskifte sam
t en god

fortsättning. D
et har jag haft och nu blickar jag fram

åt våren och ser verkligen fram
em

ot löprundor och tävlingar när det är torrt på m
arken och solen värm

er. M
en det

är ju ett tag fram
 till dess, även om

 det brukar gå fortare än m
an tror.

För K
O

Ts del innebär 2004 förhoppningsvis ett fortsatt år m
ed välplanerade

träningar och trevligt sam
kväm

 efteråt och tänk er K
O

T-festerna som
 alltid

förgyller tillvaron. H
östen 2003 såg väldigt ljus ut på nyrekryteringsfronten. V

i var
ett stort gäng på både tisdagar och torsdagar m

en m
ed höstrusket dalade antalet

aktiva m
edlem

m
ar. H

oppas ni nya som
 hade ett gott om

döm
e att träna m

ed K
O

T tar
upp det igen till våren. V

i önskar er varm
t välkom

na tillbaka.

Vad som
 händer för tillfället är att V

B
-Johans finurliga träningar fortsätter ett tag

till fram
 till en ny person tar över planeringen för 2004.

D
etta är den sista spalten för m

ig som
 ordförande och jag tackar för 2003. V

i ses på
träningarna och om

 inte det så hoppas jag att ni kom
m

er på K
O

Ts årsm
öte tisdagen

den 3 februari.

O
rdförande

Johan ”N
okia” Ericsson
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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

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  
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Inbjudan årsm
öte tisdag 3 februari

KO
T:s årsm

öte 2003 kom
m

er att vara i Bokcaféet (Lappis
Källare) kl. 20.00 tisdag 3 februari 2003. Innan årsm

ötet
går tävlingen Lappis O

pen av stapeln kl. 18.00. U
nder

årsm
ötet kom

m
er KO

T:s styrelse för 2004 att väljas.
2003-års styrelse presenterar vad som

 skett under 2003
och fika serveras.

21

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

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
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N
SM

 2003 G
öteborg

Inför detta års N
SM

 var det lite oroligt då m
ånga starka nam

n fattades i truppen.
Även om

 det hade varit kul m
ed fler K

O
Tare så blev ju inte N

SM
 någon tråkig

historia. N
u blev vi i alla fall 22 personer till slut, en god blandning av rutinerade,

några rookies och några som
 inte tagit del av K

O
T:s verksam

het tidigare.

Flexibuss

Flexibussen kom
 10:30 till IC

A
 Lappis. D

å satt redan studenterna från U
ppsala på

bussen, dessa rookies hade föredöm
ligt läm

nat de bästa platserna bak i bussen. N
är

alla äntligen anlänt och packat in sina pinaler i den m
ycket uppskattade vagn som

flexibussen släpade på åkte vi söderut.
Första Sofieron öppnades strax efter
avgång. M

ycket bra. Efter  några extra
långa m

il blev det äntligen en första PP
utanför N

orrköping då M
appa klev på.

"Sofiero det spanska ölet"

Stäm
ningen steg snabbt när det var dags för "Torsk på Tallin" var stäm

ningen så
hög att handlingen var svår att följa. I Linköping klev LiTH

e Vilse på, och ett nytt
flak Sofiero häm

tades in i kupén. På grund av vår m
ystiske chaufförs blyga

behandling av gaspedalen var vi redan rejält sena. LiTH
 vilse hade visat god anda

genom
 att förfestat "i skogen bakom

 Statoil".

"Fågeln är full"

V
id ankom

st till G
öteborg fanns det inte tid för så m

ycket m
er än att bosätta sig i

klassrum
 och klä på sig inför nattsprint. I frånvaro av M

urars gav Puck en m
ycket

stabil säkerhetsgenom
gång och berättade i vilka situationer respektive förband i

sjukvårdväskan skulle användas. Puck var dessutom
 snyggast då han hade iklätt sig

fågelm
ask och skyddsoverall.

N
attsprinten var en lagom

 lång bana som
 m

estadels gick på C
halm

ers-om
rådet och

i bostadsom
råden. K

ronan och N
okia gjorde upp en fin brasa i närheten av åttan

som
 m

ed hjälp av kartor och annat bråte tog sig riktigt rejält. D
en var nära att

kvävas några gånger då surt gräs och ljung lades på m
en svarade genast m

ed kraftig
rökutveckling. D

iskokulan var m
ed och skänkte partystäm

ning. D
et var m

ycket stoj

20

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)
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och stim
 och en uppsluppen stäm

ning, V
råålis lurade någon att stäm

plingsenheten
var i brasan, löparen spanade stressat i elden innan han blev om

bedd att "läääääsa
kaaaaartan".

Efter ett tag fortsatte färden. Fågeln var
full, hade kondens i näbben och retade
hundar. H

eders till den arrangör som
följde oss och plockade in kontrollerna allt
efter vi varit där. Längs tid av alla fick Ve
B

e, en halvtim
m

e efter Ste Ve. H
ur dessa

lyckades bli godkända är ett m
ysterium

.
D

et fanns de som
 sprang seriöst och

gjorde det ganska bra.

Badgossarna

O
-Pub

En standard festlokal där det både fanns m
öjlighet att um

gås, dansa och dricka
alkohol, helt O

K
 alltså. Planen var att det inte skulle bli så sent då den viktiga

klassiska distansen väntade dagen efter. M
en sent blev det ju givetvis. Inga

skandaler(?).

"Ingen nöjesresa"

7 tim
m

ar efter O
-puben stängde

var det dags för första start. R
epet

var fram
m

e redan på väg till start,
W

illy B
run vinkade till den

pittoreska lokalbefolkningen och
repfällor arrangerades.  I den
hårda m

otionsklassen hade W
illy

B
run hade haft sådan tur att vi var

lottade på rad allra först.

W
illy Brun väg till tävlingen.

19

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
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 4 tr 143 42 Vårby 612 53 07

B Edlund Andreas

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/ÅÅ" ovan till aktuellt läsår samt "Roner: Rad
MM-DD" till samma datum som filnamnet. 
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 Livsfarligt poserande på m
ur strax efter start.

D
et tog ett tag innan alla passerat genom

 startproceduren, efter några välrepeterade
repfällor förblindades vi av m

öjligheten till en bra lagbild på en m
ur och lade

säkerhetstänkandet åt sidan. M
en, det var "ingen j---a nöjesresa det här" och det var

dags att hasta vidare. På väg m
ot ettan var terrängen m

ycket svår m
ed en farligt

brant stigning, ingen m
otionskaraktär på banan där inte. M

ed blotta förskräckelsen
klarade sig W

illy B
run utan värre m

issöden.

K
ontrollerna satt där de skulle, W

illy avancerade i bra tem
po. V

id fyran var det
dags för en paus. C

D
-spelaren bjud på stäm

ningsfylld fågelsång och presenningen
var utrullad.

Välbehövlig vila. Fjärde kontrollen skym
tar i bakgrunden.

Lite styrdans hanns m
ed innan det var dags att attackera in m

ot vätskan.
V

ätskeposten var belägen vid en vacker sjö. G
ul och röd vätska serverades.

D
rickbart m

ed en farligt hög alkoholhalt. Finnarna grävde en grop. D
et eldades på

ett tvåm
anstält. Två W

illy B
run tum

lade sedan runt i tvåm
anstältet, tydligen roligt

att se. I fyllan och villan försvann K
O

T:s digitalkam
era, den kom

 tillbaka efter
någon vecka. Efter att varit i Trondheim

 och vänt.

18

A
nnons från en anslagstavla på Lappis

(bilden är dock från N
SM

)
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Efter vätskan var repet fram
m

e igen, viktigt, för nu var verkligen W
illy B

run full.
"K

O
T har aldrig varit så fulla" skrockade någon rutinerad förnöjsam

t. M
appa var

först och drog oss, vi andra försökte hålla oss på benen så gott vi kunde. En W
illy

m
ed utländsk bakgrund skröt om

 sin nationalitets förm
åga att stå em

ot alkoholens
verkningar...m

en efter halva upploppet tog det stopp och han släpades i m
ål. M

ed
m

ycket hjälp lyckades han stäm
pla ut. Tydligen varade m

innesluckan hela
efterm

iddagen tills var dags att gå till banketten. M
en han var inte ensam

 om
 att

befinna sig bortanför tankens kraft i några tim
m

ar....

B
äst (längst) tid i huvudklassen (herrar m

otion) fick M
odell M

icke på im
ponerande

4:53:26

Efter m
ålgång, en är får hjälp m

ed att hålla upp huvudet en är i skogen bakom
 och häm

tar
luft.

Tillbaka till skolan m
ed vila och uppfräschning inför banketten. N

ågon lyckades
utlösa brandlarm

et så det kom
 dit en m

assa brandbilar. Spännande även om
 m

ånga
K

O
T:are lugnt låg kvar och vilade. N

ågon K
O

T:are satt tydligen och m
editerade på

toaletten och m
issade allt ståhej.

B
ankett

En m
ycket fin bankett väntade på nästan fyrahundra deltagare. M

ycket påkostat
m

ed trerätters av hög kvalitet. N
okia im

proviserade och gav bort sin rosa peruk till
C

O
L som

 gåva. U
nder prisutdelningen kunde inte K

ronan eller Jonte hålla sig utan
tog världsvant plats på scenen, m

en de fick inget pris. D
en ende som

 fick tag på ett
pris var Erik E som

 något förvirrad letade efter sin SI-pinne på dansgolvet m
en

hittade en guldm
edalj i stället.

17

D
et ryktas att...

...fågeln är full.

...VB hade ingen lösnäsa.

...Puck badade m
ed hip-hopare och var så inne i det att han

glöm
de att hålla reda på både sin kam

era och sin dyra nya
jacka.

...du inte ska sm
inka dig inte för m

ycket. D
å ser du ut som

ett grafittiplank.

...Bajen rekryterar KO
T:are på löpande band. N

okia, O
tto,

Steve och Kronan är bara början.

...H
P-Per hade bolivianska knarklangare i sin korridor.

...alldeles för m
ånga KO

T:are är för lata för att träna på
vintern.
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M
ot slutet av kvällen slutade

spriten att serveras, stäm
ningen

var tydligen lite väl hög. En av de
m

est rutinerade K
O

T:arna körde
hårt m

ed ölen när de flesta andra
gått över till vatten, och m

ycket
riktigt, m

ed m
ålm

edvetna steg
försvann han från sin sovplats m

itt
i festlokalen till en något m

er
undanskym

d plats i en centralt
belägen trapp där han satte sig för
att "hosta" lite. N

u var det
om

bytta roller, han fick hjälp av

den m
an som

 han tidigare under dagen hjälp. D
et visade liksom

 nivån på K
O

T:s
N

SM
-insats.

M
inst ett par K

O
T:are tog allvarligt på det internationella utbytet och sm

akade på
finska flickor. På vägen hem

 visade sig m
ånen förm

örkad, bara det är stort. K
vällen

fick en tråkig avlutning då Pucken blev av m
ed sin jacka  inklusive kam

era under
tiden han var och badade i en pool. D

essutom
 fick han våta kalsonger.

D
agen efter kvällen före

N
ågra hurtbullar sprang kavlen på söndagsm

orgonen. A
nna Lam

pinen, Jenny
Persson och Pernilla Eriksson kom

 två, och visade att K
O

T kan vara i den änden på
en resultatlista också.

H
em

resan

Inte så m
ycket att säga om

, den som
 varit m

ed förut vet
vad det handlar om

. Lite segt,  vi stannade på M
c D

onalds
några gånger. D

e flesta sov, kollade på film
.

N
ästa år är det Å

bo som
 gäller, m

issa inte den chansen.
D

å ska vi åka båt också. Till utlandet. M
ycket som

lockar....Full satsning gäller.

//VeB
e

R
esultat: http://w

w
w.itek.chalm

ers.se/chol/nsm
2003.asp

K
O

T:s bilder: http://f2.pg.photos.yahoo.com
/kotvb

Använder sam
m

a scham
po

16

B
ilder från Lussefesten i Ekhagsstugan
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G
lögglunken R

åcksta – ett arrangem
ang av

Vattenfall

K
vällen som

 alla pratat om
 i flera veckor började som

 vanligt m
ed en ej definierad

tidsåtgång för att ta sig till R
åcksta och Vattenfall. R

utinerad som
 jag ansåg m

ig
vara var det ingen brådska då det alltid är några som

 är senare än en själv. M
en

döm
 om

 m
in förvåning då m

an kliver in i om
klädningsrum

m
et under

gym
nastiksalen och kan räkna dess invånare på ena handens fingrar det hade jag

inte räknat m
ed, jaja jag gjorde vad jag kunde för att korrigera för denna

m
issräkning och därm

ed kravet av att behöva välja en plats och inte ta den som
 är

över m
itt på golvet.

N
är klockan väl hade passerat sam

lings tid var vi alla sam
lade. O

ch uppvärm
ningen

inför kvällens stora begivenhet, m
iddagen m

ed den på följande dansen. K
vällen till

ära hade det också gått rykten om
 att allas vår idol skulle dyka upp och spela senare

på kvällen.

M
en nog om

 detta nu, för er som
 inte vet hur en kväll i Vattenfalls regi i slutet av

novem
ber går till så skall jag dra en kort preview

 av vad som
 vi trodde skulle vänta

oss i näm
nd ordning:

·
Sam

ling idrottshallen R
åcksta.

·
Ploj orientering i skogen utanför R

åcksta m
ed gem

ensam
 start och först i m

ål
vinner två klasser, löpning och långlöpning dam

 respektive herr plus en
prom

enad klass. M
ed varvning vid det sedvanliga träsket/sjön m

ed glögg och
peppar kakor. Först i m

ål brukar vara någon lokal snabblöpare.
·

D
ärefter bastu en bra stund och kanske några öl där till.

·
En trappa upp brukar m

iddagen ta sin början m
ed lite m

ingel före.
·

N
är m

iddagen är avklarad brukar det var tid för lite uppvisningar och karaoke
för hugade spekulanter. K

anske också något liveband att lyssna till.
·

Sist m
en inte m

inst kom
m

er den tid då K
ots deltagare alltid är kungar och

drottningar, på dansgolvet…
·

K
vällen avslutas sent om

sider m
ed en taxi tur till Lappis m

ed så m
ånga som

m
öjligt i en taxi.

N
åväl m

ed alla på plats var det gem
ensam

 jogg till startplatsen och tänka sig att den
låg nästan vid varvningen och varvningen var där den varit de senaste åren, bra
tänkte jag då vet jag det. Själv hade m

in karta blivit placerad nästan uppe i
taggbuskarna längst ut på ena flanken så det var lite svårt att höra instruktionerna
som

 drogs innan start m
en efter att ha frågat alla ståtliga pojkar och flickor runt om

kring m
ig fick jag klart för m

ig att det fanns inga stäm
plar utan det skulle vara

bingo??? D
e sa något om

 att m
axtiden skulle var viktig också om

 m
an ville hinna i

15

Efter en m
ycket snabb bastu skulle då kvällen fortsätta m

ed övriga begivenheter,
m

iddag m
ed m

era. D
å vi fullföljande långlöpare kom

 upp var m
iddagen i det

närm
aste avslutad och stäm

ningen var på topp. D
iverse under hållning m

ed m
aracas

och fotografer långt fram
 vid scen, prisutdelning som

 var m
ycket trevlig (ni vet

varför…
)  drog grabbarna m

ed luden bringa och coola solglasögon igång, R
ocky

och hans band (det var två söta tjejer m
ed också) aldrig har de väl fått sådana

ovationer. Låtarna tog slut m
en vad gjorde det, det var bara att kom

m
a in och börja

om
 från början.

Efter ett flertal rundor i baren (jag hittade en ny favorit JJJJJ) m
ed m

ycket bra
student priser och ett par vändor på dans golvet led kvällen m

ot sitt slut och de
tidigare banorna tog ut sin ”längd” på deltagarna.

Så var det dags för en obligatorisk taxi resa hem
. M

en vilken m
iss taxin tog enbart

4 personer det gick icke m
ed någon m

er. Så jag och Esa tog en nästan tom
tunnelbana in m

ot centrum
.

O
m

 jag är m
ed nästa år, givet m

en då skall jag ha en klocka m
ed m

ig…

O
ch m

ed detta tackar jag å K
O

Ts vägnar Vattenfall för en kanon kväll i R
åcksta.

M
innen fram

dragna av R
även.

(bristen på klara m
innen från den sena kvällen m

åste ha att
göra m

ed de jobbiga banorna eller vad säger ni…
)
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tid till m
iddagen, m

axtiden var 2 tim
 och 15 m

in m
en då jag inte räknade m

ed att
vara ute så länge på våran lilla bana (utlovad ~11 km

) och då jag ändå inte hade
någon klocka brydde jag m

ig föga om
 denna oväsentliga inform

ation.

Starten gick och tänka sig jag såg vart 1:a var på en gång det jag också såg var
bristen på karttecken på vägen dit och på övriga sträckor också för den delen. D

et
den luriga arrangörsstaben hade gjort var att de från den vanliga kartan tagit bort
m

ycket av den väsentliga inform
ationen så som

 höjdkurvor, stigar, ängar och
m

ycket annat. V
ilket gjorde att papperslappen vi nu fick i våran hand såg ut som

 ett
pappersark där någon drullig person tappat en burk m

ed blandade karttecken och
diverse sträckor över utan någon inbördes ordning.

D
öm

 om
 m

in förvåning då jag kom
m

er till 1:an och konstaterar att m
itt rakt på

vägval var nästsnabbast enbart en person för m
ig (5 m

) utav 40 långlöpare och 48
löpare (anm

älda). Tvåan var dock något lurigare m
en efter ett tags funderande

hittade jag den m
ed, trean på m

in första slinga var lätt (hälften av långlöparna hade
en annan första slinga, m

in andra slinga) gott tänkte jag när jag fick denna nu är jag
inne i ett stim

 nu är det bara att rulla på till fyran också att jag hade V
B

 m
ed m

ig
det m

åste var ett gott tecken, en sådan klok m
an som

 allas vår V
B

-Johan låter sig
inte luras i första taget. Efter att ha sprungit ett tag m

ed V
B

 tyckte jag att nu m
åste

vi var fram
m

e och efter en snabbtitt på ”kartan” konstaterade jag att det behövs en
m

ycket längre titt. I w
as lost…

 efter en stunds funderande konstaterade jag att jag
troligen var m

ycket nära 6:an och inte 4:an detta tyckte nog inte V
B

 då han satte av
i m

otsatt håll m
ot vad jag ville. En titt på kartan igen kunde han ha rätt, ja kanske

tittar upp igen: V
B

 är borta…
 jag är själv och vilse.

B
estäm

m
er m

ig självsäker som
 m

an är att grabbar från B
orås vet om

 inte vart de är
(jag hade fortfarande hittat m

in position på den där papperslappen m
ed karttecken

utan inbördes ordning) så vet de vart de skall. A
lltså m

otsatt håll m
ot V

B
 och tänka

sig efter att ha passerat ett berg och två elljusspår som
 jag inte hittade på kartan så

trodde jag m
ig att det började stäm

m
a, nästan i varje fall.

O
ch tänka sig uppe på nästa höjd hittade jag m

in kontroll. Ett par kontroller senare
och lika m

ånga bom
m

ar står jag så inför banans lurigaste kontroll.

Jag stod vid en göm
d brant, nedanför där de brukar sitta och sedan att branten i sig

var 10-15 m
 hög har väl inte m

ed saken att göra. O
ch på lappen vid skärm

en står
det en riktning och en längd. H

a lätt tänker jag något stressad av de andra
deltagarna som

 jag nu var sam
tidigt m

ed, den riktningen vrider jag in på m
in exakta

tum
kom

pass i farten sam
tidigt som

 jag stegar m
ina x antal hundra m

eter. Jag visste
att slut m

ålet skulle vara en liten brant. Vid första stoppet var det väldigt m
ånga

branter och väldigt få kontroller, ”—
” (inget vackert utryck som

 läm
par sig för

14

D
öm

 om
 m

in förvåning då m
ål personalen lyckliga m

öter m
ig m

ed öppna arm
ar,

äntliggen en som
 har fullföljt. D

et kan konstateras att det nog var tur att jag inte
hade någon klocka för då hade jag brutit för länge sedan. På det hela taget var det
bara jag och Jonte A

lm
 som

 gick under m
axtiden m

en då alla som
 kom

 i m
ål efter

tre slingor blev godkända oavsett om
 de tagit alla kontroller eller inte blev

resultatlistan över de godkända enligt följande:
1.

M
agnus Johansson 2.13.03

2.
Jonatan A

lm
 2.14.24

3.
M

ikael W
ilhelm

sson 2.16.36
4.

A
nders N

issar 2.16.44
5.

N
iklas W

rane 2.35.01
6.

Stefan C
arlsson 2.35.02

7.
Jörgen G

ustafsson 2.37.15
8.

A
nders ”D

er A
lte” Lindkvist 2.37.17

Ä
ven i de andra löp klasserna var det m

ycket K
otare i toppen m

ed m
ånga

rutinerade nam
n, de andra klasserna var kortare versioner av sam

m
a banor. R

esultat
enligt:
Löpning
1.

Per N
ylund 1.03.13

2.
Pelle Lindh 1.07.15

3.
A

nders B
oström

 1.07.32
4.

Fredrik Johansson 1.13.27
5.

D
avid B

ejm
er 1.14.08

6.
Per A

ndersson 1.20.25
7.

M
agnus A

ndersson 1.20.31
8.

Pär A
tterm

o 1.25.05
9.

R
ickard Ellström

 1.42.08
10.Petri K

uusisto 1.42.10
11.B

jörn Löfvendahl 2.02.46

Löpning
1.

Sabine G
ilgien 1.13.42

2.
Sonia R

odiere 1.14.15
3.

Jenny Persson 1.25.09
4.

A
nn R

oller 1.25.35
5.

M
aria Sjödin 1.41.09

6.
C

am
illa H

am
berg 1.41.09

7.
M

alin Sam
uelsson 1.41.10

8.
Frida Jonforsen 1.42.09

9.
Susanne H

olm
 1.55.02

10.Lena H
ovland 2.02.29
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tryck) korrigering från sista säkra (föregående kontroll ca 600 m
 bort) gav vid

handen att jag m
issade m

ålet m
ed ungefär 400 m

 i sidled och 200 m
 i längd. Tur för

m
ig så var jag inte själv om

 att ha gjort denna blunder de tre andra som
 var där

sam
tidigt m

åste ha gjort exakt sam
m

a sak.

N
ytt m

ålom
råde här fanns det få branter och ännu färre skärm

ar. N
y korrigering

från sista säkra (ni vet vad) talade om
 att vi var 250 m

 för långt bort…
 ett par

kontroller senare m
ed riktningar och längder och lika m

ånga bom
m

ar var det dags
för den första varvningen m

ed glögg och pepparkakor. En blick från
arrangörsstaben vid varvningen då jag m

issade m
in kotte och fick springa

straffrunda tolkade jag som
 att: m

åste han springa som
 har varit ute så länge. O

ch
m

ed tanke på m
ina m

issar så kunde jag förstå detta. Förm
odligen skulle nog

tolkningen av blicken vara något i stil m
ed: hjälp han är en av de första in till

varvning var är alla andra…

Slinga 2 var en kopia av slinga 1 dock utan riktningar och längder m
en dock i ett

nytt om
råde m

ed m
er bebyggelse. B

örjan av denna slinga gick fint utom
 en liten

m
iss på en senare kontroll (9:an) som

 jag tänkte jag skulle springa förbi så att jag
visste var den låg då jag skulle ha den sen, den låg ändå på vägen…

 att jag inte
hittade den borde ha fått m

ig något fundersam
 m

en inte.

D
e efter följande kontrollerna gick riktigt bra nästan inga m

issar alls utom
 den där

som
 låg 25 m

 från tom
tm

ark i en skolskog eller liknande. D
et var och är än idag

generande…
 den efter följande kontroll var den jag inte hittade på vägen ut och inte

hittade jag den på vägen in eller det slutade m
ed att jag stegade från en vägbom

 50
m

 rakt upp på en höjd till en 2 strecks m
osse högst upp på höjden. Efter det var m

itt
själv förtroende knäckt och de sista kontrollerna bom

m
ades friskt vilket gjorde att

A
nders N

issar och A
nders Lindkvist tror jag det var kom

 ikapp igen.

Varvning och sista slingan, (nu hade de dragit in straffrundan för att spara tid, den
var 75 m

 lång) nya tag här skulle kom
m

as i m
ål och inte brytas, är banan lagd skall

den springas, m
an kör till m

an är fram
m

e…
 o.s.v.

B
örjan bestod av en lika värdelös kart som

 de två tidigare jag lyckades dock att
skaka av m

ig m
ina två följeslagare på första kontrollen. O

ch de efter följande
kontrollerna togs m

ed god fart och någorlunda kontroll på läget. A
ndra delen

bestod av Vattenfalls huvud byggnad spegel vänd och stora m
örka om

råden där
kontrollen kunde tänkas sitta, detta och den fel vända kartan (jag är m

ycket glad att
den bara var vänd på en axel) gjorde att det tog en bra stund att få ordning på denna
del och det blev ett par m

eter extra här och där. Sist delen in m
ot det hägrande

m
ålet skulle vara m

er som
 en transport m

en en lurig placering av näst sista
kontrollen uppe i parkeringshuset andra plan längst bort gjorde det hela m

ycket

13

svårare och det var inte m
ånga som

 hittade denna kontroll. Jag hittade den efter ca
5 m

in och tre vändor upp i parkeringshuset. O
ch en stilla jogg tog sin början m

ot
m

ål då jag tidigare hade m
ött flertalet av förhandsfavoriterna där ibland elit löparen

M
atthew

 lätt löpandes m
ot bastu och dusch efter en förm

odad succéfull m
ålgång.


