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En star eldsjal har for alltid och alltfor tidigt slocknat. Gunnar Johansson OK Orion brann hela sitt liv
for sin alskade idrott och gjorde stora insatser for orienteringen i Blekinge. Stigmannen hedrade
honem med ett bidrag - till Gunnar Johanssons minne -. Gunnar blev 68 ar.
Vi ntervad ret gay ett rejalt extra plus i klubbkassan. Ake Larsson som banlaggare och Owe Nilsson
som Uivlingsledare ordnade foredomligt sa de over 800 deltagarna kunde trivas i ach vid Mobelfarms
lakaler. Nar alia hjalptes at blev det en riktigt bra arena. Ni vet val att "fikonordet" TC ar skrotat. Nu
heter tavlingscentrum Arena. Ett bra ach sa kallat offensivt nytank, sa allmanheten forstcir vad vi
menar.
Pa tal am nytankande ach affensivt agerande, sa ska vi Stigman stracka pa ass. Vi har ett gott rykte
sam vi ska vara mana am att varda.
Men nu rinner det till...
Betraffande begard och efterfoljande avslagen dispensansokan fran kartskalan 1:15 000 inf6r
sommarens Havs-OL-tavlingar fick adrenalinet att stiga hos Stigmannens tavlingsledning.
Prargrafrytteri, ologiskt, stelbent och defensivt tankande var nagra grasrotsord vi anvande i vart svar
till Svenska orienteringsforbundet och Blekinge Orienteringsforbund. Att inte se skogen for alia trad
att inte se till helheten att inte forsta att vi alia viii ha roligt och ge vara orienteringsgaster en
maximal orienteringsupplevelse. Regelboken ger utrymme for dispens betraffande kartskalan da
naturen ar mycket detaljrik. Den paragrafen ville vi anvanda oss avo Vem oavsett elit eller annan
tavlingsklass viII orientera pa en i det narmaste olaslig frimarksgravyr? Tjar6kartan i skala 1: 7 SOD
hade blivit avstandet mellan tummen och pekfingret j skala 1: 15 000 och ytterst schematisk med
detaljer. Sa aven Jarnavikskartan. Bada omradena ar mycket detaljrika. I synnerhet vara
"semestertavlingar'" ar ju PR-tiivlingar och ink6rsspringet fOr nya orienterare. Beslutsfattarna laste
och Iyssnade

pa vart offensiva tankande och beviljade daretter var dispens. Arets Havs-OL blev ju

med facit i hand ett riktigt succearrangemang som gett eke over Orienteringssverige. Fbrdubblat
deltagarantal raknat sen ferra aret med sammanlagt 2161 startande. Ambitionen ar att vi
aterkommer till Tjar6 och Jarnavik 2013.
Projektet hittaut.nu blir en riktig hojdare betraffande PR ach syftet att fa alit fler att rora pa sig i
naturen. Visst gynnar detta orienteringen och var klubbkassa forstarktes rejalt samt att vi fatt nya
medlemmar. Fran ide i slutet av februari till igangsattning i b6rjan av mars fick projektledaren Jakob
Bengtson alit att fungera perfekt med st6d av manga medlemmar. Jag viII framst tacka Hasse
Axelsson, Gabriel Bengtsson, Ingalill Wikingsson, Inge Akeson, aile Nilsson och Gunilla och Leif fOr
manga ideella timmar i skog och framfbr datorn. Vi har en stor och bred kompetens i klubben och
dartill mfmga sam viII hjalpa till och delta i gemenskapen.
Till slut blev vi en nastan full buss till Usedom j norra Tyskland. En mycket Iyckad resa med fantastiska
upplevelser bade i skog ach pa semesterorten Ahlbeck vid Ostersjokusten. I ar satsar vi pa en
.utlandsresa istallet for 2S-manna och Stockholm. Styrelsen tar garna emot tips pa kommande
... spannande mal for en klubbresa 2011.
Motionsorientering har vi med hjalp av Svenska orienteringsf6rbundets material framgangsrikt
anordnat pa ett flertal platser och tillfallen. Ambitionen ar att vi fortsatter nu i host.
Tva mycket nojda och glada DM-sprintmastare blev Nils-Arne Hakansson i H60 och snabbfotade Berti!
Ericsson i H70.

1

Etter fjolarets kraftsamling i Perstorp kampade sig Stigmannens lO-milalag igenom de lopvanliga
Finspangsskogarna. Unge debutanten i IO-mila Martin Nilsson var inte "buskablygJJ infer de $vara
H21-kontrollerna oeh gjorde ett bra lapp i tuffaste konkurrens. IO-mila blev ett roligt oeh soligt
minne for Gabriel 9 km, Jakob 9 km, Ake langa natten 16 km, Anders W 8 km, Anders R 12 km,
Alexander 6 km, Martin 6 km, Lars-Gunnar 11 km, Niclas 11 km oeh Peter A pa sista strackan.
Tavlingen Tre skaningar oeh en Dansk blev sam vanligt en rolig semestertavling. Ett 10-tal Stigman
deltog. Den alltid rekorderlige Stigmannen Bosse Jansson far dagen innan avfard till Helsingborg ett
snedsteg i skogen oeh sa var det kort for Bosse. Korn ;gen .... du var ju i ditt Iivs form!
I bOrjan av juli deltog klubben med ett TjogetJag i Emmaboda Verdas 35:e Tjog. 20 man, kvinnor oeh
ungdomar skotte sig alldeles utmarkt med en 46:e plats bland 86 deltagande klubbar. Vi fiek god
utdelning fran start med Gabriel Bengtsson, Erik Andersson, Ola Andersson oeh Jakob Bengtsson oeh
lag da framme i t3ten pa en 6:e plats.
Ett 3D-tal Stigman deltog i arets O-ringen i Orebro. Annu ett blatt arrangemang j HaJlsbergtrakten,
men vi kampade oss igenom bra banor oeh terrang. Se hur det gick for oss i bilagd resultatlista.
Nya skargardskartan Karlshamn Vastra ar klar oeh redan myeket efterfragad.
Uigret for vara ungdomar anordnat strax fore midsommar av ungdomskammitten med hjalp av
manga medlemmar bJev en wQoh-upplevelse. Det mesta var hemligt in i det sista: Skattjakt pa
kastellet, bad pa Vaggabadet, besok i Halahult hos Ingalill oeh Goran med vikingafejd och hjortsafari
vid offerstenarna -Iunden (Jag hoppas redaktionen far fram ett kort pa den Vilde Vikingen Goran
fran Hultet). Under eftersommaren har ungdomama genom Ann-Sophies kontaktnat kunnat uppleva
kajakorientering och haftiga piask i badtunnan ute

pa GunOn. -

Vilka harliga upplevelser klubben kan

erbjuda... Rasor till alia ni sam gjorde alit detta for vara ungdomar. Annu ett bevis for att
Stigmannens medlemmar staller upp for varandra, har ambitioner, nytank oeh har roligt tillsammans.
Nu vantar Zoo-OL i Boras i november.
Tack alia ni som <ir efter ar staller upp vid arrangerandet av vara tips- oeh bingopromenader under
onsdagskval1arna. Denna verksamhet ser jag som mest utvecklingsbar. Vi har en mycket bra produkt,
sam vi ar rent ut sagt ar mycket daJiga

pa att marknadsfora. Min ferhoppning ar att nagon tar upp

handsken oeh fOreslar ,:itgarder. Malsattning tyeker jag bar vara minst 60 deltagare varje
onsd agskva".
I Varglantan 2010 har var skieklige redaktor Anneli Enckell manne kunnat spa in i framtiden oeh
plaeerade en bild pa Villa Solvik i ett ruvade paskagg pa Glantans framsida. AnneJi klackte en ide som
nu f6rverkligas, sa antligen far vi nu klubbstugan Villa Solvik i ett yttre toppskiek. Under flera ar har vi
framfort ett eftersatt yttre underhflll. Jan-Ake Hansson oeh underteeknad har under varen uppvaktat
~ommundirektaren. Han och avriga beslutsfattare har Iyssnat. En skicklig mal are (f.d. orienterare')

... och hans larling satter just nu vara klubbfarger

pa stugan. Ni laser ratt... dbrrarna blir namligen grona.

Pa taket laggs ny plat oeh vi kommer att pryda stugan med vart klubbmarke - typ storre. Villa Solviks
omvardnad ar alia medJemmars ansvar. Vi viII att denna kulturbyggnad skall forbli en Kustens Parla,
arligen till gladje for oss oeh atskilliga hundra hyresgaster. Tyvarr har vi Iiksom andra byggnader i
narheten i ar bJivit drabbade av skadeg6relser vid fler tillfallen. Med din narvaro kan du
forhoppningsvis fOrhindra oeh skramma bart fbrovarna.

Pa arsm6tet i januari 2010 uttryckte jag en forhoppning am att det kommande aret skulle bli ett ar da
vi "samlar i ladorna" infer kommande ar. Detta har vi infriat "upp till Joftet". Jag viii i detta
sammanhang namna Jakob Bengtsson sam far visioner forverkligade genom farmagan att finna
mejliga losningar, som gor var klubbkassa stabil. Delta i vart kommande arsmate i januari 20ll, sa
bUr du delaktig i kass6r Eivcr Nydahls redovisade skOrderesultat. Hittills kan vi bara sammanfatta aret
med orden succe betraffande ekonomi och malsartning:
Pasktavlingen med 800 deltagare.
Hitta ut.nu. Dar vi fatt tusentals Karlshamnare och turister art uppleva upptackar- ach
r6relsegl.adje.
Havs-Gl-tavlingen

pa Tjaro och i Jarnavik med narmare 2200 starter

Ny shirgards- och fritidskarta Karlshamn Vastra klar.

Att finansieringen av vart storsta kartprojekt nagonsin (800000 kr) ar i hamn.
Skargardskarta sj6kart Tjaro-Jarnaviks skargard. Dar ar vi projektagare for en
kommande efterfragad produkt.
Jag har som vanligt samlat pressklipp. Det har blivit manga. Tidningarna speglar en positiv bild av
var verksamhet. Vi har starkt stod for klubbeos uttalande for Vaggaparkens bevarande som
Karlshamns Iungar - ert friskvardsomrade som ar och skall vara tillgangligt for alia.
Just nu har alia skolor ioom hittaut.nu-kartans omrade f~ht

tva klassuppsattningar av kartan till

varje skola. Vi vet att mer an 3000 personer redan har anvant sig av kartan.

Pa sikt hoppas vi att

vart initiativ kommer att aka intresset for Naturpass ach orienteringssparten.
Jag avslutar med en Inbjudan att stadja Skogsvandrarnas stipendium for orienteringssportens
bevarande och utveckling i Blekinge. Stipendiet ar nytt sen

tva ar tillbaka. Stipendiet har hirtHls

tilldelats medlemmar i Ronneby OK och Stigmannen. Las vidare i Glant~.--·
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- EN DEL AV NATURPASSET

Grattis

Ida Carleke och Jimmy Johansson
- som vann l:a pris i utlottningen i juni och far presentkort p.l Motiva Sportslub.
Ovriga priser fran City Gross.lntersport, Kreativum och Stigmannen

Ga in pi www.hi«aut.nu.lKarlshamn och se om du var nagon av de som vann pm
_ - - - - - - - - Det har ar hiUaut.nu - - - - - - - -....
hittaut.nu aT ett spannande satt art komma ut och rora pa sig och upptacka nya platser
runt Karlshamn. Du kan gratis hamta var hittaut-karta p5 TUristbyran. i Radhuset och i
Karishamnsbostaders bobutik i Fridhem. Arrangi:ir: Stigmannen Karlshamns OK
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KM-Pre-O
Boka in Stigmannens Klubbmasterskap i Precisionsorientering
lordagen 9 oktober kl. 14.00. Platsen ar vid var nymalade
klubbstuga Villa Solvik. Anmalan senast son 3 okt. till Bigge.
Det kommer att finnas en bana aven for ungdomarna.

KM- natt
Anteckna redan nu ktubbmasterskapet i nattorientering tors.
16 september. Samlingsplatsen ar vid gemytliga
Ryssbergstugan pa Ryssberget. Start nar det morknar.
Det kommer att vara banor sam kan ge sakra nattvagval.
Eric Tenland ger mer information.
Ladda lamporna och kann er valkomna!

Stadkvallar i Villa Solvik
Mc\ndag 11 oktober
Vi borjar kl. 17:00 och du kommer da du hinner. Vi stadar
inomhus och i Boden. Det blir fika under kvallen
Lordagen 13 november kl 11.00
Vi rafsar ihop alia hostloven sam fallit och nar vi blir klara
bjuder klubben pa grillad karv.

