
Reseberättelse från minitour med orientering och handboll.  
 
Idén att göra en resa till södra Sverige kom upp när det visade sig att Alexandras lag Skuru 
skulle spela i Kristianstad på fredagkvällen 26/1 samt att Rimbos herrar hade två flyttade 
matcher till 24/1 i Alstermo och 27/1 i Skövde. 
 

Då det dessutom fanns ett par veteran-OL i de delarna av landet vid samma tidpunkt så blev 
det slag i saken. 
 
Peder var på men tyvärr blev han skadad och kunde inte vara med på orienteringarna. 
 
Han och Carina hade åkt redan på måndagen 22/1 till deras sommarstuga(villa) vid 
Torhamn i Blekinge. 
 
Vi var flera som skulle åka men de andra backade ur i sista stund. 
 

Totalt blev det drygt 1600 km ”nöjes”-resa för mig. 



 
 
  



Onsdag 24 januari 
 

Jag åkte vid 12-tiden från jobbet, från Linköping var det barmark hela vägen. 

Framme strax efter 15 i Huskvarna där jag parkerade på parkeringsplatsen vid Smedbyn, 

på kartan nedan öster om målet. 

Sprang sedan kl 15:30 JVM-test sprintbanan från 2016. Bra och rolig bana. Var tvungen att 

stanna upp flera gånger för att veta hur ta kontroller. Det tog 26:02 för mig 

 

 
 

Efter ombyte gick resan vidare mot Alstermo som verkligen ligger i djupaste Småland. Det 

bor 800 invånare i centraorten. Peder körde upp från Torhamn. 

 

Rimbo mötte AMO kl 19 i Herrallsvenskan.  

Hallen var fylld med 250 åskådare och de hade stort tryck.   

Jämn och fartfylld match där Rimbo överraskade och lyckades ta segern. 

 

Vi lyckades dessutom se Sveriges match i EM via hallens WiFI  . 

 

Efter matchen åkte Peder och jag ned till Torhamn där vi sov över. 

 

 

  



Torsdag 25 januari 
 

Peder och Carina stannade kvar i Torhman, jag åkte vid 07:30 mot Stackedala utanför 

Tollarp där FK Åsens klubbstuga ligger. 

 

Den här delen av Skånes Veteran-OL kallar sin förening för Polarna. 

 

Jag startade 09:15 och sprang långa banan, lättlöpt och öppet.  

Hade 29 minuter på 4,2 km. 

 

 

 
 

 

Efter dusch och socialisering med över 100 andra deltagare åkte jag mot Åhus där jag strax 
efter 12 checkade in på Åhus strand. Inte lång från beach-handbollsplanerna   



Vid 15-tiden åkte jag till Gropahålet vid Yngsjö som ligger ca 10 km söder om Åhus. 

Sprang en medel-bana från 2016, kom lite snett till 1:an men annars bra. 
Hade 30:57 på 3,4 km. 
Rekommenderar besök på denna karta, fin och utmanande terräng. 
 

 
 
Efter ombyte tillbaka till Åhus och en pizza på stan innan jag åkte tillbaka till hotellet. 

Passade på att jobba ett par timmar och sedan vila inför dagens 3:e pass. 
  



 

 
Sprang H55-banan från Pan:s vår sprintbana från 2017 som natt-sprint. 
Gick bra trots natt, lätt bana, inga tekniska svårigheter. 
Hade 15:21. 
 

 
 
 
Lite sliten och trött men somnade sedan gott på hotell-rummet.  



Fredag 26 januari 
 
Sprang från hotellet vid 7-tiden till kartan Norra Åhus som låg 600 meter bort. 
Tyvärr visade det sig vara ”skit-terräng”, mest högt gräs och en massa revor, 
Samt att stora avverkningar påbörjats i östra delen av kartan. 
Var ute 40:52. 
 

 
 

 
Tillbaka på hotellet blev det dusch och frukost. 

Passade sedan på att jobba ett par timmar och därefter lite vila. 
  



Vid 12 åkte jag till Äspet Kronoskogen som ligger på andra sidan viken i Åhus. 

Otroligt fantastisk terräng och rejält kuperat samt utmanade OL-tekniskt. 
Bommade 2:an och 5:an samt kom snett på flera kontroller. 
Var svårt att få ihop vad som var upp och ner i ”tävlingsfart”… 
Hade 33:37. 
 
 

 
 
Tillbaka till hotellet för dusch, sedan lunch på stan. 
Jobbade sedan ett par timmar innan jag checkade ut vid 15 från hotellet.  



Åkte därefter till Friseboda som ligger ca 15 km söder om Åhus. 

Var ute ca 40 minuter och det började mörkna. 
 

 
 
Åkte sedan Kristianstad Arena där jag lyckades övertala personalen att få låna ett 
omklädningsrum för att duscha. 
Träffade sedan ett par kompisar i hallen som jag skulle övernatta hos. 
 
Skuru spelade sedan kl 19 mot Kristianstad, började bra men tappade allt första halvan av 

andra halvlek då dom underpresterade brutalt samt att domarna var väldigt enögda. 
Skuru låg under med sex bollar men lyckades komma ifatt och få oavgjort. 
 
Kristianstads tränare tyckte att dom blev totalt bortdömda, jag kan hålla med om det sista 5 
minuterna då domarna kompenserade Skuru för alla misstag och felaktiga blåsningar dom 
gjort första 25 minuterna i andra halvlek. 

 
Vi stannade kvar i hallen och kollade via WiFi Sveriges match mot Danmark, 
innan vi åkte hem till kompisarna. 
 



Lördag 27 januari 
 

Jag åkte strax efter 8 från Kristianstad. 

Sprang sedan vid 9-tiden sprint-banan från 2015 för Götalandsmästerskapen i Hässleholm. 

Inte tekniskt svår bana men ändå rolig att springa. 

Var ute 21:42, började känna mig ordentligt sliten i kroppen. 

 

 
 
Efter ombyte, åkte jag till Markaryd där jag tog en brunch innan jag fortsatte mot Jönköping. 
 
Stannade till en timme i Jönköping där jag parkerade bilen i solen och passade på att sova. 
 
Sedan vidare mot Tidaholm. 
  



Jag sprang vid 15:00 banorna för H21 och H55 från DM-sprint för Västergötland i Tidaholm 

i  ett svep. Lätta banor, tog ca 35 min. 

 

 
 

Därefter snabbt ombyte och färd mot Skövde där Rimbo 16:30 skulle möta bottenlaget 

Country. Rimbo spelade bra och hade full kontroll på matchen fram till 52:a minuten då dom 

ledde med sju mål. 

Sedan tappade domarna matchen helt, och visade ut Rimbo-spelare på löpande band efter 

filmningar av hemma-spelarna. 

Rimbo gjorde inget mer mål i matchen men lyckades hålla undan och vinna med ett mål. 

 

Jag åkte sedan från Skövde vid 18 och var hemma vid 22 efter en rolig resa och bra 

träningsresa. 

 


