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Några av dessa herrar var troligtvis med och startade Hammarbys orienterings sektion 1922
Bilden är från KM den 3 nov 1930.
Blir vi lika många 2012?

Ordförande summerar 2011.
9 decennier i med och motgång. Jo, det är frestande att redan
nu börja att summera klubbens historia. Men ni får hålla er
till tåls ett tag till. Vi tar 2011 först.
Det blev vinter även 2011, och det en riktig sådan. Kyla och mycket snö från
dec till sena mars. Vårpremiär blev det ute på ”ÖN”, med barmark och en del
”bajare” på plats. Inte så många tävlingar i april, detta år. Men den finaste gick
nog i maj. In till Tyresta Nationalpark vid en gård som heter Hammarby, det ni.
Bättre än så kan det knappast bli i Stockholm. 10-mila gick i år vid Riksten,
med TC på flygfältet. Vi var med ett tag (5 sträckor) sen drog vi hem till Söder,
det var för kallt och blåsigt för oss. Till Finland åkte vi med en 16-manna trupp
för att deltaga i Jukola. Det gick bättre än på 10-mila. Men det gick fort också,
så fort att bussen åkte ifrån halva truppen på hemvägen. Sommartävlingar
finns det ju rätt många av. Vi är med där också. En seger på 5-dagars kan vi
stoltsera med. Höstsäsongen innehöll fler tävlingar, och även fler segrar för
vissa. Andra (dit undertecknad hör) håller sig i resultatlistans nedre del precis
som en del andra Hammarbyföreningar gjorde. Ekonomiskt så går det runt.
Varken mer eller mindre. Nu stundar ett Jubileumsår 2012. Föreningen fyller
nämligen 90 år. Vad kan man då ha att se fram emot. Jo ett KM ska vi ha, men
jubileumsfest? Näe, ni får fira hela året istället.
Så ta och kläd er i grönt och vitt. Gå sen ut och var stolt över att vara en del av
Bajen orienterings 90-åriga historia.
Enskede 5 jan 2012 Tom Svensson
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Möten
Under året har det kallats till ett årsmöte. Styrelsen har samlats vid tre tillfällen.
Antal medlemmar
Medlemsantalet har enligt senaste matrikeln varit 65 varav ca 20 aktiva.
Jubilarer
Följande personer har på något sätt blivit uppvaktade av styrelsen under 2011
50 år:

Mats Alnaeus

75 år:

Björn Larsson

Avlidna
Arne Frändén, Arne Palm, Sten Zälle, Nils Åsander, Klas Östlund

10-MILA 2011 RIKSTEN
Denna klassiska tävling var tillbaka i Stockholm igen. Närmare bestämt i Tullinge med TC på
flygfältet. Klubben anmälde ett lag i sista stund efter en enkätundersökning. Som visade att
det fanns ett underlag ifrån ett rätt stabilt gäng att bygga ett lag av. Som vanligt så blir det en
del omkastningar dom sista dagarna innan start. Men UK gjorde här ett bra jobb. Ett visst
hopp om en bra placering kunde man nog spira hos dom två lagledarna som beslöt att fira
valborg i grön/vit anda.
Nytt för i år var att 10-mila erbjöd öppna banor i angränsande skog till TC. Ett kul inslag tyckte
undertecknad. Tyvärr så lyste vårvärmen med sin frånvaro. Istället bjöds vi på en kall
nordvind som svepte fram över flygfältet. När så mörkret kom och det drog ihop sig till
herrstart, så visade termometern inte många grader över noll. Det skulle bli en kall natt.
Hammarby startade med sin mest meriterade löpare Urban Andrè. ”Surban” gör en stabil
insats och kommer in ca 10min efter ledande lag på placering 146. Andra sträckan löptes av
Johan Björklund. Medan ”klacken” stod och väntade på Vebe, underhöll vi varandra med att
se vilka som fortfarande var ute på 1 str genom att bedöma ljus styrkan på deras
pannlampor. Undertecknad fick syn på en löpare långt bort på upploppet. Han såg inte ut att
ha mycket ljus kvar. Måste vara en förvirrad norsk NTIUI-löpare i lag 12 eller ett sånt där
öststatslag med ett hemma bygge på skallen löd det ifrån ”klacken” . Det visade sig vara
Vebe som kom i full galopp över upploppet med sin gamla lampa. Placeringen var nu 154
vilket var en mycket bra start för Bajen. Dags då för Joakim Tingstorp att kliva in i handlingen
på sträcka 3. Älme kanske inte fick till sitt bästa lopp men gick ända stabilt. Vi tappar ett 15tal placeringar men är fortfarande på rätt sida anser lagledarna. På den 4 sträckan, ”den
långa natten” så slängde UK in vår multisportande Lars Gustavsson eller LasseG som han
allmänt kallas för. LasseG hade kanske inte riktigt fått till träningen under vinter/våren. Så det
var en mycket sliten LasseG som efter 2tim och 15min kom kämpades på upploppet just när
det första grynings ljuset började visa sig. Han växlade över till Stefan Carlsson på sträcka 5
som 183:e lag ca 1tim 45 min efter ledande lag. Stefan tvingas sen tyvärr att avbryta sin
sträcka pga skada. Ett mycket klokt beslut tyckte alla som var där.
10mila 2011 var därmed över för Bajens del. Lagledarna valde att plocka ihop klubbtälten och
åka hem medan vissa stannade kvar och sprang sin sträcka
Anders Carlsson tog hand om den förkortade 10str. Klas Flodqvist mera känd som ”Kocken”
smög in på morgonkvisten och genomförde 9str. En eloge till Mattias Berggrund som sov i
klubbtältet hela natten och detta utan värme. Sen sprang han sin sträcka dvs 7:e. Trots att
laget hade klivit av. Då ska man veta att han rest hela vägen ner till Stockholm ifrån Täfteå.
En riktig ”bajare” det!
Ett stort Bajenhjärta har också följande personer som var med under 10-mila dygnet:
Mats Alnaeus, Tobias Spång, Jonas Andersson.
Nedklottrat av Tompa

Bajens Jukola Äventyr 2011

Hammarby IF OF Lag 2
Från vänster David, Jajja, Spång, Kocken, Torrben, Ernst-Tommy och Tompa
Lagledare Trummis Matte

Jukola
2011-06-21 20:43
Bajen gjorde det igen! Tog sig runt med 2 lag...
Nu är Jukola avklarat för den här gången, och Bajen klarade målet att ta sig runt med 2 lag, vilket är en
storstilad insats med tanke på hur frånvaroläget såg ut.
Förstalaget gynnades inte riktigt av den lättlöpta terrängtypen och några av de bästa korten i laget hade
det lite jobbigt med orienteringen, men insatsen får ändå anses om godkänd.
Andralaget gjorde en gedigen kämpainsats på samtliga sträckor och det är bara att buga åt inställningen
och de lopp som löparna bjöd på.
Bajenplaceringarna blev till slut 174 och 707.
En mer utförlig analys kan komma senare.
Uppdaterad 2011-06-21 20:56 Skribent: Stefan Carlsson
Hammarby IF OF Lag 1 bestod av
Mikael ”Majk” Willhemson
Joakim ”Älme” Tingstorp
Johan ”Vebe” Björklund
Mats ”Mappa” Berg
Tommy ”Bobby” Carlsson
Anders ”Kronan” Carlsson
Urban ”Surban” Andrè

Jukolastatistiken är klar
2011-07-04 21:06
Nu är Bajenstatistiken för Jukola 2011 klar. UK har räknat och räknat och tar som vanligt fram både
ris, ros och motorsåg...
Fullständig statistik finns längst ner, men värt att notera är:
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•
•

•

•
•

•
•

Löparna i lag 1 tappade i snitt 31 % på täten. Detta är exakt samma notering som förra året,
men förstås lite över det rekordsnabba 2009 (23 %), men 2009 är också den enda gången
tidigare vi varit under 30 % i 10-mila eller Jukola. 31 % är en godkänd siffra, men vi kan
konstatera att placeringsmässigt räckte det inte så långt detta år.
Löparna i lag 1 bommade i snitt 33 sek per 10 min löpta. Förra årets Jukola bjöd på noteringen
39, medan rekordnoteringen från Jukola 2009 är 15. I övrigt har vi bara varit bättre en gång i
10-mila/Jukola och det var i det lätta 10-mila i Rosersberg 2008 då Bajen hade värdet 31. De 7
Bajenlöparna i årets förstalag har historiskt i alla stafetter ett medelvärde på 39, och eftersom
terrängen var någorlunda lättorienterad så kan vi nog säga att förstalaget bommade som
förväntat. Varken mer eller mindre.
Löparna i lag 1 hade en genomsnittlig bomfri fart som var 24 % sämre än tätens tid (inkl ev.
bommar i täten). Förra året tappade vi 23 % och 2009 20 %. Det är lite anmärkningsvärt att vi
tappar minst i fjolårets tuffa terräng, och lite mer i år. Det enda mönstret i detta är att vi blir
sämre år för år...
Bästa enskilda lopp gör Kronan. Tappade 22 % på tätfarten men bommade för mycket.
Bommandet kompenseras dock till viss del av farten med endast 11 % tapp, vilket också det är
bäst i Bajen och ett historiskt bra värde. Det finns en god löpform i Kronan. Som jämförelse
kan nämnas Kronans bragdlopp på sista i Jukola 2006 (16 % totalt tapp). Totalt placerar sig
loppet på plac. 45 av 209 stafettlopp i Bajen 2006-2011, på plac. 23 fartmässigt, men på plac.
152 bommässigt.
Torrben och Älme lika(?) bra. Sämsta löpare i förstalaget, Älme, tappar 51 %, och den bäste i
andralaget, Torrben, tappar även han 51 % med surfot. Till Älmes försvar ska dock sägas att
han sprang i mörker vilket inte Jukolastatistiken korrigerar för.
Marginellt sämst i Bajen är Tommy som bommar 40 minuter och tappar 97 %! Siffran 97 %
placerar honom långt ner i den totala Bajenstatistiken på plac. 203 av 209 genomföra
stafettlopp. Bomvärdet 301 sek/10 min löpta är också det anmärkningsvärt och 3:e sämst i
Bajenhistorien. VB:s beryktade nattlopp på Stigtomta 2007 ståtade med 321 och Tompa på 25manna 2009 hade 347. Ingen skugga ska dock falla på Tommy som gjorde det enda man kan
begära och tog sig runt vilket i sig är imponerande för någon som knappt orienterat förr. Farten
är också beundransvärd. 31 % tapp är 6:e bäst i Bajen och förstalagsmässigt. Några
teknikpass för Tommy och en grundkurs i disaster recovery, så har vi en hängsträckslöpare till
10-mila. Jajja var bara marginellt bättre.
Mappa, Majk, och VB bommar minimalt! Mycket bra gjort. Detta är löparna som levererar efter
förmåga. Snyggt! De bägge förstnämnda är nu uppe på en delad tredje plats i Bajens
marathonliga vad gäller bommande, bl.a. efter Torrben, som trots ett sämre värde i år, biter
sig kvar i toppen.
Spången går nästan spik igen. När farten sjunker sitter tekniken... Snyggt!
Bobbys är näst bäst i Bajen och farten är 3:e bäst. Här snackar vi talang som efter några pass
på löpbandet visar var skåpet ska stå. Marginellt sämre än Surban, som känns som en liten
besvikelse. Å andra sidan hade han dubbelt så lång bana, och det finns anledning att misstänka
att korsträckorna bjöd på lite enklare sträckning...
Lag 1 har bommat sammanlagt ca 33 minuter. Det ska jämföras med förra årets 40 min i
betydligt svårare terräng! Den ideala placeringen utan bommar blev i år plac. 124 (Nu 174).
Lag 2 har bommat sammanlagt ca 71 minuter. Den ideala placeringen utan bommar är 466 (Nu
708).

Jukola Lag 1
Medelvärden
Bom: 33 (sek/10 min löpta)
Fart: 124 (% av tätens fart)
Tid/km: 7:34
Total: 131 (% av tätens fart)
Plac Namn
1. Kronan
2. Bobby
3. Mappa
4. Majk
5. Surban
6. VB
7. Älme

Bom Fart Tid/km Tot
59 111 7:04 122
27 121 7:19 127
5
126 7:20 127
3
127 7:22 128
52 118 7:26 129
13 132 7:45 134
71 135 8:43 151

Jukola Lag 2
Medelvärden
Bom: 70
Fart: 158
Tid/km: 10:04
Total: 174
Plac Namn Bom Fart Tid/km Tot
1. Torrben 40 142 8:43 151
2. David 37 150 9:11 159
3. Tom
49 149 9:17 161
4. Spång 5
170 9:52 171
5. Kocken 23 180 10:47 187
6. Jajja
33 184 11:12 194
7. Tommy 301 131 11:23 197
Uppdaterad
2011-07-05 22:07
Skribent
Stefan Carlsson

Majk på 25-manna
2011-10-12 18:46
I helgen sprang Bajen 25-manna tillsammans med Hedemora och Svärdsjö. Majk som sprang den andra sträckan har här
sammanfattat sina intryck under rubriken "Kort referat med 25-manna i backspegeln."
Det var verkligen en krispig morgon utanför Nykvarn när den sedvanliga tältplatsletningen började. I
vanlig ordning tog det sin lilla tid att hitta rätt då varken vindkydd, vimpel eller strukturerad UK gick
att återfinna, men det löste sig. Lillebrorsan hade koll på vart jag skulle. Sedan slöt Nokia upp, och
även Älme, ..efter att på vägen ha inspekterat alla tältplatsnummer nogsamt.
Tid till start var väl sisådär 25 min och nu var goda råd dyra. Vi delade upp oss. Nokia och
undertecknad fick till uppgift att leta rätt på lagkuvertet medan Älme började leta fram kompass och
annat nyttigt. Vi chansade på att skylten med "Information" och tillhörande halvtomma tält skulle
kunna leda oss rätt och väl där så frågade vi trevande... "Kan man hämta ut lagkuvert här..?"
"Hammarby.. Hedem.." och tältpersonalen ropade ut "Jaaa!"
De var uppenbarligen glada att bli av med sitt Näst sista lagkuvert ;-)
Nåväl, efter att avundsjukt bevittnat starten var det dags för min tur. De hade byggt TC relativt
åskådarvänligt med en välexponerad publikkontroll för sträcka 1 och 2 så jag var inte förvånad när
Älme växlade stabila 7-8min efter täten på runt 180:e plats. Det var bra drag, om än lite utspritt i
början och jag hamnade i ett vakum några gånger. Mest kanske på grund av några egna vägval för
att komma bort från den värsta köttsnitseln.
Första kontrollen gick bra och mot andra kom jag ihop med en älg! Hade det inte varit för den
färgglada nylonklädseln och den finska uppsynen hade jag skjutit av honom på plats. Det är väl
älgjakt nu? Helt sjukt vad han sprang och på väg till tvåan hann han ramla två gånger samt springa
in i ett träd. Nåväl, den sträckan gick i ett bra tempo, om än lite snett, och här kan jag notera min
enda mindre bom på banan, 25-30sek, vilket säkert åts upp av mitt annars höga tempo just på den
sträckan. Älgen försvann ganska snart och jag blev föga förvånad då han antingen dunderbommade
eller hade annan gaffel. Så här i efterhand när jag sett kartan så var det rätt rikligt gafflat ändå, även
om det inte kändes så på banan. Jag fick hela tiden rätt stråk och koll exakt var jag var. Kontroll.
Mot slutet så var krafterna uttömda av den småkuperade, men snabba terrängen, och jag kunde
konstatera att jag ändå plockat några placeringar. Om nu den obefintliga resultatservicen stämde....
44 min på 7.1km blev kontentan och laget som helhet gjorde stabila insatser. Även bajengänget
presterade bra på 25-manna denna gång ;-)
Tack för ett gediget lagarbete med den intressanta lagkombinationen Hammarby, Hedemora och
Svärdsjö. Kan det bli även ett fjärde lag framgent?
Ser fram emot 10-mila, Jukken och framförallt 25-manna även nästa år!
/Majk
Redaktionens tillägg: Hammarby/Hedemora/Svärdjö slutade på en klart godkänd plac 136.
Uppdaterad
2011-10-12 18:57 Skribent: Stefan Carlsson

Ja det var i alla fall lite om vad 2011har innehållit. När det gäller individuella resultat, så är ”tvillingarna”
helt överlägsna. Britt och Solveig sopade rent på DM-distanserna i sin klass. Tre guld till Britt på
sprint,lång och natt. Medan Solveig knep guldet på medeldistansen. Imponerande!
Lägg sen till segern i 5-dagars för Solveig och en hel drös av första och andraplaceringar av bägge i
tävlingar runt om i Sverige. Hammarby IF OF är väldigt glad över att ni representerar klubben på ett sånt
förtjänstfullt sätt.
Slutord:
Styrelsen vill därmed tacka alla som har tävlat för oss under 2011. Hoppas ni fortsätter med det 2012.
Tack även till er som är passiva medlemmar, utan er skulle det här inte kunna fortgå. Fortsätt gärna med
det. Vi behöver er.
Enskede 2012-02-19
Tom Svensson

Gun Larsson

Mats Alnaeus

Tobias Spång

Joakim Tingstorp

Jonas Andersson

Lars Westling

