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”Blivit lite förvarnad”
Familjen Rosén Thelin gör sitt femte O-ringen | ”Se det som semester”
SÖLVESBORG (JP:S 
UTSÄNDE) Den stora 
ängen kryllar av tält, 
skyltar, kiosker och 
människor förstås. Här 
i Sölvesborg avgörs 
den fjärde och näst sis-
ta etappen av årets O-
ringen.

– O-ringen är verkli-
gen häftigt, säger Ma-
ria Thelin.

ORIENTERING. – Heja pappa, 
heja, heja, ropar fyraårige 
Assar när Fredrik Rosén 
springer upp i målfållan.

Familjen Rosén Thelin 
deltog på O-ringen första 
gången 2008, i år är det 
femte gången de deltar. Då 
avgjordes orienteringsfes-
ten i Sälen och den då nya 
orienteraren Maria Thelin 
fastnade direkt.

– Jag hade blivit lite för-
varnad för hur det skulle 

vara, men innan vi var där 
hade vi varit på tiomila 
och några andra sådana 
tävlingar. Så jag hade lite 
koll på hur mycket folk det 
kunde vara.

– Men O-ringen är verk-
ligen häftigt. Att så många 
samlas och att organisatio-
nen fungerar, säger Maria.

Saknade karttalang
Det var mannen Fredrik 
som presenterade Ma-

ria för orienteringen och 
tvärtom. Trots att Maria, 
som hon själv säger, först 
saknade karttalang fast-
nade hon direkt för spor-
ten. Och nu är fyraårige 
sonen Assar i full fart att 
bli en del av orienterings-
familjen.

Men är O-ringen vik-
tigt?
– Ja, vi gillar ju att åka iväg 
och idrotta. Man får se det 
som semester, säger Maria

– Jag är inte så förtjust i 
att bara ligga på stranden, 
så därför är det här per-
fekt. Först får man springa 
av sig och sedan kan man 
njuta, säger Fredrik.

Familjen tillhör Jönkö-
pings OK, som har slagit 
läger i skuggan ett sten-
kast från starten. Flera av 
familjerna har valt bort 
boende på campingområ-
det, däribland Rosén The-
lin.

– Det blir ofta väldigt 
mycket ljud och aktivite-
ter på campingen, vilket 
kan vara skönt att slippa. 
Sedan är det skönt att åka 
ifrån området, säger Fred-
rik.

”Det är att analysera efteråt som är det roligaste tycker 
jag”, säger Maria Thelin. Nästan direkt efter att mannen 
Fredrik Rosén kommit i mål satte sig familjen ner för att 
studera kartan.

”Heja pappa, heja, heja”, ropade Assar när pappa Fredrik Rosén sprang in i målfållan.

Från Jönköping med omnejd är flera klubbar med. Störst 
är IKHP och under dagens sista etapp har klubben chans 
på flera pallplatser.

SÖLVESBORG (JP:S 
UTSÄNDE) O-ringen 
avslutas och det finns 
chans på flera pallplat-
ser för de lokala delta-
garna. I H20 Elit-klas-
sen är Ludwig Ljung-
qvist med i toppen  
efter en förstaplats 
i gårdagens tävling.

ORIENTERING. Ludwig Ljung-
qvist inledde med en fjär-
deplats och har sedan i 
söndags bara blivit bättre. 
Och i går blev det ännu en 
förstaplats. Ludwig sprang 
på tiden 63.09, Jens Rön-
nols blev tvåa med 63.22. 
Inför dagens sista etapp 
leder Ljungqvist den tota-
la ställningen. Även i H50 
motion, H45 2, H45 Kort-1, 

D45, D40, D40 Kort, U2 och 
D14 ligger IKHP i topp. Ola 
Olsson ligger inför dagens 
etapp tvåa i H50 Motion, 
Ingvar Åkesson leder H45 
2, Lennart Söderberg leder 
H45 Kort-1, Anette Gran-
stedt leder D45, Anna En-
vall ligger trea i D40, Åsa 
Eskilsson ligger trea i D40 
Kort, Sofia Olsson leder U2, 
Sara Granstedt ligger tvåa 
i D14 och Isa Envall trea i 
samma klass.

Även Jönköpings OK och 
Vista finns med i toppstri-
den. Johan Hansson, JOK, 
ligger trea i H45 kort-1 och 
Victor Hansson, JOK, ligger 
tvåa i H14. Från Vista leder 
Liselott Sigby D55 Motion 
och Kirsten Björnlinger 
ligger trea i D45 Motion.
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”Slog bakut på en kontroll”
SÖLVESBORG (JP:S 
UTSÄNDE) I dag tar 
O-ringen slut. Och en-
ligt en kvartett från 
Tenhults SOK har årets 
tävling varit tuff, varm, 
kuperad och rolig.

ORIENTERING. – Jag slog bakut 
på en kontroll och tappade 
tolv minuter på att springa 
omkring. Så det var inte så 
bra, säger Liselott Johans-
son. Hon står tillsammans 
med sin dotter Ylva Gun-
narsson och klubbkompi-
sarna Johan Kyhlberg och 
Elsa Kyhlberg. Kvartetten 
tillhör Tenhults SOK och 
tycker att O-ringen är en 
viktig del av orienterings-
året.

– Jo, men det är viktigt 
att göra något så här. Vi har 
inte åkt varje år, men ofta, 
säger Johan.

– Vi brukar inte åka om 
det är för långt bort. När 
det var i Boden åkte vi 
till Italien i stället, men 

det blir alltid någon fem- 
dagars, säger Liselott.

Vad tycker ni om årets 
O-ringen då?
– Tufft, säger Johan.

– Varmt, säger Ylva.
– Kuperat, säger Liselott.
– Roligt, säger Elsa.

I dag står den sista etap-
pen på schemat och den 
avgörs mitt på Österlen.

– Det ska bli väldigt ro-
ligt. Men det blir nog tufft 
och varmt, och de säger att 
det är mer kuperat, säger 
Johan.

– Det ska vara bokskog 
och det kan vara ganska 
trevligt, säger Liselott.

– Hoppas på korta och 
många kontroller, säger 
Ylva.
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Ylva Gunnarsson, Liselott Johansson, Johan Kyhlberg och Elsa Kyhlberg sammanfat-
tade årets O-ringen som tufft, varmt, kuperat och roligt. Foto: ALICE BERNTSSON
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Flera lokala  
i topp inför den 
sista etappen


