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MKG CIF - ARETS KLUBB!

MKG CIF har valts till årets klubb inom Försvarets Civila idrottsförbund. På bilden
uppvaktas INGRID SVÄRD och KARL-GUNNAR CLASSON av till vänster FCIF
kanslichef övlt STIG BERGDAHL och till höger, ordföranden överdirektören vid
FMV, ledning, gmj FOLKE REHNSTRÖM .
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MKG-NYTT
Innehåll:

Sid 3 MKGCIF
Sid 4 KJlonnätarna
Sid 5 Friskvårdsvecka
Sid 6 Soldatprov
Sid 7 Sanntal med Elisabetl
Sid 8 NIJMEGEN-

marschen
Sid 11 Tjejmilen
Sid 12 Vätternrundan
Sid 13 Vansbrosimmningen
Sid 14 Resa till det soliga

Turkiet
Sid 15 Lucialoppet
Sid 17 Promenera mera

MKG-NYTT
Utkommer i slutet av februa-
ri, april, juni, september och
december.

Manusstopp rör nästa num
mer: 1992-12-04

Redaktör och ansvarig ut-
givare: Kaj Wiren

I redaktionen ingår även:
Inger Gottfridsson
Stefan Lytholm
Thore Svensson (Foto l

MKG Repro 1992

o o
PASPRANG

MKG CIF valdes nyligen till ÅRETS KLUBB inom FCIF = Försvarets
Civila Idrottsförbund. Utmärkelsen är vunnen i konkurrens nned 77
föreningar.

Prismotivering: "God inre verksamhet, brett deltagande och beredvil-
lig arrangör".

Vi gratulerar varnat vår lilla civila idrottsförening till framgången som
sporrar till nya tag och som sätter ytterligare vind i motionsseglen vid
MKG.

Även artiklarna i detta nummer av tidningen visar tydligt att det finns
ett mycket brett motionsintresse inonn hela MKG. Det intresset måste
fångas upp och utvecklas vidare. Det görs bäst om civilt och militärt går
hand i hand. Vi arbetar ju i samrna företag och har gemensamma mål att
sträva mot. Jag ser framför mig öppna mästeskap i olika idrottsgrenar
och gemensamma satsningar på motionsarrangemang typ SOLDAT-
PROVET och LUCIALOPPET.

Om därvid cheferna deltar tillsammans med sina enheter (motsv) så
ökar sannolikheten för att alla kan få känna samhörighet, gott kamrat-
skap och VI-ANDA i ännu högre utsträckning än vad som nu är fallet.

Slutligen. Tack för alla trevliga bidrag till detta FRISKV ÅRDS-nunn-
mer av MKG NYTT.

Kaj Wiren

ARME 2000
Chefen för armen har låtit utarbeta ett utbildningspaket ARME 2000.

I sitt förord säger CA att vägledande för armen skall vara KV ALITETS-
TILLVAXT.
Armens kvalitet skall utvecklas längs två huvudlinjer.
Huvudlinje 1(den mänskliga)
Utveckling av den anställda personalen, soldater och förband samt de-
ras utbildning, anda och moral,
Huvudlinje 2 (den materiella)
Förnyelse av förbandens utrustning.
Utbildningspaketet är mycket omfattande, Här finns inte plats att re-
dovisa hela paketets innehåll men eftersom detta är ett friskvårdsnum-
rner skall här endast citeras vad CA säger om friskvård inom projek-
tet FYSISKT STRIDSVÄRDE;

FRISKVÅRD
SATSNINGAR PÅ ÅTGÄRDER INOM FRISKVÅRD GER DEN

ENSKILDE EN ÖKAD EFFEKTIVITET OCH TRIVSEL I ARBE-
TET.
MÅLET FÖR FRISKVÅRDSSATSNING:

* Förbättra all personals fysiska och psykiska förutsättningar att klara
sina krigsbefattningar och ordinarie fredsbefattningar

* Stimulera de anställda till en positiv och sund livsföring och därige-
nom dels minska sjukfrånvaron, dels öka välbefinnandet och arbetska-
paciteten. -

FRISKVÅRDEN KAN OMFATTAS AV PÅVERKAN OCH STÖD
TYP:
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ÅRETS KLUBB -
MKG CIF har
deltagit i FCIF
mästerskap 1991 och
1992.

Försvarets Civila Idrottsför-
bund bedriver en mycket livlig
idrottsverksamhet. MKG del-
tar ofta och når stora framgång-
ar. Här några axplock ur resul-
taten:
1991 luftgevär, individuellt
2:a Sven Pettersson
6:a Lennart Wallin
7:a K-G Classon
På luftgevär lag, kom MKG
på 4:e plats.

Bowling, individuell
Herrar
8:a Rolf Engström
12:a Bo Magnusson

I bowling herrar lag, kom
MKG på 4:e plats. Utöver
ovan nämnda ingick Stig
Malmqvist i laget.

Damer
2:a Ninni Lingstedt
l1:a Ingrid Svärd

I damer lag kom MKG 2:a
med Ingrid Svärd och Ninni
Lingstedt i laget.

Utdrag ur referat från tävling-
en:

"En gotlandsflicka, Ingrid
Svärd, MKG, satte fårg på årets
kvalomgång i damernas bow-
ling. Direkt in från kylan akta-
de Ingrid inte för rov att i debu-
ten rulla in 1126 poäng och visa
minsann att det inte bara är var-
pa som gäller på ön.

Medan snittet i herrtävlingen
sjönk från kval till final gick
flickorna andra vägen. Got-
landsflickan Ingrid Svärd fick

en utsatt och betittad finalposi-
tion längst ner till vänster. Ing-
rid kände av trycket och tappa-
de dessvärre helt sitt fina kval-
spel men kan trösta sig med att
sådant kan hända den bäste."

Ninni Lingstedts spel i fina-
len finns utförligt refererat i
Försvarsidrott nr 21/1992. En
ovanligt detaljrik, välskriven
och spännande redovisning av
en svårrefererad sport som
bowling.

1992 Varpa, individuellt
centimeter, herrar
1:a Peter Eklund 604 cm
3:a Agne Broberg 704 cm
7:a Roland Ahlgren 987 cm

Individuellt, damer
1:a Ninni Lingstedt 2450 cm

Lagkula, herrar
MKG kom på 3:e plats med
ovan nämnda herrar i laget.

* Hälsoprofilsundersökning
* Anpassade enskilda

motionsprogram
* Kostrådgivning
* Rökavvänjning
* Stressreducering m m
På MKG vill jag påstå att vi

redan, inom ramen för MÅ-
BÄTTRE-projektet, påbörjat
en friskvårdssatsning vars re-
sultat på olika sätt börjat mär-
kas inom myndigheten. Det är
bara att gå vidare. Vid sidan av
den s k HUVUDTJÄNSTEN
skall satsningen på FRISK-
VÅRD prioriteras. Det är CA
order.

( Förlåt mig damen, men ni
har faktiskt ert ena bröst utan-
för klänningen.
- Åh jösses, då måste jag ha
glömt lille Jan på bussen!

Sektionsledare
Badminton:
Lena Åman, PersE tfn 5035

Försvarets Civila
Idrottsförbund
MKG CIF
Ordförande:
Karl-Gunnar Classon,
VE tfn 5621
Kassör: Ingrid Svärd.
ProdE/lnköp 5418
Sekreterare: Eva Nordgren,
Bokfd 5475
Ledamot: Ninni Lingstedt,
TSF 5467
Ledamot: Stig Malmqvist,
TSF 5469
Styrelsesuppleant:
Lennart Wallin, ME 5485
Styrelsesuppleant:
Agne Broberg, ME 5487

Bowling:
Stig Malmqvist, TSF 5469
Fotboll:
Ninni Lingstedt , TSF 5467
Golf: .'
Curt Johansson, Drivmfd5494
Innebandy:
Ricki Björklund, Msf 5487
Skytte:
Eva Nordgren, Bokfd 5475
Varpa:
Agne Broberg, Msf 5487

Du, civilanställd, som är in-
tresserad av någon av idrotter-
na, kontakta sektionsledaren.

Vi saknar sektionsledare för
nedanstående idrotter:
Bordtennis
Volleyboll
Handboll.

Är Du intresserad?
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Denna-grupp, vilken är integ-
rerad i "Må Bättre-projektet",
kallar sig vanvördigt för "fläsk-
brännargruppen". Namnet be-
skriver på ett bättre sätt vad
som verkligen pågår. Verk-
samheten leds fortfarande av
Rolf Malmros, som med var-
sam hand lockar våra svullna
men muskelförtvinade kroppar
ut på nya och djärva ansträng-
ningar, vilka vi för ett år sedan
ansett allt för grymma och
omänskliga.

Av hänsyn till våra åldrade
kroppar så bygger vi den hu-
vudsakliga förbränningen på
milslånga promenader i rask
takt. Med denna typ av mus-
kelaktivering är det möjligt att
samtidigt träna kommandotok-
nik, mentalt förbereda kom-

KILOMÄ TARNA Kilomätarna
Kilomätarna kommer fram-

över att träffas första torsdagen
i varje månad för vägning och
gemensamma aktiviteter. Ar
Du intresserad av att delta kon-
takta Rolf Malmros tel 5124
eller Marianne Adman 5045.

Datum för kommande träffar
11-05 och 12-03 nere vid Id-
rottsavd.

ÖNSKAS KÖPA

Begagnad ridsadel
allround till shetlandsponny.

Tfn: 0498/29 55 12
~ ~
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Mäns hälsa
Faderliga råd

Män som tränar hårt samti-
digt som de försöker bli fåder
bör kanske tänka över sina trä-
ningsrutiner. En fårsk under-
sökning visar att intensiv uthål-
lighetsträning kan ha en nega-
tiv effekt på den manliga frukt-
barheten.

I studien lät man sex män,
som normalt cyklade åtta till 15
mil i veckan, under två veckor
fördubbla sina träningsdistan-
ser och därtill både springa och
lyfta vikter. Efter 14 dagar
hade försökspersonernas pro-
duktion av sperma minskat
med 29 procent och testos-
teronnivåerna i genomsnitt
sjunkit med 17 procent.

Rudy Dressendorfer vid the
Human Performance Labora-
tory vid New Mexico Hig-
hlands University i Las Vegas
tror att de höga temperaturerna
i pungen under träningspassen
kan ligga bakom den reducera-
de spermieproduktionen och
de lägre testosteronnivåerna.

"'"

Men Dressendorfer tror att re-
lativt få män upplever några
problem med sin fruktsamhet
till följd av intensiv träning.

- Mycket av detta är individu-
ellt betingad biokemi, säger
Dressendorfer. Om vi skulle
börja generalisera, skulle
många människor oroa sig i
onödan.

Men siffrorna talar naturligt-
vis ändå sitt tydliga språk.
Fruktsamheten sänks vid inten-
siv och/eller långvarig träning.

En viktig faktor kan just
mängden träning vara . I en
annan undersökning kunde
man påvisa förändringar i sper-
mieproduktionen och testos-
teronnivån vid en så måttlig
stegring av träningen som från
15 till 30 kilometers löpning i
veckan.

Så den som är i fård med att
"göra barn" och samtidigt lig-
ger i hårdträning, bör kanske
genomgå ett test för att se om
det föreligger några fruktbar-
hetsproblem.

JeffWuorio

mande arbetsuppgifter eller
föra djupsinniga diskussioner
inom skilda områden. Vid det
senaste tillfället behandlades
Gotlands historia före 1645, i
sammandrag. Detta grepp, att
kombinera fysisk träning med
intellektuella samtal, är något
helt nytt inom idrotten och för-
tjänar utvecklas och utvärde-
ras. Per Henrik Ling - han med
Lingiaden -lär ha haft liknande
funderingar, men tiden var då
ännu inte mogen för ett så stort
steg. Vem vågar anmäla MKG
som försöksmyndighet inom
detta spännande och outforska-
de område?

Den manliga delen av grup-
pen har till dags dato förbränt
15,7 kg prima fettprodukter.
Min finkänslighet förbjuder
mig dock att avslöja hur minsk-
ningen är fördelad på indivi-
derna.

Gruppens kvinnliga del utgör
för oss män ett välkommet in-
slag. Huvuddelen av dessa har
ett stillasittande arbete varför
jag kan tänka mig att dessa trä-
ningstillfällen har en välgöran-
de effekt på kroppens funktio-
ner, vilka kommer myndighe-
ten till del i form av fördubblad
arbetskapacitet, strålande anle-
ten och ständigt leende mun-
nar. Dock anser vi att dessa
kvinnor redan idag har ett så
fördelaktigt yttre att de av den
anledningen inte behöver gå
ner i vikt. Däremot kan de ha
andra, för oss okända, skäl. Om
dylikt frågar inte en gentleman.
Nej, hemska tanke!

O du okände, man eller kvin-
na, som ännu aldrig prövat på
ovan redovisade sätt att njuta
av tillvaron, välkommen till
oss!

Kontakta Peter, Marianne
eller Rolf. Du blir väl omhän-
dertagen!

Nils-Åke Stenström



Frtskvårdsvecka
med äventyrlig
forsfärd

Under en fin vecka i början av
juni hade vi, d v s Anders Nils-
son A 7, Lennart Wallin ME
och jag som skriver. Elisabeth
Kimell HSF, förmånen att del-
taga i en friskvårdsledarkurs i
Are. Arrangör var GIS, Ar-
mens Gymnastik och Idrotts-
skola. Målet för kursen var att
komma med ideer och program
för "Friskvård på min arbets-
plats". Vi var fjorton kursdelta-
gare plus tre ledare, tre tjejer
och resten karlar, de flesta offi-
cerare under 'fyrtio och de två
andra kvinnorna kom från P 7,
en assistent och en sjuksköter-
ska.

Sedan alla samlats efter lunch
på måndagen var det presenta-
tion av både deltagare och
tänkt kursprogram. Vilka för-
väntningar hade vi kursdelta-
gare på veckan? Med ledning
av våra ideer utformades delvis
kursinnehållet. En mängd litte-
ratur kring ämnet "Friskvård"
fanns att ta del av liksom en del
"utrustning" och saknade man
kvälls lektyr fanns här massor
att välja på. Utelivet i Åre skul-
le visa sig vara lika dött som det
är här efter sommarsäsongen.
Det mesta var tillbommat och
stängt. (Där var säsongen slut,
medan Visby just börjat sin!).
Många av deltagarna hade läst
om "Må Bättre-projektet i "Ar-
menytt" och ville att vi senare
under veckan berättade om det.

"Vad är friskvård för Dig?"
Det var temat för en förmiddag
och det kom mycket varierande
svar på den frågan. Motion i
olika former ingick i de flestas
svar. Med tanke på våra olika
kunskaper om hur kroppen
fungerar och hur motion påver-
kar de olika organen ägnades
en hel del av tiden till repetition
av anatomi och fysiologi vad
gäller fr a skelett-muskler-hjär-
ta-lungor-cirkulation, I ett se-

nare skede var vi även inne på
frågor kring alkohol-kost-
stress-attityder m m och det var
livliga diskussioner om både
det ena och det andra.

Förutom en hel del teroripass
ingick också mycket av fri-
luftsliv i kursveckan. En efter-
middag var vi uppe på Åresku-
tan och vandrade i ett par tim-
mar. Vägen nerför gick vi i
störtloppsbanans nedre del och
ingen kan ana hur brant det i
verkligheten är! Det var med
möda vi tog oss ner till fots,
men det är klart att det går for-
tare med skidor rakt ner! Att de
bara vågar!! Man måste nog
vara funtad på ett speciellt sätt
för att bli störtloppsåkare!

Nästan en hel heldag var vi på
fjällvandring i Stor lien, där det
ännu fanns en hel del snö kvar,
trots att det varit och var så
varmt! Kängor och shorts var
klädsel, rikligt med vätska be-
hövdes i värmen. Trots att vi
inte gick speciellt fort och att
det inte var särskilt branta par-
tier, så var det en av deltagarna
som nästan kollapsade en
stund. Vi fick ta en rejäl paus
innan vi fortsatte de sista kilo-
metrarna tillbaka. Där ser man
hur viktigt det är att kolla del-
tagarna, fylla på vätska, hålla
lagom takt m m. Vad orsaken
var här vet vi inte säkert. Ett
plötsligt blodtrycksfall, vär-
men, vem vet? Senare var allt
bara bra igen.

Något uteliv på kvällarna var
det inte tal om, delvis beroende
på att allt var stängt, men
mycket också beroende på att
värmen, fjällvandringarna och
luften gjorde att man var trött
när kvällen kom.

Det stora äventyret under
veckan var torsdagsförmidda-
gens forsfärd. Det var ännu så
sent som på tisdagen osäkert
om den gick att genomföra,
eftersom vattenståndet i älven
var så högt av den häftiga snös-
mältningen. Efter att ha varit
och "rekat" gav färdledarna
dock klartecken och vi blev en

upplevelse rikare. I två flottar
(med motor) gav vi oss av och
beskådade först en vattenrik
dånande Tännfors nedifrån.
Därefter fick vi ordentliga in-
struktioner om paddling och åt-
gärder vid ev incidenter och det
skulle visa sig vara bra. I en av
forsarna krängde nämligen den
ena flotten rejält och överras-
kande, vilket resulterade i att
kursledaren föll överbord, och
babordssidans övriga "sittan-
de" hamnade i vattnet men
hängde lyckligtvis kvar med
ena benet i "relingen" och fick
hjälpas upp av de andra. Kurs-
ledaren hämtades in utan större
bekymmer och det var en blöt
skara som senare klev i land.
Jag blev en upplevelse rikare,
en regnjacka fattigare!

Den sista eftermiddagen
ägnade vi åt att utarbeta våra
olika förslag till "Friskvård på
min arbetsplats", vilka sedan
sammanställdes och blev till ett
kompendium, som alla fick.
Många uppslag och förslag hit-
tar man där.

En fin vecka med mängder av
naturupplevelser och tankeut-
byten kring ämnet "friskvård",
diskussioner och trevliga kam-
rater var sedan slut och vi har
till "Må Bättre" -ledningen vi-
darebefordrat våra tankar och
ideer. Har Ni läsare förslag till
aktiviteter eller annat kring
"friskvård" i alla former så tar
Marianne Adman säkert tack-
samt emot sådana.

Elisabeth Kimell

Helgmiddag!
Nyttig och bra mat är en för-
utsättning för hälsa och väl-
mående.
Jag erbjuder er att köpa:
färsk kalkon a 50: -/kg
rökt kalkon från 75:-/kg
samt olika delar styckade,
färskt alt rökt.

lfJce Gansvik



SOLDATPROV
17. september. Dags för Sol-

datprov . I år är intresset större
än någonsin tidigare. Ca 130
anställda från MKG står samla-
de utanför Nya Wisborg, be-
redda att låta sig forslas ut till
norra Gotland för att gå en, två
eller tre mil. Det regnar och
vinden är frisk.

Vädret är dock inget bekym-

För oss som valt två mil, går
starten från kustvägen N Al-
ningshajd träsk. Väl framme
vid startplatsen har regnet så
gott som upphört och det ser ut
att bli en fin dag. Den kraftiga
blåsten håller i sig. Scenografin
är dramatisk. Upprört hav.
Höga vågor med vitt skum.
Tunga blågrå moln sveper lågt
över strandskogen. Duggregn -

mer. Stämningen är förvän-
tansfull och humöret på topp. I
år känns det extra spännande -
en ny marschväg har anlagts
med start vid Hau, N kustvägen
Alningshajd träsk eller N Fle-
ringe kyrka. Mål vid GK/KA 3.
För många blir det fårsta mötet
med den storslagna karga sten-
kusten uppe vid Fleringe - Ar.

eller kanske vattenstänk från
havet.

Grupp efter grupp traskar
iväg. Den kraftiga blåsten är
inte till något större besvär. Ger
snarare extra puff åt stegen
eftersom det mestadels är med-
vind. Vägen är vacker. Slingrar
sig längs stranden, in på små

skogsstigar, ett stycke lands-
väg, en strandäng.

Grupp 20, ett gäng raska her-
rar från ME, fårsvinner snabbt
utom synhåll. De är så kvicka,
att maten inte hunnit komma på
plats när de passerar
skogsgläntan där lunchen skall
serveras. GK/KA 3 matsal får
duga.

Vid Hau kommer grupp 21 på
villospår. Väljer fel väg. Höger
i stället för vänster. Turligt nog
upptäcks det felaktiga vägvalet
och gruppen kan, efter att ha
gått någon kilometer i fel rikt-
ning, vända näsan åt rätt håll.

Efter drygt en mil väntar lun-
chen. Efterlängtad och under-
bart god ..Ärtsoppa och pann-
kakor. Vad annars en torsdag?

En stunds vila. Så iväg igen.
Lite lojare lunk efter maten.
Sista sträckan går längs Norra
Gattet och nu ger strandskogen
lä för vinden, här är stilla och
lugnt. Doft av höst.

Framme vid målet. Kaffe och
bullar. GK/KA 3 gymnastiksal
med bassäng, duschar och bas-
tu står till förfogande.

En fantastisk dag är till ända.
Den tackar vi för. Och alldeles
speciellt tack till Kaj Wiren och
Leo Lövdahl som lagt ner stor
omsorg och möda på att arran-
gera soldatprovet -92. Vi ser
redan fram emot nästa.

Inger Gottfridsson



Samtal med
Elisabeth

Det finns en hel del spänstigt
folk vid MKG. En av de späns-
tigare damerna är ELISABETH
KIM ELL som deltog i år för
nioende gången i rad i 5-dagar-
sorienteringen. Ing 1 Almnäs
var centralort.

Elisabeth sprang för första
gången i D-50 klassen. Blev
totalt 9:e dam bland ca 130.
Startande från hela världen.
Tidsmässigt 30 minuter efter
segrarinnan. Detta efter
Etappresultaten 12,5, 19, 24
och 9. Som bäst har Elisabeth
blivit 6:.~.Det var vid 5-dagars
1989 i OSTERSUND. I dag är
Elisabeth bland de 10-15 bästa
OL-damerna i D 50-klassen i
SKANDINAVIEN/red giss-
ning.

-Hur kom det sig att Du bör-
jade med orientering?

"Barnen började i Ol.-skola i
BRO 1979. Våra dåvarande
grannar BROZENs skjutsade
barnen. När de flyttade 1981
fick vi själva skjutsa barnen.

Det blev tråkigt att stå och vän-
ta. Kallt och trist. Så jag börja-
de våren 1981 med att springa
vÅR TRÄFFEN och sen på
sommaren både 2- och 3-da-
gars. På den vägen är det" .

- Har Du idkat någon idrott
tidigare?

"Pappa i Nässjö tyckte det var
roligt med skidor. Så han tog ut
mig i skidspåret. Det blev lite
skidor till "husbehov".

- Men Du var vältränad
redan när Du började oriente-
ra.

"Jag hade börjat jogga så
smått. Mest för att hålla vikten.
Träningen gör ju att jag kan äta
gott emellanåt utan att behöva
banta. I dag tränar jag 3
ggr/vecka - 5-6 km/gång och så
blir det squash en gång/vecka.
J ag tränar ofta .~illsammans
med BENGT SODERLUND
"MANKAN" och EWY HÖR-
NELL. Dom får bestämma
tempot.

- Vad gör orienteringen så
intressant för Dig?"

"Det är roligare att leta efter
skärmar samtidigt som man
springer. Att bara springa blir
så enformigt. Sen är det en så
härlig gemensakp även över
klubbgränserna".

- M ed är det inte svettigt och
smutsigt?

"I början när barnen kom hem
från tvälingarna undrade jag
om det var nödvändigt att
springa genom de allra skiti-
gaste områdena. I dag tänker
jag inte på det" .

- Hur ska vifåflera ungdo-
mar att intressera sig för ori-
enteringssponen?

"Det gäller att få föräldrarna
intresserade. Det fungerar inte

utan intresserade föräldrar. Ej
det samma med bekanta. Mam-
ma och pappa måste vara med
och heja på. Stötta, uppmuntra
och trösta när det går dåligt.

Intresserade föräldrar ger in-
tresserade barn".

- Du har nyligen gått en
friskvårdskurs. Hur var den?
Någonting som MKG kan få
nytta av?

"Det var en trev lig och lärorik
kurs. Anders Nilsson, Lennart
Wallin och jag gick den samti-
digt. Jag tror att man inte skall
koppla ihop friskvårdsbiten
med idrotten vid MKG. Det är
två skilda saker. Tävlingsmo-
mentet passar inte alla. MKG
borde ha en friskvårdsledare,
gärna kopplad till PersE och
MA BATTRE-projektet. Varje
enhet bör ha rådgivare/före-
gångsmän/-kvinnor. Någon
som kamraterna lyssnar på.
Som är vald av kamraterna.
Inte nödvändigtvis den späns-
tigaste i kretsen. Men den som
kan vara eldsjäl och pådriva-
re".

-Du. Vad säger Din man om
att Du är med och orienterar?

"Han motionerar genom att
ta långa promenader. Jag har t
ex varit borta många påskar
och han säger: Åk:Du, jag skall
i alla fall sjunga hela påsken.
Och så märker han att jag mår
bra av orienterandet" .

Tack EUSABETH för sam-
talet och lycka till med skärm-
letandet.
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5 1/3 Soldatprov irad - NIJMEG EN-
marschen
PROLOG

Alltsedan jag 1981 för första
gången fick höra talas om Ni-
jmegen-marschen i Nederlän-
derna, har jag lekt med tanken
att själv en gång genomföra
denna övning. Men först när
fänrik Magnus Kann genom-
förde marschen 1991 och hade
för avsikt att med ett antal and-
radeltagare från MKG även gå
1992, slog jag till och anmälde
mig som deltagare. Varför ut-
sätter man sig då frivilligt och
på egen bekostnad för slitet att
under fyra dagar gå samman-
lagt 160 km med minst 10 kilo
på ryggen och i sommarvär-
men? Fyrtioårskris - knappast.
Jag hade ju tänkt på detta i tio
år. Den sp.ygga medaljen - var-
för inte. Aran - tja. Test av egna
förmågan - kanske. Det kunde
ju också vara roligt att testa om
kropp och psy ke skulle hålla.

FÖRBEREDELSER
Efter att anmälningen var in-

sänd damp det ner ett antal brev
från P 7/Fo 11 Hemvärns- och
frivilligavdelning i Helsing-
borg med bestämmelser om
utrustning och träning. Jag
visste att det var otänkbart att
ställa upp otränad. Kondition
och styrka var tillräckliga, det
var ben och fötter som måste
vänjas. Bestämmelserna angav
ett träningsmått på 400 km var-
av ett pass på 20+40+40 km
under tre dagar i följd. Jag satte
upp ett eget mål på 300 km, och
det första passet på 20 km ge-
nomfördes 12 juni tillsammans
med två deltagare från KA 3.
Jag nådde upp till 200 km trä-
ning, det oroade mig lite. En
erfarenhet var att man bör börja
träningen tidigare än vad jag
gjorde, inte minst för att det tar

lång tid att genomföra varje
pass och att det är bättre att
vänja ben och fötter under
längre tid. Men ett mål uppnåd-
de jag i alla fall med min trä-
ning, ett i detta sammanhang
avgörande mål. Jag visste ex-
akt var jag hade anlag för att fä
blåsor och skavsår. Jag visste
följaktligen också var och hur
jag skulle tejpa och förstärka
huden. Jag fick i Nijmegen full
utdelning av denna vetskap.
Givetvis använde jag under trä-
ningen båda mina par kängor,
känga 90 och mina under
många soldatprov väl ingång-
na FN -kängor.

SAMLING,
NEDRESA OCH
FÖRBEREDELSER
PÅ PLATS

Samling för avresa var satt till
lördag 18 juli kl 1500 i Hel-
singborg konserthus. Samman-
lagt var vi cirka 550 deltagare
varav 225 skulle gå för första
gången. 125 var yrkesofficera-
re och 78 var kvinnor. Ett antal
var både yrkesofficerare och
kvinnor, bl a två ur Luftvärnet.
De flesta var från Armen, ål-
dernmellan 18 och 79 år. Grad-
mässigt deltog en överste, två
överstelöjtnanter, nio majorer
och ett 30-tal kaptener. En
överväldigande majoritet hade
således graderna från löjtnant
till menig. Förutom allmänna
genomgångar och råd blev vi
fördelade på järnvägsvagn och
kupe. Vi skulle nämligen fär-
das i specialtåg från Helsingör
till Nijmegen. Väntetiden i
Helsingör innan tågets avgång
ägnades åt svenskens favorit-
sysselsättning i Danmark - in-
köp av öl. Jag undrar hur
många liter öl som bars om-
bord på tåget, efter avgång såg

jag få deltagare som inte hade
en flaska/burk fastväxt i näven.

Söndag morgon anlände vi
till Nijmegen och fördes i buss
till Camp Heumensoord, som
var den manliga förläggning-
en. Efter genomgång och in-
stallation i vårt logement for vi
till staden för att gå på japansk
restaurang och äta gott. "Vi"
var fr o m nu marschgrupp 22
med deltagare ur Lv 2, P 18,
ATK, GK/KA 3 och SK/KA L
Var fanns deltagarna ur A 7? Vi
hade både söndag och måndag
på oss att komma i bås och
acklimatisera oss. Det var en
erfarenhet från tidigare år som
ledningen tagit till sig. Det var
mycket skönt att ha dessa båda
dagar på sig för mental upp-
laddning.

FÖRSTA
MARSCHDAGEN

Reveljen gick redan 0230 och
vi skulle starta kl 0500. En ner-
vös och förväntansfull stäm-
ning rådde i gruppen. Trots att
allt som går att förbereda var
gjort, behövdes de dryga två
timmarna för frukost, kontroll
av packning och inte minst
tejpning av fötterna. I god tid
stod vi i den s k Allen med de
övriga svenska grupperna och
väntade i en fuktig gryning på
start. Som tävlingshästar inför
ett lopp måhända. Så äntligen
iväg med den svenska musik-
kåren i täten genom den 900
meter långa "Suckarnas alle",
de första av 160 000 meter, av
en kvarts miljon steg. Det kän-
des skönt att äntligen vara på
väg. Trots den tidiga timmen
satt och stod representanter ur
lokal befolkningen och tittade
på oss förbipasserande militära
deltagare. Efter någon kilome-
ter anslöt i en vägkorsning de
civila marschdeltagarna, en



procedur som sedan upprepa-
des varje dag. De civila var av
alla slag och åldrar och ställde
till en del besvär, då de flesta
gick enskilt eller i grupper om
två-tre personer och sällan höll
uppsikt bakåt. Speciellt på
smala cykelvägar kunde det bli
trafikstockningar som störde
marschrytmen.

Den första milen gick utan
problem, solen hade ju ännu
inte gått upp och därmed var
temperaturen behaglig. Mar-
schen gick i en slinga norrut.
Då hände något. Vad jag mest
fruktat förutom att fötterna
skulle gå sönder, var värme-
bölja. Nu inträffade det som
kan vara värre men som jag inte
tänkt så noga på. Himlen antog
en mörkblå färg, sedan öppna-
de den sig. Under 15-20 minu-
ter ösregnade det under ackom-
pangemang av blixt och dun-
der. Vi hann få på oss regnklä-
der innan, men de skyddar ju
inte kängorna. En del av oss
fick fukt i dem. Efter cirka en
halv timme upphörde regnet
helt och resten av dagsmar-
schen genomfördes i bra väder.
Sista milen i sol, men lite vind,
plus att vi till stor del gick på
högt belägna vägar, gjorde att
temperaturen trots allt var be-
haglig. Folklivet under mar-
schdagarna hade vi hört talas
om, men nu fick vi uppleva det.
Alla måste ha varit ute. I sam-
hällena var det fullt med folk
som hejade och tjoade, byns
egen orkester tutade eller så
hade man ställt ut stereoan-
läggningens högtalare i träd-
gården eller i fönstret. I de stör-
re orterna musicerade någon av
de deltagande militära kontin-
genternas egna orkestrar. Det
var 40 km folkfest varje dag.
Och vad man förknippade med
Sverige och svenska flaggan
var helt klart. "Wasa knäcke-
bröd" fick vi höra flera gånger
varje dag. Efter nio och en halv
timme marscherade vi i god
ordning och i takt uppför mål-
rakan "Suckarnas alle" och av-

slutade marschen i öltältet,
något som var tradition. Det
var med lättnad första dagen
lades till handlingarna och jag
kunde med glädje konstatera
att mina fåtter var hela. Vid
första långrasten hade jag gjort
en justering av vänstra fotens
tejpning och det höll loppet ut.
Av de sammanlagt 14 manliga
och 3 kvinnliga svenska delta-
gare som bröt, angav vår sjuk-
vårdspersonal att det till stor
del var en följd av att kängorna
blev blöta vid åskregnet och
därmed orsakade oväntade
fotskador.

ANDRA
MARSCHDAGEN

Efter en god och stärkande
sömn gick reveljen 0410, rena
sovmorgonen. Byxor och kän-
gor hade inte torkat upp ordent-
ligt, det var inget nöje att dra de
något fuktiga persedlarna på
sig. Startproceduren som förra
morgonen, vår start gick 0615.
Denna dag gick turen västerut
och i idealiskt marschväder, d
v s molningt, uppehåll och
svag vind. Vi höll något lång-
sammare tempo än första da-
gen, då vi i snitt höll 112 steg i
minuten. Vid första långrasten
på 20 minuter fick vi vår första
och enda förlust, då en deltaga-
re tvingades bryta. Jag såg hans
fötter kvällen innan och begri-
per inte hur han lyckades ta sig
fram en mil denna dag. Raster-
na var strikt reglerade och styr-
des med fast hand av vår
gruppchef Hampe Klein från
KA 3. Med ungefär en mils
intervall fanns stora rastläger
på en lämplig äng, där varje
land hade sin avdelade plats.
Här kunde vi fårutom läkar-
vård få vätskeersättning och få
stoppa i oss tomater, gurka,
apelsin, melon, banan, nypon-
soppa m m. Vid dessa organi-
serade rastplatser, tre varje
marschdag, gjorde vi 20 minu-
ters uppehåll. Däremellan på
cirka var femte kilometer tog vi

10 minuters raster. Togs längre
raster var risken stor att krop-
pen skulle stelna till och igång-
sättningsmotståndet bli stort.
Alla som gått ett Soldatprov
vet vad som menas. Med facit
i hand blev denna dag den lät-
taste och vi höll högt tempo på
målrakan. Under ett taktfast
mässande i kör "Push-HAR-
DER-Push-HARDER" ångade
vi in i öltältet under allmänt
jubel. Hälften av marschen var
genomförd, segern var bärgad.
Eller .....

TREDJE
MARSCHDAGEN

Kanske var vi för optimistis-
ka efter gårdagens halvtidsse-
ger. Kombinationen med att
många i gruppen började få rik-
tig t onda fötter gjorde att det
var en dämpad grupp 22 som i
gryningen gav sig iväg. Takten
var också betydligt lägre, drygt
100 steg i minuten orkade vi
prestera. Det är inte säkert att
alla klarat högre takt. Den här
dagen skulle visa sig bli den
jobbigaste av alla. Orsaken till
det var enligt min uppfattning
en kombination av onda fötter,
för långt avstånd mellan första
och andra långrasten samt inte
minst att senare delen av mar-
schen genomfårdes i stark vär-
me och i kuperad terräng. Förs-
ta långrasten låg redan efter 8
kilometer. Opsykologiskt att
inte ha knäckt en mil innan
långrast. Till andra långrast var
det sedan 13 kilometer, hela
rastsystemet kom således ur
balans vilket var psykologiskt
påfrestande. Det märktes på
stämningen, som blev irriterad.
Det fick alla suovenirtiggande
barn märka, de blev inte alltid
vänligt bemötta. Den senare,
kuperade delen gick i uppskatt-
ningsvis 30 graders värme, en
extra vätskekontrolllades där-
för förtjänstfullt in av den
svenska ledningen. Dock, alla
i gruppen genomförde detta på-
frestande pass, en stark grupp-



känsla och inte minst ett "jäv-
lar-anamma" från alla gjorde
att vi orkade marschera in i öl-
tältet även denna dag. Många
hade riktigt "fula" fötter, ett par
fötter krävde läkarbesök. För
egen del var fötterna hela, men
kroppen! Jag var öm i varenda
fiber, hela jag hade värk. De
modigaste gick till affären och
köpte miniatyrmedalj och släp-
spänne, men det kan vara riska-
belt att ta ut segern i förskott.

FJÄRDE
MARSCHDAGEN

Vilken skön känsla att ställa
upp för avmarsch denna sista
dag. Morgonen var dessutom
torr och vi ställde upp på det s
k Torget i strålkastarljus. Ett
par fötter hade fått besöka sjuk-
vårdstältet för att få professio-
nell tejpning. Men trots det,
gruppen innehöll många riktigt
onda fötter. Jag begriper ännu
idag inte hur några av medlem-
marna klarade av denna sista
dag. Att ställa upp och veta att

man har fyrtio smärtfy llda ki-
lom eter framför sig. Dessa
tappra stapplade fram på ren
vilja och under vetskap om att
målet var i sikte. En prestation.
Hur var det vi sade till varand-
ra? "Pain is the name of the
game". Starten efter varje rast
var en ren pina för alla, de förs-
ta stegen när fötternas ömhet
kändes som värst lät vi som
aporna på Skansens apberg, vi
stönade och ojade oss innan
fötterna kommit in i
marschtakt igen. De som hade
de ondaste fötterna var inte att
leka med, all UGL till trots.
Invektiven haglade och fel
skämt från fel person hade
denna dag lätt resulterat i en
smäll på käften. Vi gjorde vad
vi kunde för att hålla humöret
uppe med vårt stridsrop" Är det
party eller är det-PAR TY" eller
vår visa, som väl heter "Söva
bakom röva". Den är inte rums-
ren, men det var få av de visor
vi hörde från de övriga kontin-
genterna heller. "Sjung gärna,
men var noga med vad ni

sjunger", stod det i anvisning-
arna. Det kan ju tolkas på mer
än ett sätt. En skotsk grupp
hade en käck visa som handla-
de om olika färger. Jag minns
bara första raderna som löd
"See the lady in black, she ma-
kes her money on her back".
Vetskapen att varje steg förde
oss mot målet höll oss igång.
När vi fick målvittring 2-3 km
före mål mobiliserades kraftre-
serverna. Värmen var nu cirka
30 grader. trängseln ökade ju
närmare målet vi kom. Grup-
pen forsade fram under taktfast
ropande "get out oftheway, the
swedes are coming". En barn-
vagn och ett souvenirtiggande
barn höll på att bli nedtrampa-
de av oss. Känslan när vi pas-
serade in i mål var obeskrivlig,
det måste upplevas. Alla onda
fötter och ömma kroppar var i
detta ögonblick bortblåsta, vi
gratulerade varandra till ge-
nomförandet som de värsta id-
rottsmän. Vi klarade det! Så
återstod den triumfatoriska pa-
raden genom Nijmegen. Med



respektive musikkår i täten
marscherade vi nationsvis fem
kilometer genom staden. En di-
gital termometer visade 32 gra-
der. Det var fullsmockat med
människor längs vägen på upp-
satta läktare, på trottoarer, på
barer, i fönster och på balkong-
er och tak. Vi hyIlades som vi
vunnit ett krig. Vilken fantas-
tisk avslutning på ett par oför-
glömliga dagar. Vid segerrnid-
dagen på kvällen delade vår
gruppchef ut tecknet på vår
prestation - Nijmegenmedal-
jen.

ERFARENHETER
Var och en drar sina egna er-

farenheter. Mina var att jag
kunde genomföra marschen
utan att kroppen gick sönder
och att jag kunde genomföra
det under stark värme. Det sista
överraskade mig lite. Vikten av
noggrann omsorg om fötterna,
av gruppsammanhållning och
gruppstöd, en stark befälsfö-
ring och disciplin kan inte nog
betonas. Vår gruppchcf Hampe
Klein skötte sin uppgift med
den äran. Tio minuters rast var
tio minuter. Hans exakta angi-
velser "två minuter och fyrtio
sekunder kvar" glömmer nog
ingen av oss. Eller "en minut
kvar, packning på". Lika viktig
var disciplinen, anmälan när
någon avlägsnade sig från
gruppen och vid återkomsten.
Allt bekant från all militär
verksamhet.

EPILOG
Det är lätt att bli övermodig

efteråt. Jag skall inte komma
med någon äppelkäck uppma-
ning att "klart du skall gå Ni-
jmegenmarschen". I stället
skulle jag vilja säga: Om du
bestämmer dig för att gå, börja
träna i god tid så att du vänjer
fötter och ben och får ihop
minst 300 km. Du skall inte få
träningsvärk och benhinnein-
flammation i Nijmegen, det
skall du få hemma. För egen

del har jag visat för mig själv
att jag klarade det. Nu finns
inga planer på omprov. Men
vad gör man inte för äran och
en medalj att hänga på magen?
Om detta tycker en del rävar
surt.

Slutligen ett stort tack till vår
gruppchef Hampe Klein och de
övriga i grupp 22. De var ur P
18 Carl Ronander och Johan
Sjölin, ur Lv 2 Magnus Kann,
ur ATK Michael Kaip, ur KA
3 Hampe Klein, Sven
Hildingsson, Ingrid Ahlqvist,
Johan Benzler, Pether Karls-
son, Peter Ohlman och Björn
Andersson, ur KA 1 Ulf Lars-
son och Stefan Svensson.

Rutger Edwards

Tjej milen
Så har då åter en upplaga av

tjej milen genomförts. Visste
du fårresten att en tjejmil är
10.300 meter lång! Naturligt-
vis var MKG representerat i år
också, av 4 st. Den största pres-
tationen i tjejmilen är att lyckas
anmäla sig så man kommer
med bland de 38.000. Lyckligt-
vis kommer inte alla till start
men det blir ganska trångt
redan vid 30.000 som startar.
Tjejmilen är ju för de allra fles-
ta inte ett lopp där det gäller att

prestera en tid utan ett lopp
man gör för gemenskapen.

Stämningen är mycket god
och det känns hjärtligt att delta,
man ber nästan om ursäkt när
man vill springa om nån eller
om man råkar knuffa till någon
lite grann.

Starten går ute på Gärdet i
Stockholm, bara att se när det
är uppvärmning är ett nöje.
Publiksiffran är säkert lika hög
som deltagarantalet så det är
mer än hela Gotlands befolk-
ning samlad på ett och samma
ställe.

Efter starten springer vi ner
mot Strandvägen och strax där-
efter ut på Djurgården där den
största delen av loppet går, la-
gom kuperat och publik som
sitter runt om, många med
pick-nick-korg. Musik serve-o
ras på några platser liksom
dryck. Det är lite feststämning
över det hela och när man kom-
mer fram till Kaknästomet har
man inte så långt kvar till må-
let. Där får alla medalj samt
glass, pannkaka, dryck, kex-
choklad och frukt så inte går
man ner av att springa tjejmilen
inte. .

Nästa år firar tjejmilen 10-år-
sjubileum och förhoppningsvis
är vid med då också. Kanske vi
får sällskap av några till från
MKG? Aven om det är ett jippo
så är det kul och framför alltså
mår man bra av att hålla igång
lite.

Lena Karlsson, Pia Enström, Gertrud Bingström, Ingrid Gothäll
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VATTERN-
RUNDAN 1992

Den 13 juni i år genomfördes
världens största motionslopp
på.. cykel för 27:e gången.
VATTERN -rundan. Den förs-
ta 1966 åktes motsols och 344
premiäråkte. Initiativtagare var
den välkände, numera bort-
gångne idrottsledaren STEN-
OTro UUEDAL. I år deltog
mer än 15 000 cyklister. De
tappade sammanlagt 30 ton i
vikt under 30-milafården. Det
innebär att 400 deltagare "för-
svann" på vägen. Man bör
dricka minst 10 liter vätska för
att klara av strapatserna. Det
betyder att motionärerna "hin-
kade i sig" 120000 liter vätska.
Mycket av vätskan svettades
bort - resten klaras av via "nöd-
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stopp". Deltagarna cyklade en
sträcka som motsvarar 90 varv,
runt ekvatorn.

Mera siffror:
Arrangörerna bjuder på 15

ton blåbärssoppa, 45 ton ho-
nungsdryck och 60 ton saft.

Fyra ton lasagne, 800 kg kål-
rotssallad, 145 000 bullar och
35 000 korvar äts.

Det krävs 2700 frivilliga
funktionärer för att klara av
mas tdonsloppet.

Fram till i dag har 181 337
personer fullföljt loppet av to-
talt 191 658 startande.

Tävlingen omsätter 40 miljo-
ner kronor och då är ej husrum
inräknat.

Bansträckning och banprofil
enligt bild.

I år deltog sju personer från
MKG.

MOTALA 300
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Börje Kavhed, Rune
Pihlblad, Leif Andersson, Hen-
ry Löfqvist, Sven Erik "fenkis"
Nordlund, Erik Åkerblom,
Leif Zachrisson och underteck -
nad.

- Hur förbereder man sig för
detta lopp?

Man måste ha en god grund-
kondition och man bör ha cyk-
lat minst 100 mil månaderna
innan, gärna ett längre pass
veckorna innan. Vi från MKG
hade förberett lite olika. Trä-
ningsdosen varierade från 50-
250 mil.

Ett par dagar innan började
kolhydratuppladdningen. Pas-
ta, ris, bröd imängder.

Start kl 0613 på morgonen.
Sömn 2200-0200. Några pann-
kakor till vid uppvaknandet. På
med cykelbyxorna och så ut i
sommarnatten som i år var
ovanligt behaglig. Kortärmad,
kortbyxad. Med choklad, rus-
sin och bananer i backfickorna
och flaskorna fyllda med sport-
dryck. 60 cyklister startar var-
annan minut från kl 2030 på
kvällen till kl 0420 på efternat-
ten. Vi ska starta 0308.

En punktering precis lagom
före start fördröjde underteck-
nad som ser kamraterna dra
iväg. 100 kronor under in-
läggssulan kommer till an-
vändning. Cykelreparatören
jobbar snabbt och ska ha sin
lön.

- Hur är det att åka?
Utrymmet medger ej att här

delge alla upplevelser och in-
tryck. Mitt råd till Dig som fun-
derat på att åka! Bestäm Dig för
att delta redan nu. Påverka en
likasinnad vän/väninna att sat-
sa på 1993 års VÄTTERN-run-
da. Om vädret blir som i år
kommer Ni inte att bli besvik-
na. Blir vädret som 1991, då
det regnade hela loppet, då kan
det bli tufft.
Lycka till

Kaj Wiren



VANSBROSIM
NINGEN

"Om man tar världens största
sten och kastar den från värl-
dens högsta berg ner i världens
största sjö ... vilket plask det
skulle bli!"

Så lyder en ramsa, som jag
hörde som barn. Befinner man
sig av någon anledning i närhe-
ten av Vansbro en sommarsön-
dag i början av juli, kan man
höra just ett sådant väldigt
plask klockan ett på eftermid-
dagen. Då kastar sig nämligen
en massa halvgalna människor
i Vanån och börjar veva med
armar och ben utan överdrivet
hänsynstagande till varandra -
VANSBROSIMNINGEN har
startat. För simmarna, de allra
flesta motionärer, gäller det nu
att ta sig fram tre kilometer i
vattnet, innan det börjar kännas
för kallt.

De första 1900 metrarna går
medströms iVanån, Van ån rin-
ner upp någonstans i trakten av
T~anstrandsfjällen och här, två
kilometer före sammanflödet
med Västerdalälven, är den
ganska bred. En 3-4 "Gothem-
såar" under vårflod i bredd kan
kanske vara en riktig jämförel-
se. Det blir ändå ganska trångt
i början av simningen. Alla vill
välja den genaste vägen.

Efter 1900 meter svänger
man så höger upp i Västerda-
lälven, som rinner upp i samma
trakter som Vanån. Här blir det
en hel del trängsel, armkrokar
och sparkar. Alla vill ha ett bra
"spår" mot målet 1100 meter
l~ngre fram. Ett bra "spår" är att
SImma nära den högra stranden
och framför allt slippa simma
mitt i strömfåran. Det går ju
motströms! Jag, som är en frid-
sam människa, brukar hamna
ganska långt ut mot mitten av
älven, men det gör inte så
mycket. Man slipper ju träng-
as.

I år genomfördes Vansbro-
simningen för 41:a gången.
Två gånger har den inställts,

senast förra året. Under senare
år har det i regel varit 17-1800
deltagare. En toppnotering var
1979 med 1915 anmälda. I år
slogs det tidigare rekordet re-
jält - 2601 anmälda! Det var
också rekord beträffande delta-
gare från Gotland, 10 stycken.
Annars har vi varit tre härifrån
under några år. Antalet första-
gångssimmare är alltid stort, i
år nära 70 %. Det är alltså bara
tre av tio ungefär, som är så
galna att de kommer tillbaka.

Vansbrosimningen ingår i
"En svensk klassiker", som
omfattar Vasaloppet, Vättern-
rundan, Vansbrosimningen
och Lidingöloppet. I själva
verket är det så, att Vans bro
AIK är initiativtagare till
"Klassikern" . Det var ett lyckat
initiativ. Före "klassikertiden"
var det färre än 100 deltagare!
Och det är väl så, att få männi-
skor skulle resa den ofta långa
vägen till Vansbro för att sim-
ma i en timme och så åka hem
igen, om det inte var för att
kunna genomföra det stora mo-
tionsprovet, "Klassikern" eller
varför inte "Klassikermedal-
jen", som dessutom omfattar
Engelbrektsloppet (skidor 60
km).

Jag tycker det är roligt att del-
ta iVansbrosimningen (= är
tillräckligt galen). Jag tänker
simma ännu några gånger, åt-
minstone tills jag erövrat "Äl-
varnas blå band". Det får man
efter sju genomförda lopp.
Sedan får vi se - kanske blir det
fler. Häng med någon gång!

Simma lugnt!

Rune Pihlblad

PS.
Får jag slå ett litet slag för

"Sundsimmet", Broa -
Fårösund, som går i slutet av
juli. Det var en upplevelse att
simma, gungande på vågorna,
över Fårösundet,
DS

EVOLUTION-
EN
DEN FELANDE
LÄNKEN

Få löpare anser att det går bra
att löpa och tävla i het väderlek.
Och ännu färre har väl ägnat en
tanke åt att löpning kan ha ut-
vecklat människans hjärna.
Men efter att ha studerat båda
dessa ämnen har ett par antro-
pologer dragit några förbluf-
fande slutsatser.

Enligt Konrad Fialkowski,
polsk biolog och medlem av
den polska vetenskapsakade-
min, utvecklade människan en
större hjärna för att kunna
springa och jaga under dygnets
hetaste tid, då andra djur sökte
skugga, vatten och vila. Med
ett stort antal hjärnceller var
risken mindre att människan
skulle drabbas av värmeslag
medan hon jagade sitt byte
över långa distanser. (Våra ur-
fäder var aldrig särskilt snabba
men de kunde springa längre
än andra djur). Medan vissa av
hjärnans celler led av hettan,
fanns andra redo att ersätta
dem.

I sin bok Our Kind (New
York: Harper & Row, 1989)
stödjer Florida-antropologen
Marvin Harris Fialkowskis
teorier om hur löpningen ledde
till människans utveckling,
särskilt vad gäller den 33-pro-
centiga tillväxten av hjärnan
från Homo habilis till Homo
erectus.

- Det finns ingenting i erectus
utrustning som motiverar en
tillväxt av hjärnan med 33 pro-
cent, säger Harris.

Nå, men varfår växte den då?
Harris har svaret:
Den större hjärnan var bra för

löpförmågan.
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En resa till det soliga Turkiet
Så var det åter dags! Vår ut-

märkte reseledare Gösta Holm-
qvist har gjort det igen. Anord-
nat en veckolång rekreations-
resa för trötta tjänstemän,
denna gång till det soliga Tur-
kiet.

Fredag 18/9 kl 2030 samlades
139 förväntansfulla själar på
VISBY flygplats för att med
direktflyg resa till Turkiet för
en förhoppningsfull solig och
varm badvecka. Kanske blan-
dat med shopping och lite kul-
tur. I det öronbedövande sorl
som uppstår då vänner och be-
kanta redan på flygplatsen bör-
jar planera för Turkietresan,
skedde incheckningen lugnt
och effektivt som det anstår en
bra flygplats. Därefter steg vi
pli AIR Swedens DC 8 modell
71 för direkttransport till AN-
TALYA.

På vår fård via Polen - Buda-
pest - Bukarest - Istanbul till
Antalya fick vi både besöka
"styrhytten", beställa behovet i
Turkiet, äta en smörgås med
tillhörande dryck och beställa
för införsel till Sverige på åtr-
resan.

Vid besöket framme vid
"skepparn" såg jag många par
tindrande barnaögon storögt
titta på all instrumentering och
se ljusen från Istanbul 10 500
m längre ned.

Efter en lyckad landning i
Antalya och 4 mils bussfärd
anlände vi till turistorten Ke-
mer, en ort med 9 000 bofasta
i och omkring Kemer, får att
där installera oss på de olika
hotellen.

Lördag 19/9 kl 0600
En monolog med Martin

Ljung, "Olga", vem fan blåser
i trumpet på morgonen. Den
monologen i turkisk tappning
är böneutrop från Minaret ca
200 m från hotellet med högsta
volym. 100 DB? Vem tror ni
inte vaknade? Jag tror alla vak-
nade.

Böneutrop sker morgon och
kväll samt 3 ggr dessemellan.

Lördag fm. Smolk i bägaren,
upprörda stämmor, upprörda
känslor. Stölder på vårt hotell
och under veckan även andra
hotell. Som en bekant sa, vi har
rest mycket men aldrig upplevt
liknande. J ag förstår deras
känslor.

Resten av lördagen gick åt till
välkomstfest, att orientera sig,
att utbyta erfarenheter vid ba-
ren och inte minst till bad. Det
20 grader varma vattnet lock-
ade till bad ty luftens 32 gra-
ders värme gjorde kroppen
mycket het. I det salthaltiga
vattnet behövde man inte an-
stränga sig för att flyta. Det
gick bra ändå.

Ovriga dagar i veckan gick åt
till olika aktiviteter. Vissa åkte
med bil upp i bergen, andra
åkte mc runt i bergen, många
badade och solade hela dagar-
na. En del gjorde utflykter till
Aantalya för besök och prome-
nad i gamla staden samt besöka
basarerna och pruta och disku-
tera med försäljarna.

Vi var ca 75 st som på en
2-dagarstur besökte Pammuk-
kale och vissa fabriker samt
den antika staden. Tänk att få
vandra och bada bland Pam-
mukkales vita klippor och små
bassänger. Det var en upplevel-
se. Champagnepoolens 35 gra-
diga vatten lockade många till
ett bad. Det skall ju vara nyttigt
för kroppen. I Pammukkales
antika stad och teater sprang
massvis med försäljare och för-
säljerskor omkring med sina
alster. Köpte man aven kom
genast 10-12 st till och skulle
sälja. Ibland måste man "fräsa
till" för att slippa dem.

Så vackra mattor som vi fick
se vid ett besök i en mattfabrik
har jag aldrig sett förut. De var
underbara. Sidenmattor 1,5 x 2
m i härliga mönster och fårger,
tillverkade av 12-13 åriga

flickor under 2-3 års tid. Flick-
orna har då knutit 3 miljoner
dubbelknutar. Pris 150 000 sv
kr. Jag vill inte räkna på tim-
penningen för flickorna.
Svensk arbetslag skulle inte
godkänna detta.

Många av deltagarna på resan
åkte en dag på båtutfly kt. Ty-
värr blev det en blåsig dag, vil-
ket även sjövana gotlänningar
fick känna på. Framåt dagen
blev det dock lugnare så alla
kom välbehållna tillbaka, mer
eller mindre bleka.

Det finns åtskilligt att berätta
om, men spalterna är givna.
Dock vill jag gärna berätta lite
om Turkiet.

Landet har 650 milj inv. Det
finns ingen officiell religion
men 99 % tillhör islam. Barnen
går i motsvarande vår lekskola
från 2-årsåldern till 5. Därefter
normal skolgång om föräldrar-
na har råd. På landet arbetar de
flesta barnen hemma vid jord-
bruket och får ingen skolgång.
Alla skolbarn har skoluniform,
olika för olika skolstadier. Det
är faktiskt snyggt och prydligt
med skoluniform. Ex pojkarna
vit skjorta, svart slips, grå byx-
or i mellanstadiet. Blå skjorta
eller blå klänningar i lågstadiet.
Mycket käckt.

Landskapet där vi var, Ana-
tollen, var mycket bergigt, torrt
och såg vilt ut. Var djuren fick
mat ifrån kunde man undra.

Det var stora kontraster på
landet mellan fattiga och rika.
Vi besökte en normalfamilj, i
deras tält. Tält med stora glipor
i skarvarna, 2-lågigt gasolkök,
mattor på jordgolvet såg fattigt
ut. De ägde villa i byn för vin-
tertida boende, pojken gick i
skola, fadern arbetade i Anta-
lya. De ägde 250 st getter. Men
det var den nomadfamiljen, det
finns många andra som inte har
det så bra.



Tyvärr tar en trevlig resa slut
någongång så lördagen 26/9
0230 startade vi hemresan med
DC 8-7 under lm Bo Lundells
befäl. Efter diverse strul med
sittplatser ombord kunde alla
lugnt luta sig bakåt och sum-
mera intrycken av resan. En del
med glädje, andra med sorg,
beroende kanske på magsjuka
eller andra orsaker.

I 870 km/tim for vi över
Europa för att kl 0540 LT landa
i Visby. Där blev vi mottagna
av passkontrollanter och tul-
len. Till allmän glädje kontrol-
lerades inga resväskor och
mången djup suck hördes.

Min egen summering av re-
san. En stor upplevelse kultu-
rellt. En skön semester med so-
ligt och varmt väder samt
varmt badvatten. En glädje att
få ha träffat och pratat med så
många trevliga turkar.

Tack Gösta för en trevlig
resa.

Till sist: Mohammed bor vin-
tertid i Istanbul, hans arbetsdag
där är som följer.

4 mil från bostad till skolan
som börjar 0730 (han läser
språk på Högskolan) och slutar
1130. 1230 öppnar han sin af-
fär och den är öppen till kl 0100
nästa dag. Åter 4 mil till hem-
met. Det blir långa arbetsdagar.
Han har dock egen bil och slip-
per, som han sa, sitta pressad
som fisk i en buss. Vi säger väl
packade som sardiner.

Mandus

Lucialoppet
Den 12 december går det elfte

Lucialoppet. Förhoppningsvis
med nytt deltagarrekord.

1982 sprang 51 löpare den
10,4 km långa banan som inte
hade samma sträckning som de
senaste åren. Dåvarande bana
gick från Exhuset - Stenkumla-
väg - Gutavallen - Norrgatt -
Lasarettet - Hamnen - Bilcity -
Oskarsstenen - Exhuset.

p g a nytt stängsel flyttades
start och mål till P 18 IK:s trä-
ningsplan och några år tidigare
fick banan en ny sträckning
från starten till Norrgatt och
från Bilcity till mål.

1986 tillkom lilla Lucialop-
pet, en sträcka på 5,2 km och
ingen tidtagning.

Lucialoppet har under åren
ständigt utvecklats för att ge
det ökande antalet deltagare så

bra service som möjligt. 1991
anmälde sig 302 löpare i de
olika klasserna.

Att loppet är populärt visar
det att inte mindre än 560 löpa-
re har sprungit den 10,6 km
långa banan mer än en gång.
Hur många som sprungit den
korta banan är lite svårt att säga
men jag uppskattar det till ca
600.

Efter att ha fungerat som täv-
lingsledare i tio år är det nu
dags att någon ny tar vid för att
föra in ideer som utvecklar lop-
pet. Denne någon är Olle Gar-
dell som jag önskar all fram-
gång med Lucialoppet.

Till sist vill jag tacka alla som
ställt upp under åren, ingen
nämnd och ingen glömd.

Lars Mårtensson



Är Statshälsan delaktig i MKG:s friskvårdssatsning?
Ja, i allra högsta grad.
Hur?
vår roll är mer som en konsultroll
Friskvårdsarbete är ett viktigt komplement till det
övriga miljöarbetet och gränsdragningen mellan
friskvård och rehabilitering är flytande.
Vi är diskussionspartner, kunskapsförmedlare och vägledare
när det gäller friskvårdsfrågor och aktiviteter.

Friskvård - MKG - Statshälsan

mot.ion

Kontakta oss tel 21 7320

V
l



PROMENERA
MERA

Inom MÅ BÄT1RE-projek-
tets ram har två promenadmål
iordningställts på närövnings-
fältet på HALLARNA.

Vid de bänkar och bord som
finns vid den övre och den

nedre klippkanten kan Du njuta
aven underbar utsikt. Välj en
stilla solskensdag, ta med en
termos, hembakade bullar och
någon Du tycker om. Vägen till
platserna (se skiss) är valfri.

Observera dock att Du måste
förvissa Dig om att det inte på-
går skjutningar. Det gör man

genom att passera in i området
via de bommar som också finns
utmärkta på skissen. Vid bom-
men finns en tavla som infor-
merar om skjutning pågår och
om de flaggor som då skall vara
hissade.

LUCIALOPPET

Större än så
här behöver
du inte vara
för att delta

UPPROP!!
Som ny tävlingsledare för

Gotlands största och bästa (!)
motions lopp vill jag uppmana
alla på MKG som inte ingår i
funktionärsstaben att delta i
Lucialoppet 12/2 -92. Ta det
som en utmaning och ett del-
mål i friskvårdens tecken att
gå, jaga eller löp 10,6 km alt
5,3 km. På den långa banan kan
DU dessutom avlägga CA prov
10 km.

VÄLKOMNA

Olle Gardell
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Maria Eriksson, Enhorna IF, segrade i fjolårets Luciaiopp. Här gratuleras honp18 IK av 1991 års gotländska lucia, Madeleine Smitterberg. (Foto: Lars-Erik Larsson)

inbjuder Dig till Lucialoppet lärd. 12 dec. 1992
BANLÄNGD: 10,6 km

START:
Gemensam start 11.00

START OCH MAL:
Träningsplanen P 18

DUSCH OCH BASTU:
Genom P 18 IK:s försorg

KLASSINDELNING:
Herrar Elit - Motion
Damer Elit - Motion
Herrar Yrkesoff.
Damer Yrkesoff.
Lilla Lucialoppet 5,3 km

ANMÄLAN:
Till p 18 IK, Sylve Karlsson, Stabsavd, MKG,
senast den 7 december, pg 43745 35-5.

ANMÄLNINGSAVGIFT:
Herrar elit - Motion 60:-
Damer elit - Motion 60:-
Herrar Yrkesoff 60:-

. Damer Yrkesoff 60:-
Lilla Lucialoppet 40:-
(Efteranm. tillägg 40:-)

•

PRISER:
Lagpris till bästa 5-mannalag herrar elit och
3-mannalag damer elit.
Herrar Yrkesoff
Damer Yrkesoff
Dessutom pris till segraren i varje klass + 2:a
och 3:e i elit. Övriga priser lottas.

Diplom till alla som fullföljer loppet, medalj till
de som genomför sitt femte lopp och tionde
lopp.

UPPLYSNINGAR:
Olle Gardell, tel 0498-27 1827

ÖVRIGT:
Under "Lussemarknad" i Exhuset underhåller
"dragspelets häxmästare" Kalle Jakobsson och
"sträng konstnären" Gösta Hallden. Efter detta
delar brigadchefen Karlis Neretnieks ut priserna.

PS Löparträtt med mat fixas av Jocke Ronsten.
Delta även i söndagens träning 5 km - 30 km.

ABVISBY-----
NIOTORCENTRAL
Volvo-Renault

"mer än en bilaffär"


