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ORIENTERING. Hallands-
premiären har anordnats 
runt om i Halland I över 30 
år. Nu har turen kommit till 
Ugglarps Camping och för
beredelserna är i full gång. 
Det är OK Lindena som 
arrangerar den första av 
tre tävlingar som genom
förs i helgen. 

Tävlingen i Ugglarp har fått 
namnet Kattegattnatt, då 
deltagarna ska hitta rätt i 
skog och mark efter mörk
rets inbrott. 
T ä v l a n d e från Norden 
Det är OK Lindena, med säte 
i Getinge, som arrangerar 
den första tävlingen av tre 
stycken, strax över kommun
gränsen till Falkenberg. 

— Man kan säga att detta 
är starten på orienterings

säsongen, då det är här som 
snön smälter bort först. Det 
blir en kick off där deltagare 
från resten av Sverige, Dan
mark och Norge kommer hit 
och tävlar, säger Bosse Pers
son, press- och medieansva
rig på OK Lindena. 

Han tycker att det är bra att 
arrangera tävlingen på Ugg
larps camping då mycket av 
boendet för deltagarna på så 
sätt redan är avklarat. 

— Sedan står vi för en del 
själv. Vi har bland annat 
hand om serveringen, säger 
han. 
Från familjer till elit 
Hittills har 310 stycken 
anmält sig och tävlingen är 
öppen för alla. Både elitlö-
pare, motionärer och barn
familjer är välkomna. 

- Här kommer att finnas 

"En enkel 
bana brukar 
ha kontroller
na vid vägen 
medan de svå
rare banorna 
har kontrol
ler som ligger 
mitt ute 
i skogen." 
53 klasser och 27 banor 
med olika svårighetsgrader, 
från nybörjare och uppåt. 
Hur svåra banorna är beror 
på längden och vart vi har 
placerat ut kontrollerna. En 

VISSTE DU ATT... 
Kattegattnatt i Ugglarp 

äger rum den 9 mars. 
ss Den andra tävlingen i 
medeldistans och den tredje 
tävlingen i långdistans äger 
rum den 10 och 11 mars i 
Skedala. 

enkel bana brukar ha kon
trollerna vid vägen medan 
de svårare banorna har kon
troller som ligger mitt ute i 
skogen, säger Björn Johans
son, som har förberett banor 
inför tävlingen. 
S v å r t att g å vilse 
Bosse Persson säger att 
välkomnandet av en stor 
blandning av erfarna och 
oerfarna deltagare är ett 
sätt att bredda sporten och 

det är ingen fara att delta
garna går vilse. 

- Vi har koll på dem hela 
tiden så att alla kommer i 
mål, säger han. 
Starkare lampor 
Och även om det är nat
torientering det handlar 
om så är det inte lika lätt 
att springa bort i skogen 
längre. 

- Utvecklingen av tekni
ken har gått framåt. Batte
riet som man har på ryggen 
till pannlamporna har bli
vit mindre och lamporna 
har blivit starkare. De lyser 
hundra meter framför en 
så man har god sikt, säger 
Björn Johansson. 

OSCAR PERSSON 
oscar.persson@lokaltidningen.se 

Bråda dagar stundar för Halmstads orienterare 
HITTA. Halmstad OK, som arrangerar en av tävlingarna 
i Skedala i samband med Hallandspremiären, har fullt 
upp. De är också med och arrangerar 0- Ringen, en av 
världens största orienteringstävlingar som nu har kom
mit till Halmstad. 

Antalet deltagare i O-Ringen 
hårväxt sedan starten 1965. 
Störst var den på åttiotalet 
med 25000 deltagare och 

hittills har 6 800 tävlande 
från hela världen anmält sig 
till årets tävling. Alla orien
teringsklubbar i Sverige 

har olika ansvarsområden i 
arrangemanget. 

- Vi i Halmstad OK har 
hand om O-Ringenstaden, 
som är en camping för 
många av deltagarna som 
ska ligga vid Galgberget. 
Vi ska bland annat se till så 
att infrastrukturen funge
rar med vägar till och från 

campingen, säger Ken
neth Horvath, presschef på 
O-Ringen. 

Bland deltagarna som har 
anmält sig finns Helena 
Jansson från Leksand OK och 
Annika Billstam från Linné 
OK i Uppsala. Båda har vun
nit VM-guld. 

— Men förutom klasserna 

för elitidrottare finns även 
möjlighet för dem som vill 
springa lättare banor i en 
klass vi kallar för Challenge, 
säger Kenneth Horvath. 
Fotnot. Tävlingen avgörs 
med start den 21 juli. 
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