Idrottsveteranen
Nr 2

2018

Med rätt attityd är det mesta möjligt!
Tidningen ges ut i digital form till sårade/skadade soldater
och Idrottsveteranernas stödmedlemmar
Idrottsveteranen sida 1

Idrottsveteranen

Ordförande har ordet

Idrottsföreningen för sårade/
skadade soldaters tidskrift
Nr 2 • 2018
Andra årgången
Redaktör och ansvarig utgivare:
Leif Ölmeborg
Innehåll:
Klippklättringskurs		
s
Camp Grayling			
s
O-ringen 2018			
s
Bosön					s
Vi försöker synas			
s
Icebug sponsrar			
s
Skyttetävlingen i Sala		
s
Baksidan				s

3
5
9
14
18
18
19
20

Styrelsens sammansättning
Ordf		
Leif Ölmeborg
Vice ordf Marcus Dahlberg
Tävlansv Milad Samadi
Kassör
Lars Fockborn
Medlemsansvarig Thomas Torkelsson
Ledamot Roger Ljunggren
    Oscar Karlflo
    Johan Kaliff
		

Idrottsveteranen sida 2

Så har ytterligare ett halvår passerat och vi sammanfattar tiden som varit i detta nummer av Idrottsveteranen.
Vi räknar nu 67 sårade/skadade medlemmar varav
7 stycken är nationellt skadade och nästan 300 som
stödjer föreningens verksamhet. Till våra stödmedlemmar vill jag rikta ett varmt tack för generösa
bidrag. Vi har ju en lägsta gräns för medlemsavgiften
på 50 kr, men många betalar betydligt mer. Det är
en förutsättning för att vi ska kunna stödja de nationellt skadade då FM medel endast får användas till
internationellt skadade enligt den förordning som
reglerar stödet.
Vi har, som jag skrev i förra numret, gått över till
MyClub för medlemshantering. Vi nyttjar också
MyClub mailserver för att skicka ut mail. Ibland, när
mailet innehåller länkar, hamnar mailet i din spam/
skräppostfil i ditt mailprogram. Kontrollera det och
markera i så fall MyClub som pålitlig avsändare så
missar du ingen information från föreningen.
Vi har åter öppnat webshopen hos Trimtex för
anskaffning av föreningens träningskläder. Sårade/
skadade erhåller kläderna på föreningens bekostnad
medan du som stödmedlem kan köpa dessa. Det
är utomordentligt hög kvalitet och till ett bra pris.
Nytt för i år är en dunjacka med föreningens logga
som sårade/skadade och stödmedlemmar kan köpa
på egen bekostnad. Då kläderna drar till sig en del
uppmärksamhet är det ett utmärkt tillfälle att sprida
kunskap om att föreningen finns och dess verksamhet.
Jag vill önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt
År!
Leif Ölmeborg

Idrottsveteranerna klättrar uppåt!
Under en helg i mitten av augusti 2018 genomförde
Idrottsveteranerna en klätterkurs i Göteborg med 6
deltagare!
Kursen syftade till att ge deltagarna det s.k. gröna
kortet som innebär att man efter genomförd kurs blir
behörig att säkra en annan klättrare vid repklättring
i Sverige. Därutöver lärde sig deltagarna att bygga
s.k. topprepsankare både med nyttjande av befintliga
bultar men också genom att sätta säkringar i form
av kilar och kamkilar på toppen av klippan, fira ned
sig och slutligen klättra upp för klippan. Det var ett
gött gäng som fick beröm av instruktören för att de
var lättlärda och positiva! Det är en speciell känsla
att klättra på och ta ett fall på säkringar som man satt
själv!
Kursen genomfördes en fredag till söndag i Utby i
Göteborg på klippor utomhus. Trots den fantastiska
Regnskydd

Hala klippor
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sommaren erbjöd just denna helg fantastiska mängder regn vilket inte gjorde klättringen lättare men deltagarnas humör var på topp ändå. Under lördagseftermiddagen ledde regnet till att utbildningen blev lidande,
varpå vi omgrupperade till en inomhusklätteranläggning för att mängdträna vissa moment och få många
höjdmeter i kroppen. Till följd av det då rådande eldningsförbudet var vi förhindrade från att äta av Idrottsveteranernas stora lager av frystorkad mat utan var hänvisade till medhavd matsäck och diverse pizzerior
men även det var något som vi hanterade med ett leende.
Ett särskilt tack ska riktas till Kristian en stödmedlem från Göteborg som under söndagen, efter att deltagar-

na fått sina gröna kort, tog med oss ut och under handledning fick oss att sätta upp topprep och prova på att
klättra i det natursköna Aspen i Lerum.
Klättring som sport är en fantastisk träningsform, där uthållighet, balans och koncentration är avgörande.
Det finns inget annat än du och klippan när du klamrar dig fast på en klippvägg med utsikt över halva staden. Att nå toppen leder till en skön känsla av måluppfyllnad och ger en känsla av att åstadkomma något
bra! Det är när man väl kommer ner och adrenalinet lagt sig som man inser att man faktiskt är trött och har
tränat! Av dessa anledningar tror jag att klättring är en väldigt bra sport för många av våra medlemmar i
Idrottsveteranerna.
Vi kommer att klättra igen! Anmäl ditt intresse till mig via mail eller hemsidan inför nästa arrangemang som
kommer att annonseras via mail!
Milad Samadi/ Tävlingsansvarig Idrottsveteranerna/milad.samadi@idrottsveteranerna.se
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Camp Grayling
Vi blev 7 st som åkte med på Camp Grayling 2018. En bra blandning av
Idrottsveteraner och stödmedlemmar.
Resan började redan 2017 med planering samt kontakt med olika intressanta mål och sponsorer. I början av 2018 blev det klart med besöket i Arvidsjaur samt Ammarnäs, dessa två resmål var avstickare som vi skulle göra
efter att vi anlänt till Forsnäs strax utanför Sorsele.
Väl framme vid resans början, 28/7, möttes vi av ett brandkaos i mellersta
Sverige samt att de fiskevatten vi skulle besöka var stängda på grund av
torka och värme, detta skrämde inte deltagarna som tillsammans med mig
la om rutten via vår facebookgrupp ”Camp Grayling”, vi åkte via Gävle och
sedan in i landet vid Sundsvall istället för att åka via Mora, Sveg, Östersund
och sedan till Sorsele. detta visade sig vara ett klokt val.
När det gällde de fiskevatten vi skulle besöka så dansade vi kollektiv regndans i gruppen, detta lyckades, alla vatten som vi skulle besöka öppnades
för fiske igen den 28/7.
Vi började resan vid Cirkle K Olskroken, vi tog oss
genom och upp i landet med ett stopp i Enköping, vi
hälsade på vår ordförande Leif Ölmeborg med fru,
här fick vi gofika. Vi fortsatte rakt upp emot Falun för
att hämta en av deltagarna, därefter åkte vi till Gävle
där vi stannade för natten. Efter en god frukost äntrade vi våra fordon igen, slutetapp samt fiske lockade.
Vi framryckte i svår terräng tills vi nådde Vilhelmina,
här skulle vi plocka upp den siste av deltagarna för
2018 års upplaga av Camp Grayling. Vi åkte fulltaliga
upp igenom den sista sträckan till Sorsele där vi skulle bunkra på ICA Nalo vilka sponsrat oss med 15%
rabatt, efter bunkring så bar det av emot huset, alla
såg spänt fram emot att få lasta av och förbereda för
första fisket.. Det tog inte lång tid innan den förste
ropade ”Fisk” den kvällen, dock var det abborre men
efter ett tag började det ropas ”Harr”, nu var vi igång..

Tjulån, ett av Ammarnäs fantastiska fiskevatten

Den 30/7 fick vi äran att besöka Ammarnäs, vi möttes av Peter Schmitt på Guide Center och vi gav oss
ut i Tjulån för kvällsfiske under guidning av Peter
och hans lärling, det blev en magisk kväll med lite
fisk men framför allt strålande arbete av guiderna
som gav oss tips och råd som vi kommer bära med
oss framöver i vårt fiske, vi fick alla en oförglömlig
kväll i Ammarnäs, både deltagare och guider. Hit
skall vi igen, tro mig…
Den 31/7 efter 4 timmars sömn var vi på väg till Arvidsjaur där vi skulle göra nerslag på regementet och
träffa Ulf Ask, Soldathemmet Arvidsjaur samt chefen
för armens jägarbataljon Mathias Holmqvist. Vi fick
tid att fika samt en rundvisning, Kongo fick tid att
tända ett ljus för sin stupade kamrat Kenneth, RIP.

En fisk mindre i Tjulån
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Vi fick sedan följa efter Ulf Ask upp i fjällvärlden till Akkakåtan, där skulle Arvidsjaurs Kommun bjuda oss
på lunch, renskav med mos och lingon, mums.. Efter detta så var fiske på menyn igen, nu i Stenträsk, en sjö
som ligger precis bredvid Akkakåtan. Nu för första gången blev vi båtburna, i tre båtar intog vi sjön, vi gav
allt men sjön gav inget tillbaka förutom lite skav i händerna från rodden. Efter några timmar ville vi tillbakarycka mot hemforsen, återigen så fick vi en oförglömlig dag på och i Arvidsjaur, hit skall vi igen, rödingen
skall upp 2019..
1/8 – 4/8 Forsnäs, Bräskaforsen, Camp Graylings hemmabas. Nu var vi sugna på att utföra allt nytt som vi
lärt oss på resan så här långt. Det blev en viss uppdelning i grupper för reognosering samt fiske ifrån båt. Vi

2018 års deltagare i Akkakåtan i Arvidsjaur

fick testa alla sorters fiske och jag fick ge mina tips
om hemmavattnet vilket gav utdelning i ett par fina
harrar. Kongo fick slå sitt personbästa i abborre, 1,7
kilo i strömmande vatten. Alla fick fisk, alla fick harr
på kroken och vissa fick till och med öring, dock var
vattnet för varmt, fisken var liksom inte på hugget. Vi
utförde en del sameknep för att få igång fisket men
det var för varmt helt enkelt.
Dagarna gick och vi fick uppleva mycket nya saker och fantastiska vyer samt platser, underbara
människor, grymma guider, otroligt fina vatten och
sist men inte minst, ett riktigt norrländskt åskväder,
knallarna gick mellan bergen så att marken skakade..
En summering ifrån mig på resan, Vi kom, Vi såg, Vi
genomförde. Det sista skulle varit segrade i form av
fisk, så blev det inte detta år, vi kan liksom säga att vi
sparade detta till nästa år.
Värt att säga är att vi fick som gåva av Mårten HjärLägerelden vid Bräskaforsen i Vindelälven
tenfalk 3 st Camp Grayling sköldar, dessa tre är utdeIdrottsveteranen sida 6

lade, en till Peter Schmitt i Ammarnäs, en till Ulf Ask på Arvidsjaurs Soldathem samt en till Forsnäs Byalag,
dessa har alla tre hängt upp med stolthet, alla tre har sagt, kom tillbaka snälla..
Vi kommer tillbaka!!
Lev väl bröder och systrar, glöm inte att anmäla er till 2019, arbetet har redan börjat..
Jag vill samtidigt tacka, FM, Idrottsveteranerna, GBG Soldathem, J:son flugor, Härryda Karlsson korvar, Mårten Hjärtenfalk och sist men inte minst HKH Carl Gustaf.
Fiska lugnt
Thomas Torkelsson, Ansvarig för Camp Grayling

Bräskaforsen, Camp Grayling huvudfiskevatten

Laisälven

Fin harr i Vindelälven

Tavla överlämnad till soldathemmet i Göteborg
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Några ord från några av deltagarna på Camp Grayling
Som utlandsveteran och ständig stödmedlem i Idrottsveteranerna och med flugfiske som en brinnande passion sedan 1979 blev jag väldigt glad när det stod klart att jag detta år kunde medverka på Camp Grayling.
Detta då jag bara läst och hört gott om föregående års resa till Forsnäs by strax utanför Sorsele. Där fiskar
och umgås Idrottsveteraner under en veckas tid i en bedårande miljö med Bräskaforsen belägen strax intill
boendet. I år gjordes under veckan en endagstur till Ammarnäs där vi fiskade i Tjulån med en duktig guide,
Peter Schmitt, vilket var väldigt uppskattat. Vi gjorde även en dagstur till Arvidsjaur där vi på f.d. K4 dvs nuvarande AJB fick en guidad rundtur av föreståndaren på Arvidsjaurs soldathem, Ulf Ask. Efter rundturen fick
vi åka till AJB:s Akka kåta där vi blev bjudna på en rejäl lunch av f.d. jägarsoldat Ask innan det var dags för
oss att fiska i den vackra sjön belägen precis strax intill kåtan. En kort summering av årets Camp Grayling för
min del är att jag fått nya vänner, känt en kamratskap, upplevt ett fantastiskt landskap men framförallt: att vi
som har gjort utlandstjänst oavsett missionsområde så enkelt kan hitta gemenskap med andra veteraner. Min
ambition och målsättning för nästa år är att jag även då ska kunna delta då detta är för stort att missa! All
kärlek/ Pekka Englund, Stolt utlandsveteran Cypern, Libanon, Makedonien, Bosnien och Kosovo men framför allt en Stolt ständig stödmedlem i Idrottsveteranerna

Veckans eller ja hela årets höjdpunkt skulle ta sin början i Vallda utanför Kungsbacka. Hemma hos Tomas
hade en av resans deltagare redan anlänt ”dan före ” från Sveriges södra del o fått logi o peppande heta tips
av reseledarn. Jag själv anlände på lördags morgonen i strålande solsken. Vi styr mot vårt första delmål Gävle
City med kortare stopp för upplockning av fiskare under vägen. Ett besök givetvis hemma hos Chefen för
Idrottsveteranerna och under en sittning i uterummet bjuds det på gott kaffe o en pratstund.
Efter en tidig men stabil hotellfrukost på söndagen är vi åter uppsuttna och kör vidare de sista 90 milen
mot Sorsele. Redan efter inkvartering i Forsnäs på kvällen börjar vi vårt fiske o drömmarna om de stora
spöböjningarna…. Under kvällen vill jag minnas att vi alla fick någon form av känsla i våra spön.
För vissa bara ett lugn och en tystnad och ett kärt återseende från förra årets resa, medans andra drog den
största Graylingen (harr) för veckan, men det var de ingen som vågade befara redan då…
Ett guidat besök på Armens jägarbataljon i Arvidsjaur avslutas i Akkakåtan där en lappländsk nationalrätt
inmundigas. Souvas med potatismos. Sedan var det fiske från båt som gällde igen på en känd sjö.
En heldag ängnades åt att få en specialguidad tur i Ammarnäs strömmande guldvatten. Dock lyste fisken
med stor frånvaro även denna underbara dag… Mycket beroende på den tropiska värmen under sommaren,
som gjort vattnet minimalt o varmt..
Resten av veckan tillbringades runt Forsnäs med diverse olika gamla lokala sameknep, som inte kan framföras här pga dessa är Confidentiella för lokabefolkningen i området.
En fantastisk vecka går fort i goda vänner lag.
Anders Jarhult
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O-ringen 2018 Höga Kusten
Under en het sommarvecka genomförde jag
O-ringen 2018 med centralort Örnsköldsvik.
Tävlingen är först och främst en orienteringstävling, men på senare år har man breddat
tävlingen med grenarna precisionsorientering (PRE-O) och mountainbikeorientering
(MTB-O). Som gammal orienteringslöpare har
jag efter min skada (förlamning från knät och
neråt på vänster ben) saknat den härliga känslan
av att själv få välja väg i okänd mark. För några
år sedan fick jag höra talas om MTB-O och satte
då upp målet att 2018 genomföra O-ringen. Mitt
i hetaste juli klarade jag av att ta mig igenom de
fem etapperna. Kartan som används när man
cyklar MTB-O är något förenklad. Kartritaren
har tagit bort tecken som inte påverkar orienteringen för en cyklist. Utöver det har stigar och
vägar förstärkts och därmed blir det lite enklare
kartläsning vilket gör att jag tycker sporten riktar
sig till en bredare deltagarskara. I den här grenen
får cyklisten bara hålla sig på de stigar och vägar
som finns på kartan och man får aldrig lämna
cykeln.
Längden på banorna skiftade från 5-16km. En
verklig utmaning att cykla i högt tempo, i kuperad terräng samtidigt som hettan i somras får
anses extrem. Jag klarade mig igenom alla etapper, placerade mig någonstans i mitten av startfältet i klassen herrar 40 men framförallt var det
väldigt roligt. Jag träffade några nya vänner och
återsåg några gamla, bland annat en dansk som
idag arbetar med veteranverksamhet för danska
försvaret. Han var imponerad av Idrottsveteranernas fina idrottskläder.
2019 kommer Norrköping vara värd för O-ringen och 2020 är det Uppsalas tur. Jag kan varmt
rekommendera tävlingen oavsett vilken gren du
känner passar dig bäst.
Mats Toftén
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Triathlonåret som gick av Joakim Brodin
Att leva med PTSD de senaste 25 åren har varit jobbigt. Jag har haft mardrömmar de första 15 åren varje natt och därefter har det bara blivit var 3:e natt.
Det tråkiga med mardrömmar är att jag har skrämt livet ur de jag lever med.
Barn, djur och givetvis min partner störs av min dåliga sömn och min oförmåga att hantera stress.
Jag har periodvis tränat under denna tid men har inte riktigt lyckats, troligen
för att jag inte har haft ett tydligt mål. Jag har läst massor av artiklar om PTSD
och några som jag har fastnat för är just om träningens effekt på kroppen.
Fram till idag har jag inte tänkt så mycket på dessa artiklar men jag kan bara
hålla med. Träning får mig att må bra.
Träning får mig att tänka lite mer på morgondagen och tänka mer på ett sunt
leverne. Jag kan inte påstå att jag var alkoholist de första åren efter missonerna men jag levde inte särskilt
sunt. Jag var en rastlös själ som vandrade från fest till fest och försökte finna spänning i ett civilt liv. Numera,
när jag har en vilja och motivation att träna, så ser allt helt annorlunda ut.
Livet är spännande och utmanande. Jag blir euforisk efter en träning och måste behärska mig för att inte träna så jag blir skadad. Jag sover bättre och mardrömmarna kan räknas på en hand. Mina djupa mörka depressioner som kunde hålla i sig länge, ibland veckor, är inte lika tunga idag. Nu känns det som jag har styrkan att
hålla mörkret på avstånd.
Att träna blir som ett jobb och jag är så glad att min familj och vänner stöttar mig. Det är en skön känsla,
kanske är det för de ser att jag mår bättre idag än vad jag någonsin har gjort.
Känns som jag är på topp i mitt liv.
Träning är inte helt gratis varken ekonomiskt eller
socialt. Ekonomiskt kommer t.ex. min 3 års satsning
mot ett VM på Hawaii kosta lika mycket som en ny
personbil. Socialt så blir det svårare då all ledig tid
går åt till att åka på olika träningar. Det är en svår balansgång att upprätthålla det sociala livet och träning,
men som sagt, jag har en underbar kvinna som gör
detta möjligt, hon får mig att bli en bättre människa.
Jag har olika grupper som jag gästspelar hos för att
nå längre i min träning. Jag har mitt cykelgäng, min
löpgrupp, mitt simgäng och inte minst triathlongänget. Sedan är det mina övriga vänner, många av dem
är kunniga gällande kost, näring och träning.
Träningstid som jag har lagt ner för att möta Ironman 2018 i Kalmar var ca 7 tim i veckan, snitt under året (364 tim per år). Jag har bara mätt tiden från det jag
startar klockan. Det som inte syns på klockan är alla förberedelser, resor, uppvärming, nedvärming strechning, återställa utrustningen och kropp. Jag uppskattar att den verkliga tiden är minst 20 timmar i veckan
(1040 tim/år). Att jämföra med en genomsnittlig årsarbetstid som ligger på ca 2000 timmar. Detta är något
jag måste öka i tid samt förändra kvaliten på varje träning. Nåsta år är mitt mål Ironman Kalmar samt att
göra flera triathlontävlingar med längre distanser som en del av min träning.
Mitt stora mål är fortfarnade att kunna kvala in till VM Ironman på Hawaii 2020.
Förutom att fortsätta med Triathlon och Multisporter så facineras jag av alla typer av uthållighetstävlingar/
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endurance event oavsett vad det handlar om. Sally Edwards skrev i en bok om att vara 365fit och man kan
översätta det med att vara 365-tränad d.v.s redo att klara av vad som helst, att klara av en kanottur, terränglöpning, klättring, cykeltur osv.
Jag vill nå dit i framtiden där jag är så vältränad att jag klarar av de flesta multisporter och äventyr till vardags
utom de mest extrema som alltid kommer kräva specialträning. Jag vill också vara en förebild för mina barn
så de kan se att förändringar är möjliga samt en förebild för alla veteraner som inte mår så bra.
Jag vet att det är svårt att be om hjälp när mörkret trycker ner en. Jag hoppas på att kunna visa en väg för alla
veteraner, en väg som fungerade för mig, det skulle göra mig glad. Allt eftersom man blir fysiskt starkare så
växer man även psykiskt, så var det för mig. För 1 år sedan var det helt omöjligt att ens erkänna att jag har
mått dåligt en stor del av mitt vuxna liv, det är vad träningen har gjort för mig. Jag skulle aldrig ha lämnat ut/
öppnat mig som jag gör idag.
Jag har blivit stark i hela mig. Träning är inte en lätt medicin, inget man hittar på apoteket, inget piller att
trycka in i munnen. Detta kräver en långsiktighet och jag är väldigt glad av stödet ifrån Idrottsveteranerna.
Bara känslan att någon tror på mig får mig att vilja kliva in i träningskläderna.
Säger bara TACK till er alla.
Er vän Jocke Brodin

Tävlingsrapport från Iron Man 2018
Simning.
Hade varit nervös och spänd i flera dagar. Sov illa på
natten. Så mycket nytt som skulle ske denna morgon.
Upp kl 04.00 frukost. Åker in till transitområdet
och kollar utrustningen. Går ner till simningen, gör
iordning mig. Trodde att jag simmar på 1tim 20 min
så jag ställer mig i det startfältet. Det är flera som är
nervösa och efter 25 min får man gå fram till vattnet.
Tempot i vattnet är horribelt det går på max. Jag blir
snabbt översimmad och nedtryckt under vattnet. Det
var som en lavin av människor som klättrar över mig
och panikkänslan infann sig direkt.
Tog mig ut till sidan av simmarna och försökte få
kontroll på puls samt andning. Spydde ut lite av
Östersjön. När den värsta draget hade lagt sig började jag simma. Först 50
m sedan vila sedan 100m, så höll jag på till första bojen.
Väl där ute kunde jag börja simma normalt men fick inte till någon rytm
med navigering förrän vid 1500 m.
Det var då jag bestämde mig nu skiter jag i alla. Nästa som trycker till mig
sänker jag.
Kändes skönt när jag såg 2000m markeringen och vi fick viss ström med
oss. Allt blev lättare, däremot fick man vara mer noggrann så man inte
hamnade snett. Sedan var det bara att mala på.
Så för att förbereda sig till detta bör man spela undervattensrugby eller
simma i de snabbaste grupperna. Att ställa sig i gruppen runt 1 timme där
de disciplinerade, duktiga simmarna står är tufft, men att kunna simma runt
1 timme utomhus är stort.
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Jag förlorade massor av tid/energi under de första 35
min. Energi jag skulle kunna ha använt bättre under
dagen. Jag är inte nöjd med simningen och en annan
sak jag inte hade upplevt tidigare är när jag skulle
kliva upp ut vattnet var jag instabil.
Tur att jag höll mig i räcket för jag hade ramlat
omkull direkt. Helt snurrig i huvudet och vinglade in
till min påse.
Ombyte till cykel tog 5 min ungefär som jag hade
uppskattat men den tiden går nog att förbättra.
Cykel.
Att ha en plan för hur man ska tävla är bra så länge
den följs. Jag var arg när jag klev upp ur vattnet då jag tyckte att jag har förlorat 35 min på ingenting. Sätter
mig på cykeln och tänker att detta ska jag cykla ifatt. Sagt och gjort så höll jag ett hyfsat tempo ut på Öland
de första 6 milen, körde om massor av folk trots att snittet bara var 27.5 km/h, men det blåste motvind. Där
någonstans började mina knän göra ont. Troligen är min cykel felinställd, smärtan hängde kvar hela dagen.
Hade en bra mat/dryckplan som fungerade hyfsat, dock så fick jag inte i mig alla energigel som var tänkt.
Planen var att dricka var 15 min, äta en gel var 30 min. Hursomhelst så led jag inte eller tappade något p.g.a
det.
När jag kom längst söder ut på Öland och skulle vända hemåt i med/sidvind så trodde jag att 30km/h är
möjligt. Tyvärr så hade jag inte den kraften och att sitta upprätt på cykeln hade tagit mer på mina krafter än
planerat. Jag lyckades harva på tillbaka mot Kalmar och 120 km märket. Där började jag känna av sadeln.Jag
hade smörjt in rumpan/cykelbyxorna men efter simningen hade det försvunnit. Nästa gång ska jag fylla på
alternativt ha en liten tub vaselin på cykeln. Så jag stod upp på cykeln så ofta jag kunde men det var svårt i
motvinden. Skulle kunna gett mycket för en tub vaselin i det läget.
En annan sak jag borde ha gjort är att smörja in nacke samt andra utsatta delar med solskydd. Men man lär
sig hela tiden, synd att det ska vara det hårda vägen.
Min snitttid på cykeln var hemsk och detta kan jag
göra mycket bättre. Väl inne för byte till löpning
så var allt kaos i huvudet. Ont i benen, rumpan,
armarna. Sved i nacken och helt sönderbränd av
solen.
Fipplade med fel påse. Det tog för lång tid, 15 min.
Helt orimligt men jag var trött redan då. Detta borde
ta max 5min men så kan det vara.
Så nu var jag på väg ut på ett maraton.
Löpning
Nä, det är inte rättvist att kalla detta för löpning. Jag
lufsade fram. Pulsen var hög och smärtan likaså. I
5.30 tim hade jag ont.
Min ambition var att bara gå igenom
vätskekontrollerna, varannan kontroll dricka vatten
och varannan äta gel/mat.
Rätt snart så började jag gå mellan kontrollerna
också. Det var svårt att komma igång. Smärtan
var olidlig, ofta så grät jag och var på väg att ramla
ihop. Grejen var om jag hade ramlat hade jag aldrig
kommit upp. Benen krampade, det släppte inte.
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Kändes som man hade kört en glödgat spett rakt igenom muskeln. Till nästa gång det blir tungt ska jag gå 50
m och jogga 50m. Upptäckte att när jag gick för långt så sänkte jag tempot radikalt och det blev ännu svårare
att komma igång.
Att springa ett maraton efter en sån här dag är plågsamt men att gå ner 20 kg i vikt kan göra det lättare. Hade
förlorat 15 kg under vintern men finns mycket mer att ta av.
Jag var tvungen att bryta vid 32 km efter jag satte mig på en stol. Satte mig för jag hade tappat känseln från
midjan ner. Kände bara smärta. Kände inte när man trampade snett. Jag kunde inte heller parera när marken
lutade.
Rörde vid mina ben och känslan var att jag rörde någon annans ben. Vinglade kraftigt som om jag hade varit
full. Nåväl jag satte mig och då började musklerna stelna, svullna till. Jag kunde se på låren hur de ryckte till
och drog ihop sig. Påminnde om när man steker ål i en panna.
Illamående och yr av smärtan så bestämde jag att detta är inte bra. Jag kommer aldrig att hinna till målet 10
km löpning på 1.5 timme.
I normala fall är det möjligt men inte efter 14 tim 30 min. Hade varit en lång dag.

Slutsats.
Man kan träna ett år och klara en
ironman om man inte är överviktig.
Jag är glad att jag klarade den mentala
biten, kände dock att jag saknade en
klocka. Hade ingen riktig koll på hur
lång tid det var kvar till maxtiden för
målgången.
Visst hade jag en klocka på min arm
(plusmätaren) men i detta läge hade
jag inte klarat ett pussel för 3 åringar.
Huvudet var som mums mums. Att då
börja knappa på en klocka är uteslutet.
Detta ska jag göra om nästa år. Har lärt
mig massor om mig själv och triathlon.
Resan har varit underbar.
Detta är bara ett steg på en härlig resa
och ett nytt liv.
Kommer att bli en stor skillnad till
nästa år. Det är kul att pressa sig till
det yttersta.
Framtida träningar kommer vara mer
intervall och fart.
Sedan är det väldigt viktigt att förlora vikt. Dels är det ohälsosamt att ha
övervikt men också grymt tungt att
släpa på när man tävlar.
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Bosön
Fredagen den 26 oktober anlände de flesta deltagarna under sen eftermiddag/kväll. Efter incheckning i enkelrum och en skön natts vila samlades deltagarna i A-hallen på lördag morgon för en inledande genomgång där
idrottskläder, kepsar, tygmärken och pins delades ut till nya medlemmar. Även en låda med skor från Icebug
delades ut till alla som hittade en passande storlek. Därefter vidtog ett pass med innebandy. Att en liten boll
kan lura vem som helst att springa lite för mycket visste vi ju och efter en och en halv timmes spel kände vi
det också.

Samling				

Ordf inleder				

Taktiksnack

Efter en utsökt lunchbuffé gav vi oss i kast med rullstolsbasket. En alltid lika populär fysisk aktivitet. På förmiddagen hade benen fått sitt. Nu var det tid för överkropp och armar. Instruktören Lars-Gunnar Andersson
som själv spelat på elitnivå både i Sverige och utomlands gav värdefulla tekniktips inför spelet. Det går ut på,
precis som i vanlig basket att kasta bollen i korgen. Skillnaden är att här får du förflytta dig med två tag på
rullstolen, sedan är du tvungen att studsa bollen eller passa vidare. Studsar du kan du fortsätta med två nya
tag på rullstolen. Inte helt enkelt i början, men efter en stund började spelet flyta. Fem spelare i vardera lag
var glada att det fanns några avbytare som kunde rotera och därmed skapa en kort stunds återhämtning.

Instruktören instruerar				
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Jag tar den!			

						

Specialbyggda rullstolar		

Eftermiddagskaffet smakade extra gott efter att
kroppen fått en rejäl duvning. Nu återstod en
kunskapsorientering. En orientering där stämpeln
vid kontrollen ersatts av en fråga. Här gällde det att
svara rätt på frågorna i första hand. Vid lika antal
rätt avgjorde totaltiden från start till mål. Segrade
gjorde Anna Henningsson med samma antal rätt
som tvåan Tommy Andersson tätt följd av trean
Pontus Boby.
Efter middagen samlades vi för föreningens höstmöte där bl.a. föreningens verksamhet och ekonomi lades fast.
Då vi vid tillfället inte hade fått veta den slutgiltiga
budgeten för nästa verksamhetsår från Försvarsmakten togs några beslut med reservation för att vi
inte skulle få hela det önskade beloppet.
Föreningens verksamhetsplan för 2019 framgår lite
längre fram i detta nummer och den verksamheten
är ett resultatet av tilldelade medel.

Segrartrion i orienteringen

Kvällen ägnades åt kamratlig samvaro där en och annan historia och ett och annat minne berättades. På
Bosön är maten helt fantastisk och på kvällarna finns en cateteria med rättigheter där vi umgås. När man
känner för det drar man sig tillbaka till rummet som på Bosön är enkelrum med dusch och toalett på rummet i god hotellstandard.
Vi planerar för en helg även 2019, så har du inte tidigare varit med är du hjärtligt välkommen. All verksamhet bedrivs utifrån den enskildes förmåga.
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Söndagens förmiddag ägnades åt kajaksäkerhet. Instruktörerna Clara Tech Tunberg och Thomas Jarnehed
gick igenom grunderna för kajakpaddling och delade med sig av en hel del användbara tips, alltifrån hur
man kliver i och ur en kajak, paddlingsteknik för att utnyttja de stora muskelgrupperna i kroppen, och hur
man agerar om man skulle råka slå runt.
Thomas, som också är medlem i föreningen, kommer att leda kajakturerna på ostkusten nästa år och förhoppningsvis får vi då också återse Clara. Har du inte tidigare paddlat kajak är detta ett gyllene tillfälle att
göra det med stöd från oerhört kunniga och erfarna kajakpaddlare.

Clara och Thomas instruerar				

Torrövning						
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Grunderna gås igenom

Clara instruerar

Glada miner						

Trångt i farvattnen

Efter ytterligare en ypperlig lunch avslutades söndagen med ett styrketräningspass där My från Military
Work visade oss hur vi kunde styrketräna med bara vår egen kropp som tyngd. Hon visade att det inte är
nödvändigt att gå på gym för att förbättra sin styrka. Mycket kan man göra hemma i vardagsrummet med
den egna kroppens som vikt eller något som väger några få kilo och som vi har hemma. Efter fikat vände vi
hemåt med en mycket trevlig helg i bagaget. Tack till alla som på olika sätt bidrog!
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Vi försöker synas!
Föreningen har deltagit vid ÖS, Marinens dag i Karlskrona, regementets dag på Ingengörregementet i Eksjö,
på Ledningsregementet i Enköping och vid Veterantattoot i Stockholm. På plats infomerar vi om vår verksamhet och ger möjlighet för presumtiva stödmedlemmar och naturligtvis sårade/skadade veteraner att söka
medlemskap i föreningen. Styrelsen vill rikta ett stort tack till Per Lindblad som far land och rike runt med
vårt tält, beachflaggor och allt annat som han släpar på. Du gör ett fantastiskt arbete för föreningen!

Icebug sponsrar föreningen
Vi har såväl i år som förra året erhållit skor av olika slag från Icebug. Icebug har skor för walking, running
och hiking med världens bästa grepp. Läs mer på https://icebug.se/ Skorna delades ut vid årets Bosö-läger
och de skor som blev över, mestadels mindre storlekar, kommer att delas ut vid kommande arrangemang.
Stort tack till Icebug! Bilden nedan visar några av de nyblivna Icebug-ägarna.
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Skyttetävlingen i Sala
Lördagen den 13 oktober genomförde vi den numera sedvanliga skyttetävlingen hos Sala skyttegille. Några
anlände redan under fredagen och sov över i föreningens eminenta paviljong. Några stannade också kvar till
söndagen. Föreningen har fantastiskt fina automatbanor för både långhåll och korthåll och en toppmodern
luftvapenhall.
Vi fick möjlighet att skjuta 6,5 mm, 22 long och luftgevär. Dessvärre decimerades den föranmälda styrkan om
10 skyttar med 50%. Vi övriga fick desto fler avlossade skott/man.

Koncentration					

Alla kan delta

I mitten segraren och arrangören Stefan Nordqvist, till vänster tvåan Erik Persson och till höger trean
          Tom Lindberg flankerade av Thomas Torkelsson till vänster och Magnus Ahlin till höger.
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Verksamhetsplan för 2019

detaljerad info sänds ut inför varje tillfälle via mail
Ulricehamnsloppet
Fjällrävenloppet

40 km skidtävling
Skidtävling 20 alt 40
km
Skidtävling 90 km
Vintertur med övernattningar på fjället

Tävlingstillfälle
Tävlingstillfälle

Elfsborgsmarschen

2x10, 25 alt 40 km

Kajakpaddling

Weekendpaddling
med övernattning i
tält

Marschträning bl.a. som förberedelse för Nijmegen
En tur på ostkusten och en tur på
västkusten

FMM Skidsport
Skidläger i Arvidsjaur

Breddskidtävlingar
Skidträning, breddläger i FM regi
I Göteborgs-/alt
Stockholmsområdet

Tävlingstillfälle
Träningstillfälle

Fiskeresa

Fisketur i Västerbotten

Social verksamhet där alla sårade/skadade kan delta oavsett
handikapp

Infohelg med aktivitet

Samling i Stockholm Social verksamhet för att bl.a. förför information om
må fler sårade/skadade att börja
föreningens verksam- med någon idrott.
het samt teambuildande verksamhet.

Utförsåkning

En vecka i alpinanläggning

Social verksamhet syftande till att
vå fler intresserade av vintersporter.

Rehabträning

En långweekend på
Bosön med diverse
”prova på verksamhet”

Visa möjligheter att vara aktiv
även med hjälpmedel som rullstol
och proteser.

FMM OL

Precisionsorientering Möjlighet för rullstolsburna medlemmar att delta i av FM anordnade precisionsorienteringar och
därutöver delta i lokal OL-klubbs
tävlingar.

Skyttetävling

Intern skyttetävling
för sårade/skadade

Möjlighet att förbättra sin skjutförmåga för att bl.a. kunna delta i
FMM skytte

FMM skytte

Lagtävling 3-mannalag

Skjutning med ak 5 och pistol 88.
Kräver utbildningsintyg

Vasaloppet
Fjällexpedition

Klippklättring
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Tävlingstillfälle
Vinterutbildning i tre grupper,
mycket vana, tidigarer vana, nybörjare.

Grundläggande klätterutbildning
till grönt kort för att kunna klättra på egen hand

