10MILAboken
Produceras under 2010 med distribution i samband
med 10MILA 2011
Ta chansen, beställ och betala i förtid. Spar minst 25%

Beställningsalternativ:
T o m 2010-08-31 	Klubbupplaga 8 böcker
		En bok

1 750 kr plus frakt 125 kr
220 kr plus frakt 50 kr

Fr o m 2010-07-01	Klubbupplaga 8 böcker
		En bok

2 400 kr plus frakt 125 kr
300 kr plus frakt 50 kr

Beställ:
Via mail: semiotik@semiotik.se
		
eller via telefon: Göran Hyttfors: 070 604 15 40
		OBS! Ange leveransadress
Betala:

Tiomilaföreningen PlusGiro 57479-8

stockholmstidningens
och Aftonbladets

Tiomilakavle
28–29 april 1945

Gamla Upsala–Stockholm
”Från Uplands gamla konungahögar
med minnen av ursvensk bedrift bär jag
bud till Stockholmslänets hövding om
frejdigt mod och stark idrottslig kampvilja”

10MILAboken 1945 – 2010
Allt från idén och födseln fram till dagens moderna
arenaevenemang. Plus omfattande årsvis presentation.
DVD med omfattande statistik.
Nattorientering, bort från hängning med tio sträckor,
tio klubbar lägger varsin bana.
De första åren som distriktstävling med järnvägens och skolhusens betydelse. Sträckbanor med avancerad transportlogistik.
Banläggningsinstruktionen för att passa ihop sträckorna.
Historiska/kulturella startplatser.
Riks- och internationell spridning. Bilkaravanerna.
Stor kartojämnhet. Samlad arena. De egenritade kartorna.
Kvinnornas inträde. Gaffling.
Ungdomsklass. Digital stämpling. Storbild mm. mm.
Vart är 10MILA på väg?

Se smakprov på mittuppslaget

1969 Åkers styckebruk 10-11 maj 270 lag 115,6 km
Budskapet
10 bästa
1
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3
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5
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Hakarpspojkarna
Skogsluffarnas OK
Rehns BK
Arboga OK I
Järfälla OK I
IFK Hedemora
OK Tor I
Finspångs AIK I
Avesta OK
Ärla IF

14.52.20
14.52.24
14.52.30
14.52.32
14.52.45
14.56.56
14.57.26
14.57.37
15.05.34
15.05.37

I trakter som fordom rustat för krig och örlog, men där
fredligt hantverk nu efterträtt kriget drar skogar fram i
hård och hederlig tävlan. Budkavels bärare bringar hälsFolket i Sörmland
ning och hyllning till vänliga värdar.

Stefans sten

Ingrid Hadlers 3.e sträcka

Hakarpspojkarnas vinnarlag, fr. v.: Elis Tällberg, Kjell Holmqvist, Sven Olsson,
Mats Hagvall, Stig Karlsmo, Gunnar Öhlund, Göran Öhlund, Anders Green,
Anders Sellgren och Stefan Green.

Bakom kulisserna

Tog in 11 minuter

”Ur arrangörsprotokoll maj 1969”
§ 4 Kassören förespådde en utdelning
mindre än l 000 kr. per förening.
Skall tävlingen gå i fortsättningen
måste startavgiften ovillkorligen höjas.
”Ur redovisningen en tid senare”
Intäkter		
53 405:Kostnader
54 722:Underskott
1317:§ 5 Med ett enhälligt ja besvarades
frågan om tävlingen skulle arrangeras
även 1970, dvs för 25:e gången.
Om damer i fortsättningen skall
få deltaga skall avgöras på nästa
sammanträde.

Ingrid Hadler,
första kvinna att
springa 10MILA.

”Einar, du skal veksle”, hørte jeg i mørkret borte fra den store
menneskemengden. Jeg drev og varmet opp sammen med de
andre gutta. Det som skilte meg fra de andre var toppluen.
Ellers løp jeg som dem hjulbent og med lange steg. Jeg bare
passet på å se en annen vei når noen satte lyset på meg.
Navnet lød jeg bra, og var straks i vekslingsfeltet. Jeg hadde
tatt av meg treningsdrakten, men luen beholdt jeg på ut gjennom menneskemengden. Åge, som jeg skulle veksle med på
neste etappe, tok imot den borte i skogkanten.
Så bar det ut i den mørke skogen sammen med ca. 270
mannfolk, riktig nok ikke alle på en gang, for jeg vekslet som
nr 150, 54 min. efter teten. En del løpere hadde jeg kontakt
med til de 4 første postene. Noen tok jeg igjen, og andre tog
igjen meg. De sistnevnte snudde seg og lyste på meg, men jeg
forstod ikke hvorfor. Det ble meg senere förtalt at hårspen-

Stenen guld värd
Ingen Tiomila har varit så oviss in i det sista som den 24:e vid Åkers Styckebruk. Fem man låg ”bröst
vid bröst” bara någon kilometer före mål. Vi låter STEFAN GREEN, hjälten i Hakarpspojkarnas
skarpa segerlag, berätta vad som hände.
Det var bara några
korta sträckor kvar.
Jag försökte hitta
någon utväg att komma ensam, men det
var för tätt mellan skärmarna. Man fick
acceptera att det här skulle bli en spurtuppgörelse, det var ofrånkomligt.
Nu gällde det att förbruka så lite
energi som möjligt fram till spurten.

Mot näst sista, en sten i en sluttning,
blev det ganska hafsig orientering. När
jag tyckte att jag skulle vara framme fick
jag se en sten cirka 40 meter till vänster.
Där bakom måste skärmen sitta! Full
rulle. Men ingen skärm...
Konkurrenterna måste i alla fall ha
trott att jag stämplat bakom stenen när
jag var på väg därifrån.

Den rätta stenen fanns i stället något till
höger om vår ursprungliga löpriktning.
På med stämpeln och full rusning för att
hinna först till sista kontrollen. 		
Jag lyckades. Och så ett ryck direkt för
att helst knäcka de andra. Är man väl
först i spåret i det här läget så går det av
bara farten. Åtminstone blev det så för
mig den här gången.
Ur Tiomila 25 år

Utan skor

Kunde jag ha ändrat ”Luffarnas” segerchans? Jag tror det.
TC var vid Åker. Vårt lag var ungt, entusiastiskt men ändå rutinerat Dock talade
ingen om oss som tänkbara vinnare.
Jag sprang ”långa natten” -- 14 km eller
så -- i de tunga markerna runt Marvikarna. Gick ut i en klunga strax efter täten.
På väg till 2:a var det hög fart. Alla litade
på de andra. Jag höll koll på kartan, vilket
man har tid med när andra håller farten.

Tänkt vägval

Följ Björn Ekbloms nattliga äventyr

nene jeg satt opp det lange håret med var selvlysende.
Ved 4. post bommet jeg, men det var jeg ikke alene om.
En hel del løpere som jeg hadde tatt igjen kom imot meg.
Jeg fortsatte til et stikryss og då skjönte jeg at jeg hadde løpt
forbi posten. Jeg drog tilbake og rett i flagget. Denne klyngen
fikk et lite forsprang på meg som jeg ikke klarte ta igjen.
De neste postene gikk greit, men det var ikke mange mennesker å se. Det var ingen reaksjon å registrere hos postmannskapene, men besøket var også raskt for mitt vedkommende. Så
kom den verste bøygen å passere det flombelyste målområdet
”uoppdaget”. Noen lange hårtufser hadde falt ned. Disse prøvde
jeg å feste før jeg løp ut av skogen, men greidde det ikke.
Til mål kom jeg som nr 143, 43 min. efter 1. lag, og fikk
sendt min mann, Åge, ut på 4. etappe. Jeg hørte fra en av
tilskuerne: ”Var det inte en flicka?” Jeg tok luen på og gikk
tilbake til teltleiren.
Ur Tiomila 25 år

Halkar medvetet efter, släcker pannlampan
I sluttning ner mot Marvikarna ser jag plötsligt att de tar fel
stig. Jag halkar medvetet lite efter och kör in på rätt spår. Ingen
följer efter. Efter att ha stämplat ska jag köra mellan vikarna
österut. I en backe vänder jag mig om. Inga lysen i sikte! I ivern
att snabbt komma ifrån gör jag ett 90-gradersfel! En nybörjarmiss. Kommer så småningom ut på en äng. Vet inte var jag
är. I nattdimman får jag inga kontrollpunkter att hålla mig till.
Paniken sprider sig. Till sist ser jag en kraftledningsstolpe och så
småningom en stuga. ”F-n är jag där”. När jag äntligen kommer till kontrollen hör jag: ”Du ligger 13 minuter efter”. Inte
mer tänker jag med tanke på den svåra missen. Får nu bra fart
under galoscherna.
Ett par kontroller senare får jag höra: ”Du är åtta minuter
efter” Vid radiokontrollen sitter Sven Plex Petersson och
viskar lyriskt ut i nattradion. Han har förespeglat lyssnarna
att Skogsluffarna nog bör komma först. Men det gör vi inte
och det är lite förvirring. Så slutligen viskar Plex att han ser en
ensam lampa. ”Det är Skogsluffarna, det är Björn Ekblom. Han
ligger sex minuter efter och nu förstår jag. Han springer utan skor”.
Mor höll på att få hjärtsnörp
Mor Hildur, som alltid låg och lyssnade på 10MILA i
radion, höll på att få hjärtsnörp. ”Vad har pojken för sig?”
Hon visste förstås inte att Plex inte sett att det var strumporna
som hasat ner över skorna Fortsättningen går riktigt bra. Jag går
ikapp och förbi tätlagen. Ett ensamt lag förvarnas. Strax efter
växlar jag en minut före efterföljande lag.
		

Ur Skogsluffarnas klubbtidning

