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SÖDERORT 

·· DAL 
TIDNINGEN FA RSTA/ SKON 

S"W SlNCl. Gunvor Granat och Mats Ho\mgren gör sig redo för att starta. FOTO LINDA GREN 

Med Luffarligan tills 
döden skiljer oss åt 
•• Luffarligan har samlat oriente
rande pensionärer sedan 70-talet. 
Flera av dem har kört på ända till 
slutet - bokstavligt talat. 

- Vi brukar säga det - att sista 
kontrollen är graven, säger Martin 
Eriksson. 

Klockan år tolv och det ä r 
onsdag. Vid Farsta IP har 
over hundra personer sam
lats for att ge sig ut i Svart
viksskogen som ligger några 
hundra meter ifrån idrotts
platsen. På fasaden på klubb
huset har kartor satts upp 
och många talar om att det är 
vårens fö rsta dag. 

- Det är så skönt all vi fick 
solen med oss. Jag filr absti
nens o m jag inte fil r komma 
ut i skogen en o nsdag, säger 
Luffarligans o rdförande Mar
tin Eriksson. 

Luffarligan a r en orient_e
ringståvling som har funnits 
sedan 70-talet. Varje onsdag 
tråffas pcnsio n a rer och 
dehidsarbc tare för att orien
tera tillsammans i olika sko
ga r runt om i Stockholm. 

Alla ä r välkomna att delta 
men de flesta som anmäler 
sig har tidigare tävlat i spor
ten. 

- Jag har hållit på sedan 
Hedenhös höll jag på att såga, 
men jag känner mig inte 
äldre än 25 år, säger Gunvor 
Granat och skrattar. 

Betyder mycket 
Hon står under en gran vid 
startkontrollen tillsammans 
med Mats Holmgren. Snart 
ska de ge sig iväg. Kompassen 
ställs in och vägen planeras. 
För Gunvor har Luffarligan 
betytt mycket och var en stor 
anledningen till att ho n läng
tade tills dagen hon blev pen

sionär. 
_ Tidigare a rbe tade jag 

deltid vilket gjorde att iag 

kunde vara med . Men jag 
längtade verkligen till 65. Det 
är har man traffar sina vän
ner och så blir det motion for 
både kroppen och huvudet . 
Men jag springer alltid fel, 
det år for att man är så ivrig, 
säger hon och Mats Holm
gren fyller i. 

- Det bästa med oriente
ringen ar ändå när man har 
sprungit fel och sen inser vart 
man är någonstans, säger han 
och skrattar. 

'' 

Det bästa 
med orien
teringen är 

ändå när man har 
sprungit fel och sen in
ser vart man är någon
stans. 

Har aldrig ställt in 
Sedan starten har Luffarlig
ans fått allt fler medlemmar 
och i snitt är det 165 perso
ner som går i mäl varje ons
dag. Under de åren som de 
hållit igång har de inte ställt 
in en enda gång. 

- När det var en m eter 
snö så kom det bara 27 per
soner, men vi körde. En an
nan ging gick en av våra 
äldsta medlemmar runt spå
ret med kapp, han hade ope
rerat hö ften. Ja man missar 
inte onsdagar helt enkelt , 
säger Martin Eriksson och 
skrattar. 

En och en kommer de i 
mål. Efter tävlingarna samlas 

flera vid solväggen for att 
dricka kaffe oc:h jämfö r sina 
resultat som gps-klockan an
givit. 

- Här förlorade jag tid, jag 
fattade inte att det var där jag 
var, säger en. 

- För mig gick det bra, kul 
att skaren höll, s~ger en an
nan. 

Trots att motionen är vik
tig är det för det sociala folk 
kommer hit menar Manin. 

- Det ~r verkligen en livs
stil. Luffarligan har skapat 
vänner, par och några har 
till och med avlidit i skogen , 
sorgl igt så klart. Men vi 
brukar s.tga det - all sista 
ko ntrollen .tr graven, säger 
han. 

Maria Svensson 
073-600 69 35 
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KARTKOUAR. Bo Hedlund från Enskede t ittar in kartorna som 
satts upp på klubbhuset. 

PUSTAR UT. Bror W~~lberg, tommy Lindberg och Berit Lind 
ger s itter vid solvaggen och diskuterar dagens tävling. 


