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”Det finns inga åldersgränser”
– 93-åriga Isidor Andersson har 
orienterat i över 70 år

Veteran. 93-åriga orienteraren Isidor Andersson tog sig en 
motionsrunda.

NÖDINGE. Föreningens 
äldsta medlem passade 
också på att ta sig en 
motionsrunda i Dam-
mekärr under tisdags-
kvällen.

Isidor Andersson har 
ett livslångt engage-
mang för idrotten.
Många medlemmar har 
kommit och gått sedan OK 
Alehof bildades 1945. Orien-
tering har blivit en stark tra-
dition inom verksamheten, 
och någon som tävlat med 
karta i hand i över 70 år är 
Isidor Andersson. I våras ge-
nomförde han sin senaste 
tävling när orienterare från 
Göteborg och Borås möttes 
i Sisjön. Tidigare har han 
bland annat deltagit i sex 
3-milstävlingar och ett riks-
mästerskap.

Han deltar inte i Kvan-
tumserien den här gången, 
men när lokaltidningen häl-
sade på i klubbstugan var lö-
parskorna på. Sina 93 år till 
trots älskar han fortfarande 
att röra på sig och promene-
rar dagligen. 

– Man måste se till att hålla 
sig i form och då är oriente-
ring helt perfekt eftersom 
man även får använda huvu-
det. Träning får en att känna 
sig bättre till mods och dess-
utom får man lättare att möta 
sjukdomar och annat som 
kommer med åldern. 

Familjetradition
Han växte upp i Mölndal 
och redan som tonåring fast-
nade han för orientering. I 
en bok som förvaras i klubb-
huset berättas det om orien-
tering i Sverige, ända från 
tiden då det begav sig fram 
till mitten av 80-talet. På en 
bild från tidigt 40-tal tågar 
Isidor tillsammans med sina 
klubbkamrater till en täv-
ling. På den tiden fick man 
inte i förväg veta var tävling-
en skulle hållas någonstans. 

– En del har så klart änd-
rats med åren, inte minst kar-
torna. De görs i mycket större 
skala nuförtiden. Saker som 
till exempel stenar och hus 
var inte utmärkta förr, det 
var mycket grövre oriente-
ring då. 

När många andra ungdo-
mar i hans närhet hängde på 
stan och gick på fester, valde 
Isidor att istället engagera sig 
i föreningslivet. 

– Var man växer upp nå-
gonstans och vilka man 
umgås med har stor bety-

delse för var man hamnar 
senare i livet. Det som gjort 
att jag fortsatt med oriente-
ring är framför allt intresset 
och gemenskapen bland utö-
varna. Det är en mycket fa-
miljär sport. Även mitt barn-
barn blev svensk mästare i ju-
niorklassen 1994.

Engagemanget för idrot-
ten har följt med genom hela 
livet och ända sedan han blev 
medlem i OK Alehof på 70-
talet har han hjälpt till med 
lite av varje. Så sent som i 
somras var han med och la 
nytt plåttak på målstugan.

– Det finns ingen ålders-
gräns för någonting, säger 
han utan att fundera och styr 
sedan stegen bort mot elljus-
spåret.

JOHANNA ROOS
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UF-mässa med framgångar 
för Ale gymnasium Läs sid 3
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NY UTGÅVA KOMMER VECKA 45

Manusstopp torsdag 3 november

Boka Er annons på 0303-333 739

Nyheter, tips eller ideer? Ring Jonas (0303-333 735) eller Johanna (0303-375 010)

NÖDINGE. I tisdags 
gick startskottet för 
Kvantumserien i Dam-
mekärr. 

För sjunde året i rad 
sponsrar Ica Kvantum i 
Nödinge terränglöpar-
serien som arrangeras 
av OK Alehof. 

Trots höstmörker och 
regnskurar var stäm-
ningen på topp

Deltagare i alla åldrar sam-
lades på tisdagskvällen vid 
klubbstugan i Dammekärr 
när den första av sex deltäv-
lingar i Kvantumserien gick 
av stapeln. 

När alla tävlingar har ge-
nomförts räknas varje per-
sons tre bästa tider ihop till 
ett samlat resultat. Sträckor-
na anpassas efter ålder och är 
allt från 1,5 till 10,2 kilome-
ter. 

Terrängserien har blivit en 
uppskattad tradition och för 
sju år sedan fick den namnet 
Kvantumserien, efter spons-
orn.

– För att få in extra pengar 
till föreningen brukade vi ti-
digare hjälpa till med inven-
teringen för Ica Kvantum i 
Nödinge. När vi sedan blev 
av med det uppdraget be-
stämde sig butiken för att 
sponsra oss i stället, berättar 
Martin Thunberg.

Alla som deltar får ett pre-
sentkort på ett kilo bananer 

att hämta ut på Ica.
Mörkret hade hunnit lägga 

sig över elljusspåren i Dam-
mekärr när de utmattade men 
nöjda löparna gick i mål.

Kvantumserien i full gång
– Omkring 200 löpare deltog i den första deltävlingen

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Taggade. Loppet för de yngsta gick först och det var ett för-
väntansfullt gäng som väntade in startsignalen.

Anton, Isac och Julia Svenn-
blad.

Ida Bengtsson, Oliver Wendel 
och Alice Sundelid.


