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Nu när vi har överlevt jordens un-
dergång och faktiskt tagit oss in i år 
2013 kan jag inte annat än att se med 
stor förhoppning på detta år. Det 
kommer för min egen del att bli ett 
år med många första gånger; första 
gången jag skriver en tidning, förs-
ta gången i Sveriges övre tredjedel 
(Boden), första gången jag lägger 
egna banor till en tävling (Skara-
borsmästerskap i sprint), och i 
skrivande stund även första gången 
jag fått benhinne-

inflammation. Vissa av dessa saker 
ser jag fram emot och andra kunde 
jag lämnat i 2012 men oavsett kom-
mer jag säkerligen att få ett spän-
nande 2013. 

Om man nu inte heter Elin Törnroth, 
vad har man då att se fram emot un-
der 2013? Vi har startat ett nytt sa-
marbete i kretsen med gemensamma 
kretsträningar, vi har fått en ny tid-
ning och en ny fräsch hemsida, uppe 
i Högaliden kommer det snart att 

sättas upp två snygga brevlådor med 
en uppdaterad form av veckans bana, 
vi ska få nya klubbflaggor, en ny-
börjarkurs kommer att hållas där vi 
förhoppningsvis får in nya medlem-
mar i klubben och det kanske även 
för dig är första gången så långt 
norr ut i Sverige som Boden. Som ni 
förstår finns det många anledningar 
för alla orienterare att se fram emot 
året som kommer. Välkommna till 
ett nytt år och en “ny” tidning! 

Motivering:
Bengt avgick som kassör i samband med årsmötet 
efter mer än 20 år i styrelsen. Tack för allt arbete 
i styrelsen!

Namn: Anna Schmiterlöw
Klass: D21
Orienterat sedan: 7-årsåldern

Anna pluggar till sjuksköterska i 
Linköping och tar examen till sommaren. 
Hon har varit aktiv både inom orienter-
ing och orienteringsskytte där hon vunnit 
stora framgångar. Bland meriterna finns 
bland annat en femteplats på O-Ringen i 
klassen D11.

Här kommer vi i varje nummer att presentera två medlemmar 
i klubben. Både för att ge dessa en liten stund i rampljuset men 
även för att visa våra mindre aktiva medlemmar vilka det är 
som tränar, tävlar och engagerar sig. 

Ungdomskomittén väljer då och då ut någon eller några i 
klubben som förtjänar att uppmärksammas lite extra. 

I detta nummer har UTK valt ut......

Namn: Bertil Karlsson
Klass: H60
Orienterat sedan: slutet av 70-talet

Bertil började sin karriär när arbetskol-
legorna på Kihlbergs drog med honom ut 
i skogen. Sedan dess har han varit en flitig 
tävlingsdeltagare. TibroTrippeln och Bo-
huslunken är favorittävlingarna likaså 
pensionärs-OL och hans stora mål är att 
utklassa alla i H90, men dit är det långt...

Hjo-Orienteraren Nr 1. 2013Sida 2

Bengt Ståhl

Ledaren

UTK  uppmärksammar Medlemsprofilerna



Tävlingar våren 2013

POL-program våren 2013   
Datum   Plats       Ansvarig    Tel. tävlingsdagen 
21 mars*)  Mostugan, Töreboda. Serveringen är öppen.  Kurt Johansson    0506-106 67 
26 mars*) Tisdag, Axvalla Idrottsplats.   Karl-Inge Karlsson 070-560 44 21 
4 april*)   Ryda bygdegård.     Bert Thorsson   070-573 57 91 
11 april*)  Skultorps Idrottsplats.    Lennart Larsson   070-531 67 38 
18 april*)   SOK Träffs klubbstuga, N Skogen,   Bengt Åkerström   070-57 35 550
  Karlsborg.      
25 april   Finnestorp. Vägv. fr. Rv 47 15 km V  Yngve Malmlöf    070-327 74 65
  Falköping.      
2 maj   Tisdag, Holmestad-Timmersdala.   Bernt Olsson   070-384 18 19 

7 maj    Vägv. från vägen Varnhem-Torbjörntorp  Regor Niklasson   070-593 36 95
  och från väg 184 vid Gudhem.    
16 maj    Torsö. Vägv. fr E20 N Mariestad.   Kjell Persson    0733-34 27 99 
23 maj   Karstorp, Skövde. Vägv. Biliarondellen.  Carl-Otto Wijkmark   070-673 29 42 
30 maj    Uddetorp. Vägv. N Skara från förbindelseled Torbjörn Hagin   070-28 20 471
  Rv 49 - väg 184 Skövde - Lidköping   
4 juni   Tisdag, Rankås, Tibro.    Alvar Andersson   070-512 81 12 
13 juni   Vägv. från väg 194, 5 km V Hjo.   Karl Bergstrand    073-754 36 09 
18 juni  Tisdag, L. Havsjön, Hökensås.    Harry Brandqvist  070-150 95 24 
27 juni*)  Dalängsskolan, Lidköping.   Ulf Nyström   0709-58 72 04
  Vägvisning från Ringleden, Rådarondellen   
    Avslutning med sill och potatis     

*) Ombyte inomhus med dusch. Övriga tävlingar medtag tvättvatten.
Vid eventuella ändringar meddela mig på tel 0515-413 81. Mobil 070-327 74 65.
E-post malmlof@konsult-mps.se
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Den 28 mars är det orienteringspremiär med Häxjakten i Skara. För alla våra ungdomar vill jag rekommendera följande 
tävlingar som ingår i Westgota Cup:
29/3 sprint  Kortfredan IK, Gandvik
30/3 lång    Öjetrampen, Främmestad/Kullingshof
13/4 medel  Gudhems IF
27/4 lång   Tibro OK
12/5 medel  OK Orinto
De med fetstil rekommenderar jag starkt att så många ungdomar som möjligt kan vara med på. De andra tävlingarna 
är det skoj om många följer med på.

Några roliga sprinttävlingar har vi i slutet på maj och början på juni:
26/5 MössebergsSprinten, Falköpings AIK
6/6   Skaraborgs-M Sprint, Hjobygdens OK
8/6   Kurortsprinten, OK Klyftamo
9/6   Sommarlandssprinten, IK Gandvik

Om alla vårens tävlingar kan ni läsa i Västgötaorientering som ni fått hem i brevlådan. Om inte, kontakta Ann-Kristin 
Jansson eller Carl-Christian Schmiterlöv.

Ann-Kristin Jansson

Aktuella aktiviteter



Vi har nu lasermätta höjdkurvor över 
hela Hjo Kommun. Jag har sedan jul-
helgen lagt in höjdkurvor över hela 
kommunen. Då hittar man några små 
områden som är fina och lämpliga för 
små träningskartor. Ett sådant område 
finns mitt emot Södra Fågelås kyrka. Det 
är ett kuperat område utmärkt för att 

träna kurvbildsorientering, ett begränsat 
område där man kan släppa ungdomar-
na fria utan att de kommer bort sig.
Några andra områden finns mellan Gre-
nabo och Sjöbonäs gärden som skulle gå 
att kombinera med Munkebergs kullar.
Uppe vid Mofalla Betongindustrier finns 
också ett mindre område med komplex 
kurvbild.
Numera blir det busenkelt att rita en 
karta då man har en perfekt kurvbild att 
utgå från. Visserligen måste kurvbilden 
justeras något så att den verkliga bilden 
överensstämmer med vad ögat ser. Med 
GPS och dator ritar man sedan in stigar, 
bestånd, hyggen, sankmarker, grön-
områden m.m. Har man bara någotsånär 
orienteringsförmåga så klarar vem som 
helst av det. Prova på, det är ett utmärkt 
sätt att öva upp sin orienteringförmåga.
När man lägger på de nya kurvorna på 
gamla kartor blir man nästan mörkrädd 
hur skeva dessa är ritade. Har ju märkt 
det när jag försöker att passa in mina 
GPS-spår efter tävlingarna och nu 
förstår jag varför. Detta är något man 
inte märker när man läser kartan i fart 

eftersom detaljerna stämmer någotsånär 
inbördes. Men i förhållande till det verk-
liga geografiska läget kan det skilja upp 
till 40 meter. Däremot på Lillhultskartan 
som är ritad helt med GPS ligger allt på 
sin rätta plats.
Jerker Boman i Gävle har gjort ett data-
program som omvandlar laserpunkterna 
till bilder och kurvor. Man kan få ut 
kurvor från 0,5 m. Relief och lutnings-
bilder som gör att man kan sitta hemma 
vid datorn och få en uppfattning om hur 
det ser ut. Intensitetsbilden ser ut som 
ett flygfoto. Man kan även få en bild med 
objekthöjd där man har olika färger för 
höjden på objekten på kartan.
På kartklippet till vänster, över området 
vid Södra Fågelås kyrka, har jag lagt 
lutningsbilden i bakgrunden. Allt detta 
kan man få fram utan att ha varit ute 
och rekat. När snön släpper skall jag gå 
ut och se om det är så fint i verkligheten 
som det verkar.

Karl Bergstrand

Laserkurvor
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Den var cirka 5 timmar i Tidaholm och 
fick därefter åka tillbaka till prisskåpet i 
vår klubbstuga. Där ska den stå i minst 
ett år till, eller hur?
Det handlar alltså om årets upplaga av 
4-timmars på skidor i Tidaholm. I år 
var det 27 lag som ställde upp. Vilket är 
de flesta på många år. Hjobygden deltog 
med 2 lag och det var många år sedan vi 
hade det.
I Hjobygdens lag 1 (Williams lag) ingick 
Håkan Olsson, Lena Fastmark, William 
Robsam, Bernhard Grenabo och Ingrid 
Schmiterlöw. Hjobygdens lag 2 (Teo-
dors lag) deltagare var Bertil Karlsson, 
Mikael Lundborg, Helena Lundborg 
och Teodor Lundborg. Vädret var bästa 
tänkbara med några få minusgrader 
som gjorde det hela mycket behagligt. 
Det diskuterades om det behövdes kletig 
burkvalla eller klister som fästvalla.
I Williams lag startade Håkan och 
ställdes mot Bertil i Teodors lag. När de 
kört en timma låg Håkan något varv före 
Bertil. Under sista timmen tampades jag 
mot familjen Lundborg som delade på 3 
timmars körning. De låg ett halvt varv 

före mig och jag hade fullt upp med att 
hålla jämn fart med dem. När jag mot 
slutet av tävlingen passerade mållinjen 
där varven räknas sa speakern att det var 
1 minut kvar av tävlingstiden. Yes, tänk-
te jag, nu får våra lag lika många varv. 
Det vill säga 40 stycken. Då återstod en 
spänd väntan på resultatet. Hade vi kört 
rätt antal varv?
Medan vi väntade utsåg vi William och 
Teodor till prismottagare om något av 
våra lag vann. När resultatet meddelades 
stod det klart att rätt antal varv var 39,7. 
Då prisutdelaren meddelade att det var 
2 lag som hade kört rätt antal varv – 40 
varv jublade William och Teodor. Efter 
lottning utsågs Teodors lag till vinnande 
lag och han fick ta emot bucklan.
Väl kämpat allihop från Hjobygdens 
OK!! Det gjorde vi bra!
Kanske kan vi ställa upp med 3 lag nästa 
år. Det är den ultimata motionstävlingen 
där alla kan vara med. Dessutom server-
ar dom mycket goda våfflor i SISUstugan.

Ingrid Schmiterlöw

Bucklan är tillbaka!
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Nybörjarkurs i orientering
Vill du ta kontrollen? Börja orien-
tera!
Nybörjar- och familjekurs i orienter-
ing startar torsdagen den 4 april kl 
18.00 på Högaliden. Nybörjarkursen 
är fyra gånger under april månad och 
för alla åldrar, från ca 8år: barn, ung-
domar och vuxna. 

Känner du någon som är intresserad 
av att börja orientera och inte har 
gått någon nybörjarkurs tidigare, 
tipsa dem gärna om att vi börjar den 

4 april. Nybörjarkursen är samtidigt 
som orienteringsträningen för våra 
ungdomar.

Kontakt: Ann-Kristin 0503-31808. 
Mer information kommer på vår 
hemsida när det närmar sig. Annons 
kommer även i Hjo Tidning och SLA.

Ungdoms- och träningskommittén

Nylansering av Veckans Bana
Veckans bana har länge funnits att 
springa uppe i Högaliden och nu i 
vår kommer en liten nylansering att 
göras. 

Banorna kommer precis som innan 
att finnas tillgängliga för allmän-
heten på anslagstavlan i Högaliden, 
men i fortsättningen kommer kar-

torna att vara maskinutskrivna och 
kontrollangivelse kommer finnas 
tryckt på kartan. 

Det kommer finnas en lätt (lite kor-
tare) bana och en svårare (lite längre) 
bana att välja på. Passa på att springa 
banorna när det passar dig!

Svenska Orienteringsförbundet har teck-
nat ett grundläggande försäkringsskydd 
för dig då du idrottar. Försäkringen täcker 
alla medlemmar, oavsett ålder, i föreningar 
tillhörande Svenska Orienteringsförbun-
det.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada 
som inträffar under deltagande i av Sven-
ska Orienteringsförbundet, dess distrikts-
förbund eller förening anordnad tävling, 
organiserad träning, eller uppvisning 
samt under direkt färd till och från dessa 
aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort 
än hemorten (även utomlands), gäller 
försäkringen också under resor och vis-
telse i samband med denna. Även ledare 
och funktionärer är olycksfallsförsäkrade 
genom RF:s Grundförsäkring (K 62510).

Försäkringen omfattar ersättning vid 
olycksfallsskada. Med olycksfallsskada 
menas en kroppsskada som den försäkrade 
drabbas av genom en oförutsedd plötslig 
yttre händelse. 
Med olycksfallsskada jämställs i denna 
försäkring kroppsskada utan oförutsedd 
plötslig yttre händelse vid
– total hälseneruptur (helt avsliten häl-
sena)
– ledbandsruptur i fotled eller knä (till ex-
empel avslitet korsband)
– fraktur (dock inte stressfraktur)
– solsting, värmeslag och förfrysning.

Observera!
Försäkringen ersätter olycksfallsskador.
Skador som är orsakade av exempelvis 
förslitning, överbelastning eller över-
ansträngning betraktas vanligtvis inte 
som olycksfallsskador och ersätts därför 
inte även om besvären infunnit sig under 
idrottsutövning. 

Vid olycksfallsskada ringer du Folksam 
och anger idrottsskador på telefon 0771-
960 960.

För mer information kring försäkrings-
villkor med mera:
Folksam Idrott, 106 60 Stockholm
Telefon 0771-960 960
Telefax 08-772 87 35
folksam.sport@folksam.se

Hela dokumentet finns att läsa på nya 
hemsidan.

SOFT Folksam 
försäkring •	 Tisdagar: Motionsgympa med Gymnastikföreningen i Hammarskolans 

Gymnastiksal kl 19.00 -20.00. Håller på tom 23/4.

•	 Torsdagar: POL-träning för daglediga på em på Högaliden. Håller på tills 
POL-orienteringen börjar.

•	 Torsdagar: Ungdomsträning i Hammarskolans gymnastiksal 18.00-19.00. 
På torsdagar i maj är det ungdomsserien i Östra Skaraborgskretsen. 

I slutet på mars börjar vi med  orienteringsträningen på Högaliden. 

Mer information kommer ut på hemsidan samt via mail.

För dig som är mellan 13-20 finns det möjligt att träna lite extra genom att delta 
i Östra Skarabogskretsens Kretsträningar.

Ann-Kristin Jansson

Träna med Hjobygdens OK i vår



Västergötland satsar just nu på ett kret-
stränarprojekt som innebär att en 
kretstränare ska utses i distriktets olika 
kretsar. Kretstränaren har i uppgift att 
planera teknikträningar för alla i krets-
en med speciellt fokus på ungdomarna 
i åldern 13-20. Träningarna är alltså för 
vuxna också. Östra Skaraborgs-
kretsen (Hjo, Skövde, Tibro och Karls-
borg) beslutade på ett uppstartsmöte i 
höstas att starta upp projektet även här, 
vilket har resulterat i att ett tränings-

samarbete med stöd från Västergötlands 
OF har inletts mellan klubbarna i krets-
en. Kretstränare är Johan Törnroth och 
på hemsidan finns ett program för vå-
rens kretsträningar. 

Jag ser kretstränarrollen som ett bra 
tillfälle att skapa roliga och utmanande 
teknikövningar som förhoppningsvis gör 
folk till bättre och säkrare orienterare. 
Fördelen med ett kretssamarbete är att 
träningarna kan äga rum på kartor man 

inte tränar på så ofta, vilket innebär att 
träningarna ger mer. Varje träning kom-
mer att ha ett speciellt syfte. Läs mer om 
respektive träningspass i det tränings-
PM som kommer upp på hemsidan in-
nan träningen. 

Välkomna på vårens kretsträningar alla 
från 13 år och uppåt!

Johan Törnroth
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Vätternrundan 
15 juni 2013

Även om Konsum tyvärr tvingats stänga i Hjo kan 
ni vara lugna, allt kommer att vara som vanligt 
ändå. Hur går det till? 
Jo, Ove Johansson som var butikschef på Konsum 
bestämde sig för att driva matserveringen på 
Vätternrundan vidare tillsammans med den tidig-
are personalen. Hjobygdens OK får även i år möj-
ligheten att ta hand om matserveringen och tjäna 
en hygglig slant till föreningen. 
Hoppas ni som brukar hjälpa till, även vill göra 
det i år också. Det är ju ett ganska häftigt evene-
mang att få vara en del av. Du som redan vet att du 
är upptagen med annat, hör av dig till oss snarast! 
Tidsschemat kommer att läggas ut på hemsidan 
längre fram och även finnas med i nästa nummer 
av Hjo-Orienteraren.

Owe o Barbro Törnroth   tel. 14178

Våffelköret 23 mars 2013
Nu börjar orienteringssäsongen närma sig även 
om det är svårt att tro med all snö och minus-
grader vi har ute. Men en försmak blir det den 23 
mars då vi har vårt traditionsenliga Våffelköret 
(orienteringsträning vid klubbstugan). Dock har 
vi ändrat dag OBS! Lördag den 23 mars kl 11.00 
på Högaliden. 
Först är det orientering och efteråt äter vi våfflor. 
Det finns möjlighet till dusch. Förra året var vi 
ungefär 50 personer. Hoppas vi kan slå det i år.
Alla är hjärtligt välkomna, det finns banor som 
passar alla. 

Ungdoms- och träningskommittén

Västergötlands OF:s Kretstränarprojekt

På klubbens årsmöte beslutades genom 
omröstning att klubben ska övergå till 
en ny hemsida. Redaktör för den nya 
hemsidan kommer bland annat att vara 
Johan Törnroth. Den nya sidan kom-
mer att vara en idrottonline-sida som 
innebär många förenklingar i och med 
att merparten av Sveriges orienterings-
föreningar på något sätt använder sidan. 
En stor fördel är att många personer kan 
redigera sidan. 

Bytet till den nya hemsidan kommer att 
ske under våren, men redan nu finns den 
att beskåda genom en länk från klubbens 
nuvarande hemsida. 

Spana gärna in den nya hemsidan och 
kom med kommentarer om vad just du 
vill ska finnas med på den.  Synpunkter 
mailas till Johan (johan.tornroth@hot-
mail.com).

Klubbens nya hemsida



987

654

321

Förutom det klassiska korsordet kommer det i varje nummer av Hjo-Orienteraren att 
finnas med en tävling av något slag. 

Genom åren samlar man som orienterare på sig många olika kartor från olika delar 
av Sverige. Kartorna skiljer sig mycket beroende på vart i landet de kommer från, 
men hur väl kommer du egentligen ihåg hur typiska kartor ser ut i de olika distrikten?

Årets första tävling går ut på att para ihop kartklipp med landskap. Nedan finns nio 
kartklipp som alla är från olika landskap i Sverige. Din uppgift är att para ihop rätt 
kartklipp med rätt landskap ur listan till höger. 

Maila svaret (landskapen ihopparade med respektive siffra) till hjoorienteraren@
hbok.se eller lämna svaret till Johan Törnroth, Jönköpingsvägen 6, senast den 10 maj. 
Vinnare och rätt svar presenteras i nästa nummer av Hjo-Orienteraren.

Skåne
Blekinge
Halland
Gotland
Västergötland
Södermanland
Dalarna
Hälsingland
Norrbotten

Landskapspussel
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Tävling



Lodrätt:
 1. Inte främmande för baciller
 2. Fördel
 3. Texas-stad
 4. Marias mamma
 5. Tidningsfel
 6. Farsoterna
11. Kostade Jakob 14 års arbete
13. Smussla
15. Mjölkproducenten
17. Infann sig
20. Kryp
23. Fylla på
25. Ädelgas
27. “Uppfann” Kronblom

 

Vågrätt:
1. Är han som bestämmer
 7. Så lugnt kan det vara 
 8. Forskningsresultat
 9. Fröskal
10. Med dåligt värde
12. Esko, finsk politiker
14. Kan hjul vara
16. Befattning
18. Arbete och vila
19. Nöt
20. Fanns före Ericsson
21. Kring
22. Negation
24. Spicken korv
26. Öltyp
28. Kan vara sällsynt
29. Skall återgäldas
30. Blad
31. Kanske undanmanöver
32. Tillåter sikt åt flera håll

Lösningar  lämnas senast 10:e maj
till Inge Berg. 
Adr.: Bågv. 13,  544 32  Hjo.

Lotter att vinna!
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Nyhet!
En nyhet är att korsordet nu även 
finns på hemsidan (den nya idrott-
online-hemsidan), så om du inte vill 
klippa ut korsordet från tidningen 
kan du skriva ut det från hemsidan. 
Du hittar korsordet under Förenin-
gen - Hjo-Orienteraren.

Korsord



10 lösningar har inkommit denna gång.
Tack för det! 

Från följande: 
Bernhard Grenabo, Helena och Bertil Karlsson, 
Sven-Erik Johansson,  Anita och Åke Gustavsson, 
Viola Olofsson, Karl Bergstrand,  Fam. Törnroth, 
Kajsa Toftén, Maj-Britt och Axel Häll, och Laila 
Ekmark.

Lotterna gick denna gång till: 
Fam. Törnroth (3 st.) och Laila Ekmark (2 st.)  
Grattis!

Lycka till med nya krysset! Hoppas på många 
lösningar!

Inge             
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Rätta lösningar och vinnare


