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Nu när jag sitter och 
skriver detta,  så ska snart 
Hjobygdens tjugosjunde  
årsmöte äga rum.  Rät-
tare sagt den 18/2.  I år är 
det ingen i styrelsen som 
har avsagt sig sitt uppdrag 
så det ser bra ut. När man tittar framåt. Vad ska 
vi göra under 2015? Vi har två stora saker som vi 
ska ta itu med under året. Det ena är att måla om 
klubbstugan och det andra är att göra en handikap-
panpassad trappa med ramp till klubbstugan. Detta 
pratade vi om redan 2014 men nu ska det bli av. 
Vi kommer att diskutera det på årsmötet: Hur vi 
gör med målningen? Det finns mycket som kan ut-
vecklas på Högaliden. Vi får hoppas vi hinner dessa 
två stora punkter i år och dessutom orkar det som 
känns viktigast för oss. Att orientera.

När det gäller Orientering, som är det roligaste vi 
vet, så är det inte så långt till vårsäsongen börjar. I 
år hoppas vi väl slippa inställda tävlingar på grund 
av snö. Den första tävlingen i Skaraborg är Häxjak-
ten 2 april. Själv hoppas jag att vi ses ute på täv-
lingarna i år och att det är många fler  Hjobygdare 
som tävlar i år än förra året. Vår egen dubbeltävling 
har vi i år den 1-2 Augusti. En vecka tidigare än 
vanligt på grund av att vår vanliga helg är uppta-
gen i tävlingskalendern av Ungdomens 10-Mila. Vi 
har en tävling till den 29 Augusti och det är DM-
medel. Denna helg kör vi ihop med Tibro som har 
DM-stafett på söndagen. Dessa DM tävlingar blir 
vi tilldelade med jämna mellanrum. Det blir tufft 
att arrangera 3 tävlingar på en månad men med de 
duktiga medlemmar vi har i klubben så ser jag inga 
problem med att reda ut detta i höst.

Senare i vår kommer ju även bingo och tips prom-
enaderna i gång igen. Vilket många klubbmedlem-
mar men framförallt icke medlemmar ser fram 
emot. Det  är mycket roligt och vi får ej glömma 
att det drar in stora pengar till klubben. Här gäller 
det att hjälpa till när familjen Axelsson vill ha hjälp.
Nu vill jag bara önska er alla en bra och rolig täv-
lingssäsong 2015. Gör så bra resultat ni kan och ha 
roligt. Jag önskar er alla en trevlig vår och hoppas vi 
ses lite då och då även ni som inte tävlar.

CarL-ChrIsTIan sChmITerLöw
Ordförande hjobygdens OK

För att träffa på Hanna behöver man sedan i 
höstas åka hela vägen till Luleå. Kanske var det 
de fatastiska skogarna vi minns sedan O-ringen 
i Boden som lockade henne dit eller det faktum 
att de fortfarande har snö på marken i mars! 
Hur det än gick till så trivs Hanna bra i norr där 
hon läser till civilingenjör i väg- och vattenbyg-
gnad. 
Hanna har orienterat sedan hon var väldigt liten 
och är tillsammans med hela sin familj med på 
många tävlingar under säsongen. Hanna har 
även varit med på det VOF-arrangerade orien-
terings-konfirmationslägret och  var också med 
i USM-truppen. 

Ann-Kristin känner nog de flesta igen som 
en flitig skribent i tidningen men framför allt 
som en av våra fantastiska ungdomsledare, 
något som hon har hållt på med sedan hon 
själv var ungdom. Då sprang hon för IK Gand-
vik och det var också där Ann-Kristin började 
sin orienteringskarriär, redan i 9-årsåldern 
som det gärna blir när man växer upp i en ori-
enteringsfamilj. 
För ca tio år sedan blev det istället Hjobygden 
vilket vi är mycket glada över!

Skidspårarna på Högaliden,
för sina snabba insatser med att spåra fina skidspår så fort det kommit 

tillräckligt med snö. Uppskattat av många Hjobor.

Johan Törnroth,
för flera fina andra-placeringar i H21 på DM-tävlingarna 2014.

Ledaren
UTK 
uppmärksammar

Medlemsprofilerna

Ann-Kristin Jansson

Hanna Larsson

Ungdoms- och träningskomittén 
väljer i varje nummer ut någon/
några i klubben som förtjänar att 
uppmäksammas lite extra.

Datum namn    arrangör           Tävlingsdistans
20-mar hjortnatta med långa natten OK skogshjortarna  lång
02-apr häxjakten Five-O 1  IF hagen, IK Gandvik  lång
03-apr Kortfredan Five-O 2  IK Gandvik   sprint
04-apr öjetrampen Five-O 3  Främmestads IK, OK Kullingshof lång
06-apr Vikingaträffen Five-O 5  OK Flundrehof, OK skogsvargarna medel
10-apr Tibrotrippeln, dag 1, natt  Tibro OK    lång
11-apr Tibrotrippeln, dag 2, lång  Tibro OK    lång
12-apr Tibrotrippeln, dag 3, medel  Tibro OK    medel
17-apr öppet skaraborgsmästerskap, natt mullsjö sOK   lång
18-apr Klubbkampen   Istrums sK   lång
19-apr skaraborgsmästerskap, lång IF hagen, OK P4   lång
25-apr skaraborgsmästerskap, medel OK skogsstjärnan   medel
26-apr Gudhems vårtävling  Gudhems IF   medel
01-maj OK Orintos vårtävling  OK Orinto   medel
02-maj 7-häradsdubbeln, dag 1, lång Ulricehamns OK   lång
03-maj 7-häradsdubbeln, dag 2, medel Ulricehamns OK   medel
10-maj Lidköpings vårtävling  Lidköpings VsK   medel
20-maj skaraborgs sprint   OK amne, mariestads FK  sprint
23-maj Tour de mösseberg, sprint  Falköpings aIK OK  sprint
31-maj Gällstads sprint   Gällstadbygdens sOK  sprint
06-jun Folkparkssprinten   OK Klyftamo   sprint
07-jun sommarlandssprinten  IK Gandvik   sprint
01-aug hjo 2-dagars, dag 1, medel  hjobygdens OK   medel
02-aug hjo 2-dagars, dag 2, lång  hjobygdens OK   lång
07-aug Ungdomens 10mila  Istrums sK, mariestads FK, 
     sOK Träff, OK amne, 
     OK skogsstjärnan, OK Klyftamo lång
08-aug Karlsborgsdubbeln, dag 1, medel sOK Träff, OK skogsstjärnan, 
     mariestads FK, OK Klyftamo, 
     Istrums sK, OK amne  medel
09-aug Karlsborgsdubbeln, dag 2, lång OK amne, mariestads FK, 
     OK skogsstjärnan, sOK Träff, 
     Istrums sK, OK Klyftamo  lång
15-aug FaIK medel   Falköpings aIK OK  medel
16-aug Ostlöpet    Falköpings aIK OK  lång
29-aug Dm, medel, Västergötland  hjobygdens OK   medel
30-aug Dm, stafett, Västergötland  Tibro OK    lång
04-sep Dm, natt, Västergötland  Trollhättans sOK   lång
05-sep Dm, sprint, Västergötland  Trollhättans sOK   sprint
06-sep Dm, lång, Västergötland  Trollhättans sOK   lång
12-sep öka farta   mullsjö sOK, Tidaholm sOK sisu medel
13-sep mullsjö sOK   mullsjö sOK, Tidaholm sOK sisu lång
19-sep Bahco Cup, medel   Lidköpings VsK   medel
20-sep Bahco Cup, ungdomsstafett Lidköpings VsK   medel
27-sep hjortsöndan   OK skogshjortarna  lång
23-okt axevallanatta   Istrums sK   medel

Kretsoringen

Tisdagar: Tabata med HjoGymnastikförening i Hammarskolans Gymnastiksal, 
kl 19.00 – 20.00. Gratis för alla medlemmar i Hjobygdens OK.
Torsdagar: kl 18.00 – 19.00 Inomhusträning i Hammarskolans Gymnastiksal. 
Vi håller på till mitten av mars. I mitten av mars börjar vi orienteringssäsongen 
på Högaliden med ungdoms/nybörjarträning kl 18.00 – ca 19.30. Återkommer 
via hemsidan och mail när vi börjar.
I mars drar POL igång och tisdags-ol börjar i april.

För aktuella träningar, tävlingar och aktiviteter titta på hemsidan i kalendern. 
www.hbok.se

I maj månad, mest torsdagar kom-
mer det att vara Östra Kretsens 
ungdomsserie. I år finns det även 
möjlighet för dig som är över 16 
år att springa motionsbanor, ny 
som gammal orienterare. Följande 
datum är bokade 7/5 SOK Träff 
(Karlsborg), 12/5 Tibro OK, 21/5 
IF Hagen (Skövde) och 28/5 Hjo-
bygden. Mer information kommer i 
slutet av april/början på maj.

Söndagen den 22 mars har vi det 
traditionella våffelköret i
Högaliden. 
Kl 10.00 börjar vi med orienter-
ing, efter träningen äter vi våfflor. 
Det finns möjlighet till dusch för 
den som vill. Ta gärna med dej en 
kompis/vän/syskon/föräldrar/barn/
anhörig som inte är medlem, så att 
de också får prova på orientering el-
ler ta en promenad på Högaliden.

Välkomna 
UTK/mOTIOnsKOmmITTÉn

Våffelköret

Träningar/aktiviteter i vinter med Hjobygden

Tävlingsprogrammet 2015 Västergötland

Aktuella aktiviteter

I mars månad drar kretsträningarna igång med 
Björn Mårtensson, OK Skogsstjärnan som kret-
stränare. I mars blir det söndagar, för att i april 
månad övergå till onsdagsträningar. 
Kretsträningen är teknikträning med fokus för 
ungdomar13-20 år, men alla som klarar av gul nivå 
och vill träna orienteringsteknik är välkomna, ung 
som gammal, ny som van orienterare. Riktigt bra 
teknikträningar brukar det vara. 
Mer information kommer via mail och på Eventor 
(närtävlingar).

Kretsträningar

Ungdomsserien

Även i sommar planerar Östra 
Kretsen kretsoringen veckan efter 
midsommar. Tanken är en träning 
på hemmaplan när det är som bäst 
i skogen. Planerade arrangör och 
datum: IF Hagen 21/6, Hjobygdens 
OK 22/6, IF Hagen (tisdags-ol) 
23/6, P4IF 24/6 och Tibro OK 25/6.
Mer information kommer längre 
fram när det närmar sig.
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Vätternrundan firar i år 50 år och över 23000 cyklister är anmälda.
Hjobygdens OK har även i år hand om matserveringen. Hoppas ni som brukar hjälpa till 
även vill göra det i år också. Du som redan vet att du är upptagen med annat, hör av dig 
till oss snarast!
Vi hoppas också förstås att du som av olika anledningar inte kunnat förut, har möjlighet i 
år. Hör gärna av dig då!
Tidsschemat kommer att läggas ut på hemsidan längre fram.

Owe OCh BarBrO TörnrOTh 

Ett stort tack till alla som upp-
vaktade mig på min 60-års dag 
och gjorde den till ett oförglöm-
ligt minne för mig.

CarL-ChrIsTIan

Söndagen den 18 januari var det åter dags för klubbens årliga bowling.
Ett fyrtiotal gamla och nya medlemmar i alla åldrar var med och förlustade sig denna vintereftermiddag och rullade klot så käglorna 
rök.
Att det ska vara så svårt att få ner alla käglor på en gång men vad skoj det är när det lyckas!

Lars eKmarK

2014-års årsfest inleddes med ett fint Luci-
atåg som numera börjar bli lite av en tradi-
tion, där klubbens ungdomar sjöng fina Lu-
ciasånger. I jämställdhetens tecken var Erik 
Rännare årets Lucia. 
Många var det sedan, ung som gammal, som 
fick del av utmärkelser i form av medaljer, 
pokaler, märken och diplom.
De paket alla haft med sig bildade, tillsam-
mans med blommorna på borden, vinster 
till lotteriet och som vanligt var det riv efter 
lotterna, som såldes vid fikaborden. 
En del hade stor tur vid lotteridragningarna 
och fick flera gånger gå fram och välja bland 
paketen. En del hade inte samma tur men 
förhoppningsvis tyckte alla att det varit en 
trevlig årsfest.
Undertecknade hade tur och kom hem med 
både chokladkartong och blomma.

Owe OCh BarBrO TörnrOTh

Tack för 
uppvaktningen

Det kanske finns de i Hjobygden som undrar vad UTK står för. UTK är Ungdoms- och 
Träningskommittén. I kommittén ingår Ann-Kristin Jansson (sammankallande), Ingrid Sc-
miterlöv, Kjell Andersson, Lars Ekmark, Mikael Lundborg och Mikael Rännare. Även Lena 
Fastmark är med när det är skidsäsong.
Vi brukar träffas ca 1 gång per månad under våren och hösten. Vi planerar i första hand 
ungdomsträningen som vi har på torsdagar. Vi planerar och genomför nybörjarkurs. Här 
brukar vi ta hjälp av andra Hjoorienterare. Även olika träningsläger och tävlingsresor såsom 
10-mila och 25-manna planerar vi. Det är även via oss det kommer ut mail om aktiviteter i 
Hjobygden.
Är det någon träning som du saknar eller har du någon idé på aktivitet/träning/läger så hör 
av dej till någon av oss i UTK. Även du som är intresserad av att hjälpa till vid träningar är 
välkommen att höra av dej ny som gammal orienterare/förälder.

UTK

Bowling

UTK -Ungdoms- och 

Vätternrundan 13 juni 2015

Årsfesten
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På den utbildning jag läser i 
Göteborg finns möjligheten att 
studera en termin utomlands. 
Äventyrslysten som jag är var 
det här helt enkelt en chans 
jag bara inte fick gå miste om. 

Sagt och gjort, kvällen den 19 januari an-
lände jag till staden Limerick, i sydvästra 
delen av Irland. Här kommer jag befinna 
mig till slutet av maj.

Jag kom till Limerick en vecka in-
nan studierna skulle börja och de första 
dagarna spenderades dels med att kom-
ma tillrätta på stället jag skulle bo, dels 
med att utforska omgivningarna. Orien-
teringsnörd som jag är joggade jag redan 
den andra dagen ner till turistbyrån i 
centrum och plockade upp ett gäng kar-
tor över området. 

Ett universitet rikt på aktiviteter
Förutom att University of Limerick är ett 
bra ställe att studera på erbjuds det även 
väldigt mycket att göra vid sidan av studi-
erna. Det finns flera sportanläggningar 
både för inomhus- och utomhusbruk 
samt en handfull restauranger och barer 
på campus. Det finns även mer än 60 
olika klubbar och föreningar som alla an-
ordnar en mängd aktiviteter alla dagar i 
veckan. Bland klubbarna återfinns bland 
andra fäktning, kajak, kampsport, rugby, 
dykning, trampolin och vindsurfning. 
Och det finns föreningar för folk som 
tycker om alltifrån musik, teater och 
komik till historia, arkitektur och medi-
cin och så finns det en förening för de 
som kort och gott tycker om att dricka te. 

Som sagt, det finns något som passar 
alla. Problemet är bara att finna tiden 
för att vara med på allt roligt. Själv är jag 
medlem i fyra olika klubbar/föreningar: 
International Society, som anordnar män-
gder av dags- och helgresor samt fester 
och andra tillställningar. Athletics Club 
är egentligen mest för banlöpare, men 
jag har varit med och sprungit intervaller 
med dem några gånger. Skydive Club är 
precis så galet som det låter. De hoppar 
ut från flygplan, med fallskärm såklart. I 
skrivande stund har jag tyvärr inte hun-
nit hoppa än, men jag har genomfört den 
utbildning som krävs, så första hoppet är 
inte långt borta. Det är något jag verk-
ligen ser fram emot. Outdoor Pursuits 
Club är en klubb för alla som tycker om 
att vandra och klättra i de fina irländska 
bergen. 

Häromveckan hade jag en vän från 
Sverige på besök och då passade vi på 
att spendera en helg i Dublin. Vi agerade 
som turister brukar och besökte så många 
av de ”stora” sevärdheterna vi hann med, 
inklusive Dublin Castle, Trinity Col-
lege, St. Patrick’s Cathedral och Temple 
Bar. Självklart blev det även ett besök på 
Guinness Storehouse där vi lärde oss allt 
om hur ölen Guinness bryggs. Kort sagt 
verkar Dublin vara en trevlig stad. Mitt 
nästa besök dit blir i samband med St. 
Patrick’s Day i mitten av mars.

Men var är skogen?
Jag har hittat en hel del trevliga stäl-
len att springa på, mitt favoritstråk hit-
tills går längs floden Shannon (som för 
övrigt är irlands längsta flod). Det har 
även blivit några fina långpass uppe på 
de härligt gröna kullarna strax utanför 
staden. Dessvärre är det ganska fattigt 
med orienteringsskogar i anslutning till 
Limerick. Än så länge har detta inte varit 
ett alltför stort problem för mig, men jag 
misstänker att OL-abstinensen kommer 
smyga sig på nu när säsongen drar igång 
på riktigt hemma i Sverige. 

Visst finns det orientering här på Irland 
också, men i jämförelse med Sverige är 
det inte alls lika utbrett. Bristen på skog 
i Limerick gör dock att närmaste orien-
teringsförening ligger flera mil bort och 
detsamma gäller för de få tävlingar som 
arrangeras. 

En vanlig fråga jag får, både från vän-
ner hemma i Sverige och folk här i Lim-
erick, är vad jag tycker är det bästa med 
Irland än så länge. Lyckligtvis kan den 
listan göras lång, här och nu nöjer jag mig 
med att nämna några få saker. Vädret är 
naturligtvis till och från, men än så länge 
är det faktiskt mestadels över förväntan, 
universitetet jag studerar vid är jättefint, 
den irländska naturen är helt underbar, 
det går att äta och dricka gott och kly-
schigt nog måste jag även nämna hur 
trevliga och tillmötesgående irländarna 
är. Har du inte redan varit på Irland tyck-
er jag definitivt att du ska göra ett besök 
någon gång. 

Vi ses i sommar igen!

JOhan TörnrOTh

Det irländska köket är definitivt inte det nyttigaste, 
men ofta väldigt gott. Ovan syns klassikern Fish and 
Chips och till vänster är en egen-upptappad pint av 
“nationaldrycken” Guinness. För den som är nyfiken 
kan jag berätta att det tar exakt 119,5 sekunder att 
tappa upp en perfekt pint av Guinness.

På den västra kusten på Irland finns Cliffs of Moher 
som verkligen är något att beskåda. Klipporna löper 
8 km utmed kusten och fallhöjden är som mest 214 
meter. Även om sikten inte var den allra bästa när 
jag var där var det fortfarande en mäktig syn.

Den irländska naturen tilltalar mig väldigt mycket. 
Bilden är tagen under en vandring i Galtee mountains 

(917 m.ö.h.) med Outdoor Pursuits Club.

överlag har vädret än så länge varit 
skapligt, men just under denna vandring 
i Knockmealdown mountains kunde det 
varit bättre. regn, blåst och dimma. 
Det är tur att det finns regnkläder.

Kort fakta om staden Limerick

I Limerick bor knappt 
100 000 personer, 
vilket gör staden till 
den tredje största 
i landet Irland. 
Staden grundades 
på 800-talet och 
irlands längsta flod 
Shannon flyter 
igenom stadens 
centrum.

Limerick

Foton: Johan Törnroth

Johans äventyr 
    på Irland
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Lösningar  lämnas till Inge Berg
senast 10 maj 2015.

Adress: Bågvägen 13,  544 32  Hjo.

Korsordet finns även på hemsidan (hbok.se), så om 
du inte vill klippa ut korsordet ur tidningen kan du 
skriva ut det från hemsidan. Du hittar korsordet 
under Föreningen - Hjo-Orienteraren.

Korsord 2 - 15

Namn: _________________________________________

Adress: _________________________________________

Hela 14 lösningar har inkommit! Tack för det!

De som klurat ut vilka som passade in rutorna är: 
Helena Karlsson, Maj-Britt och Axel Häll, Stig Gustavsson, Torbjörn 
Löfving, Ewa Larsson, Bernhard Grenabo, Sven-Erik Johansson, 
Kajsa Toftén, Ann-Catrin Ahlström, Owe och Barbro Törnroth, 
Anita och Åke Gustavsson, Linnea Ekmark, Anna-Lisa och Roland 
Gustavsson och Viola Olofsson. 

De som hade tur i dragningen var: 
Sven-Erik Johansson (3 lotter) och Linnea Ekmark (2 lotter). 
Grattis! 

Väntar mig lika många (gärna fler) lösningar på nya krysset! 
Önskar er alla en skön vår!
        InGe BerG

Vågrätt:

  1. Vänslas
  6. Folksaga
10. Dricker man med barn?
12. Försäkrar
13. För vinterfiske
14. Färre än få
16. Omoralisk
18. Bergstopp
20. Ofruktbar
22. sinta 
24. Blev vrak tidigt
25.ran-make 
27. ej vårt
29. Doftar om våren
33. Konsumblad
35. Dörrförstärkningar
36. Dricks
37. Går ofta till Åre
40. Kan man små till sömns
41. Betjänt

Lodrätt:
  
  2. skånelag
  3. Vishetsgud
  4. svårt läge
  5. mena
  6. Ändplats
  7. För inläggning
  8. Donera
  9. smörknivsvirke
11. Dräkt-förled
12. ses snabb 
15. Tillfyllest
16. Oskäligt dyrt
17. neon och helium
19. Team
21. Gullig
23. Inte slät
25. Vattendrag
26. Vanlig titel
28. Utslagsplats
30. Kan man upp
31. en Coward
32. Jan i nackabyn
34. Kyla
36. antal
38. Vapen
39. Börda

Vecka 30 är det dags för årets O-ringen i Borås. Förra året 
var det ca 30 medlemmar i Hjobygden som deltog 1 eller 
flera dagar vid O-ringen i Skåne. Nu ser vi fram emot 
Borås. Centralorten kommer att ligga strax norr om 
Borås Djurpark och Knalleland. Sista etappen kommer 
att gå på Rya åsar väster om BoråsArena. Hoppas det är 
många Hjoorienterare som tar tillfället i akt att delta vid 
årets O-ringen, en eller flera dagar. En riktig härlig up-
plevelse och ett minne för livet. Nästa anmälningsstopp 
är den 1 april, men det går att anmäla sig senare också 
och även på plats om man vill springa en öppenbana. De 
flesta av oss brukar bo på campingen på Centralorten. 
För att läsa mer om O-ringen i Borås gå in på www.orin-
gen.se. Där finns inbjudan där du kan läsa om tävlingen, 
boende och uppleva m.m.

ann-KrIsTIn JanssOn

Karl Erik har varit medlem i klubben sedan den startade. 
Då han något år tidigare blivit Hjo-bo.

Han startade sin orienteringsbana ganska sent i 
25-årsåldern i Falköpings AIK.

Efter att ha utbildat sig till skogsinspektor hamnade han i 
Blomstermåla, men när det blev en plats ledig i Tibro sökte 
han det jobbet.

1965 lärde jag känna Karl-Erik första gången, då han dök 
upp på kretsens träningar den våren. Tibro AIK var inte så 
aktiv på den tiden så när det var lång väg till tävlingarna så 
åkte han med oss. Vi försökte påverka honom att även tävla 
för oss. Men det blev istället IF Hagen som blev hans klubb 
de två sista H21-åren. När han gick upp i H35 återvände 
han till Tibro AIK som nu åter hade fått igång sin verk-
samhet.

1987 flyttade han till Hjo och började springa för oss.
När det gick rätt för honom var han oslagbar i sin klass.
1995 vann han O-Ringen, men annars var han inte så 
förtjust i dessa tävlingar som han deltog sparsamt i. Vid 
de större tävlingarna brukade det knyta sig för honom. Så 
några stora mästerskap blev det aldrig trots att han hade 
kapaciteten för att vinna.

I början av 2000-talet började hälsan svikta. Trots fortfar-
ande hård träning så svarade inte kroppen längre.
Han var även en duktig banläggare, vars banor vid DM-
natt 2006 och Hjo 2-dagars 2008 möttes med de tävlandes 
gillande.

KarL BerGsTranD

Karl-Erik Helin har lämnat oss
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Numera kan man beställa Ullmaxkläder direkt från vår hem-
sida. Det innebär att om man beställer genom hemsidan så 
går 20% av försäljningsvärdet till klubben. När vi gör en rik-
tad kampanj på hösten får klubben 30% av försäljningsvärdet. 
Ullmax kommer från och med i år att ha en vinter/vår katalog 
och en höst/vinter katalog. Det är på den senare som vi kom-
mer att ha en drive i höst. Vinter/vår katalogen som skickas 
ut till de aktiva medlemmarna ihop med tidningen Hjoorien-
teraren nr 1. 
De som inte får katalogen och de som ska beställa kan gå in på 
vår hemsida och klicka på Ullmax banner som finns till höger 
på hemsidan. När du klickar på bannern loggas du automa-
tiskt in på Hjobygdens sida på Ullmax (den ser ut ungefär 
som den vanliga Ullmax-sidan men längst upp på sidan står 
det att köp i webbshopen stödjer Hjobygdens OK). Härifrån 
kan du sedan som vanligt söka bland olika produkter. När du 
sedan lägger dem i “varukorgen” och betalar får Hjobygden 
20 procent av beloppet i provision. 
Det är inget tvång att köpa något utan det är en möjlighet för 
våra medlemmar att köpa bra kvalitet till ett bra pris om man 
vill. Vidare så kommer det mailas ut när Ullmax gör något 
extra pris på produkterna.

Hör av dig till Carl-Christian om du har några funderingar 
kring detta. 

Tel. 0703-444429

Saknar du info från 
Västergötlands OF?
Om du saknar tidningen Västgöta-
orienteraren finns det möjlighet att få 
nyhetsbrev via mailen. För de av er 
som ännu inte tecknat er för nyhets-
brevet från Västergötlands OF så gör ni detta på:
http://www.orientering.se/Distrikt/VastergotlandsO-
rienteringsforbund/Nyhetsbrev/

Har du facebook? Gilla Västergötlands OF och/eller 
gå med i gruppen Orientering i Skaraborg så får du 
rykande färska nyheter. Givetvis skickar Ann-Kristin 
ut klubbnyheter via mailen. Och via klubbens hem-
sida finns det länkar till nyheter  från VOF och SOFT. 

Ullmax


