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Då var det åter dags att 
skriva en ledare. Vårsäson-
gen är i stort över, utom att 
det finns flera sprinttävlin-
gar kvar. Vilket är positivt. 
Tyvärr har det varit rätt 
kallt i vår. Just när detta 
skrivs kommer det första vårregnet ner och det be-
hövs för det har ju varit rätt torrt i år hitten tills. 
Ungdomsserien har startat och Hjobygden hade 
den andra tävlingen uppe vid Högaliden. Det var 
58 ungdomar som sprang, av dem var det 19 st från 
Hjo. Vilket var mycket positivt.

Det vi har att se fram emot nu närmast är vår sprint-
tävling på hemmaplan den 6 juni. Det ska bli kul 
att arrangera en sprinttävling i klubben, vilket jag 
tror är första gången för Hjobygdens OK. Banläg-
gare är Elin Törnroth och sekretariatschef  är Maria 
Schmiterlöw. Mycket roligt och positivt att de yngre 
tar sig an sådana tunga uppgifter. Vi får ej glömma 
alla de yngre och äldre som ställer upp i klubben på 
tävlingen och gör ett jättejobb.

När detta skrivs är det 13 personer från klubben 
som är anmälda och ska springa O-Ringen i Boden. 
Endast 2 färre än förra året, fast det är så långt nor-
rut. Det är 117 mil och tar 14 timmar att köra enligt 
Eniro, åt ett håll. Totalt är det ca 9000 personer som 
har anmält sig hittills. Det ska bli kul att så många 
från klubben vill delta i år. Själv kommer jag att åka 
upp och springa öppen klass. Nu hoppas vi bara på 
fint väder under O-Ringen, då blir det ännu bättre. 
Efter O-Ringen har vi vår egen dubbeltävling den 
10-11 augusti att se fram emot. De flesta i klubben 
är redan tillfrågade och har fått en uppgift på täv-
lingarna att sköta om. Är det någon som inte vet 
vad den ska göra är den hjärtligt välkommen att 
höra av sig till tävlingsledarna. När dessa tävlingar 
är över så kommer hela höstens program med täv-
lingar att ligga framför oss. Det är något som jag 
tycker ska bli roligt. 

Jag önskar er alla en fin och trevlig sommar. Vi syns 
på tävlingarna i höst eller hur?

Ordf. Carl-Christian Schmiterlöw

Motivering:
Ann-Kristin Jansson blev under 
våren utsedd till Årets tränare i 
Hjo kommun 2012 i samband med 
idrottsgalan i Hjo. Stort grattis!

Lars jobbar till vardags på kontor i Tibro, 
men när han får möjlighet snörar han gär-
na på sig orienteringsskorna och springer 
en öppen bana. Att han började orientera 
beror på att han följde med dottern Signe 
och fattade då tycke för sporten. Lars in-
går i Ungdoms- och träningskommittén i 
klubben och på frågan vilken distans som 
är roligast är svaret sprint.

Här kommer vi i varje nummer att presentera två medlemmar i klub-
ben. 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 i varje nummer ut någon/några i klubben 
som förtjänar att uppmärksammas lite extra. 
I detta nummer har UTK valt ut......

Malin började sin orienteringskarriär i 
ung ålder, men då i klubben IK Gand-
vik. Idag springer hon klassen D16 och 
det i Hjobygdens färger. Som nybliven 
16-åring i Västergötland har Malin tagit 
chansen att vara med i USM-truppen 
där hon ser fram emot att lära känna 
nya orienterare och ha kul. Närmast 
längtar hon till Sommarlandssprinten 
och därefter VOF:s konfirmationsläger. 
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Ann-Kristin Jansson

Ledaren UTK  uppmärksammar

Medlemsprofilerna

Malin Jansson

Lars Ekmark



Tävlingar hösten 2013

Datum   Plats     
  1 aug
  8 aug
15 aug                                                                            
22 aug     Ryd, Trävattna                                          
29 aug     Sjötorp. Vägv från Rv 47 vid Borga.        
5 sept     IK Gandvik                                                                  
12 sept OK Klyftamo
19 sept   SOK Träff: Mölltorp preliminärt.
26 sept 
  3 okt Sisu Tidaholm
10 okt     Stenhammarsskolan, Lidköping           
17 okt Tibro OK
25 okt IF Hagen
31 okt    Högaliden, Hjo.                                       
  7 nov   Snapens Friluftsgård, Mariestad.        
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Aktuella aktiviteter

Augusti 
 2 U-10mila  OKTranan/Ulricehamns OK
 3 Ultraträffen  OKTranan/Ulricehamns OK
 4 Ultraträffen  OKTranan/Ulricehamns OK
 10 Hjo 2-dagars, medel Hjobygdens OK
 11 Hjo 2-dagars, lång Hjobygdens OK
 17 Öka farta  Tidaholm SOK Sisu
 18 Ostlöpet   Falköpings AIK OK
 24 Tivedsdubbeln  OK Skogsstjärnan/SOK Träff
 25 Tivedsdubbeln  OK Skogsstjärnan/SOK Träff
 31    SOK Aneby
September 
 1 Baurtrampet  Jönköpings OK
 7 DM Medel  IF Hagen/Istrums SK
 8 DM Stafett  IF Hagen/Istrums SK
 13 DM Natt   Vänersborgs SK
 14 DM Sprint  Vänersborgs SK
 15 DM Lång  OK Skogsvargarna
 21 Bacho Cup  Lidköpings VSK
 22 Ungdomsstafett  Lidköpings VSK
Oktober 
 4 SkM natt  Främmestads IK
 12 25-manna  Järla OK/Väsby OK
 13 25-manna korten  Järla OK/Väsby OK
 18 Axvalla natt  Istrums SK

POL-program hösten 2013  

Nu har vi lite lågsäsong när det gäller träning, men visst finns det 
möjlighet till träningar. 
Tisdagar arrangerar Hagen mfl tisdags-OL. För att se program gå 
in på www.ifhagen.com, länk finns via vår hemsida.
Torsdagar Pensionärs-OL tom 27 juni. 
Torsdagar Ungdomsträning tom 27 juni. Ingen träning torsda-
gen den 6 juni, då vi har vår egen tävling Skaraborgsmästerskap i 
sprint i anslutning till Stadsparken/Hjo Camping.
Under sommaren kommer vi att träna/provspringa våra banor 
inför tävlingen 10 och 11 augusti. Mer information kommer ut på 
hemsidan samt via mail.
Det finns också möjlighet att på egen hand springa/gå Veckans 
Bana uppe på Högaliden samt Naturpasset, dels på Högaliden 
och dels Fotopasset i Hjo stad.
Planerat är också Kretsoringen i slutet på juni eller början på juli. 
Det är Tibro som håller i detta och vi har inte fått någon informa-
tion ännu.

För dig som klarar av orange nivå (HD14) eller svårare finns det 
möjligt att träna lite extra genom att delta i Östra Skaraborgskret-
sens Kretsträningar. För våren återstår bara en, den 11 juni i sam-
band med tisdags-ol i Tibro.

UTK

Nu återstår endast 3 sprinter för vårsäsongen.
6/6   Skaraborgs-M Sprint Hjobygdens OK
8/6   Kurortsprinten OK Klyftamo
9/6   Sommarlandssprinten IK Gandvik
3/7 arrangerar Skene SoIS Sommarorientering

Flera olika flerdagarstävlingar under juli 
månad i olika delar av Sverige, se Eventor.
Vecka 30 O-ringen i Boden

I början på augusti drar orienteringssäsongen i 
gång i Västergötland med Ungdomens 10-mila 
i Ulricehamn den 2 – 3 augusti, med vanliga 
tävlingar medel den 3/8 och lång den 4/8 (in-
går i Westgota Cup).

Den 10 och 11 augusti är det vår egen Hjo 
2-dagars. Det behövs givetvis funktionärer hit. 
Om du inte blivit tillfrågad ännu och vet att du 
kan vara med hör av dig till Ingrid Schmiterlöv 
eller Thomas Lindblad. 

Därefter följer tävlingar varje helg. Om alla 
tävlingar kan ni läsa i Västgötaorientering 
som ni fått hem i brevlådan, om inte så kon-
takta Ann-Kristin Jansson eller Carl-Christian 
Schmiterlöv.

Träning i sommar med HjobygdenOrientering i sommar
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Naturpasset 2013
Årets Naturpass finns att köpa på Turistby-
rån, Melins kiosk samt vid Bingopromenad-
erna i Högaliden. Även i år finns det ett för 
Högaliden och en fotoorientering i Hjo stad.

Vid frågor: Kontakta 
Owe eller Barbro Törnroth 
Tel. 0503-14178

Vill du ta kontrollen? Börja orientera. 
En inbjudan som skickades ut till samt-
liga elever i årskurs 2 tom 4 som inte är 
medlemmar i Hjobygdens OK.

Nybörjar- och Familjekurs i orientering 
startade torsdagen den 4 april kl 18.00 
på Högaliden. Nybörjarkursen var fyra 
gånger under april månad och för alla 
åldrar, från ca 8 år: barn, ungdomar och 
vuxna. Det var allt från 30 ner till tio per-
soner. Efter de fyra gångerna har ung-
domarna deltagit i ungdomsserien. Tyvärr 
har det inte varit så många av nybörjarna 
som fortsatt pga andra aktiviteter på tors-
dagar.

Det har varit många ungdomar från Hjo-
bygden som deltagit på Östra Kretsens 
Ungdomsseriens första två tillfällen ca 
20 stycken vid varje tillfälle. Första gån-
gen var det sprint i Bolonger, Skövde där 
Malin Jansson tog segern i Violett Dam 
(motsvarar D16 i svårighetsgrad). Vid 

Hjobygdens egen deltävling på Högaliden 
segrade Matilda Rännare i Orange Dam 
(motsvarande D14 i svårighetsgrad). 
Vid denna deltävling hade vi också tur 
i lottade priser. UTK tackar alla funk-
tionärer som ställde upp vid vår tävling.

Nytt för i år på ungdomsserien är att det 
inte är indelat i åldersklasser utan färg-
banor motsvarande svårighetsgrad. Det 
är för att ungdomar som är nybörjare ska 
kunna springa rätt svårighetsgrad oavsett 
ålder. Banorna är indelade i grön dam/
herr, vit dam/herr, gul dam/herr, orange 
dam/herr och violett dam/herr. Där grön 
är lättast (motsvarar inskolning) och vio-
lett är svårast (motsvarar HD 16). 
I skrivande stund återstår två deltävlin-
gar den 23/5 i Karlsborg och finalen den 
30/5 i Tibro. Pris delas ut till klassegrare 
vid varje deltävling, samt att det lottas ut 
priser. Har man deltagit vid minst tre till-
fällen får man också en medalj.

Ann-Kristin Jansson

Du vet väl om att du kan springa orientering när du vill uppe i Högaliden? 
På spårtavlan mitt på gräsplanen framför klubbstugan finns det två brevlådor 
som innehåller Veckans Bana.

Det finns två banor att välja 
mellan: korta banan är drygt 
2 km lätt orientering och 
långa banan är ca 4 km me-
delsvår orientering. Varje 
måndag finns det nya banor 
att springa. Mer info finns på 
spårtavlan och på hemsidan.

Träna när du vill?

Nybörjarkurs och Ungdomsserien



Preliminär organisationsplan inför tävlingen 2013.06.06.

Tävlingsledare:   Carl-Christian Schmiterlöw
Banläggare:  Elin Törnroth
Bankontrollant:  
Tävlingskontrollant: Lena Arnoldsson

•	 Tävlingsledning:  
Uppgifter: kontakta tävlingskontrollant och bankontrollant, 
utvärdering och dokumentation, upprätta skiss över TC,

•	 Markägarkontakt: Carl-Christian Schmiterlöw, Bernard 
Grenabo

Uppgifter: Kontakt medkommunen, industrier och övriga 
markägare.

•	 TC byggnation:  Bernhard Grenabo och Bertil Karlsson
Övrig personal: Ingrid Schmiterlöw, Gunnar Bryst, Lars Ek-
mark, Thomas Lindblad,
Uppgifter: Beredskap när det uppstår problem inom övriga 
ansvarsområden. Ansvara för transport tillbaka med startlis-
tor från start till sekretariat. 
Ansvar för skötsel av toaletter. 

•	 Parkering: Åke Gustavsson
Övrig personal:  Stefan Larsson, Ulla-Lena Lindblad,                                                                                                                         
på parkeringen, Simon Larsson samlar in avgifter på parker-
ingen. 10 kr
Kommentarer: 3 man är ett minimum till parkeringen. Röd 
snitsling från parkering till TC.
Resten av tiden: Flaggvakter vid övergång av väg. Simon till 
TC

•	 Dusch och toaletter: 
Toaletter:
Beställning av 4 st. toaletter: Bertil Karlsson
Dusch:
Ansvariga för duschen: Hans och Kajsa Toftén. 
Snitsling till dusch: Lila snitsling från TC till badet.

•	 Sjukvård: Vakant 
Kommentar: Finns det säker väg för ambulanstransport? 
Anmäler till räddningstjänsten plats och väg.
Åsa tittar igenom sjukvårdutrustning som finns på Högaliden 
och kompletterar.

•	 Priser:  Ingrid Schmiterlöw
Övrig personal: Malin och Sofia Jansson.
Kommentar : Priser upp till HD21 enligt gällande reglemente. 
Alla som deltar i inskolning, U-klasser och HD10 får pris vid 
målgång. 
Priser till klassegrare från HD35 och uppåt.   

•	 Försäljning:   Barbro Törnroth
Övrig personal: Ulla-Lena Lindblad, Laila Ekmark

Kommentar: Serveringen öppnar kl. 9.00.

•	 Knatteknat: Malin Jansson 
Övrig personal: Matilda Rännare och Signe Ekmark.
Kommentar: 10 kronor i startavgift. Tydligt ange start och 
sluttid. Malin lägger banor och Karl gör kartan.

•	 Kontollvakter: Inge Berg, Roland Gustavsson, Eva Olsson, 
Owe Törnroth, Håkan Olsson, Johan Törnroth, Lena Fast-
mark, Bertil Karlsson, Thomas Lindblad, Bengt Ståhl, Pär 
Johansson, Sara Johansson,

Kommentar: Skall vara på plats från kontrollernas utsättning 
till 11,45. Samt tar med ”sina” kontroller till TC. Arbetspassets 
längd blir ca 3 timmar. Medtag vid behov sittplats och fika. 
Samling TC kl 08,30
 
•	 Start: Ann-Kristin Jansson
Övrig personal: Ewa Larsson, Mikael Rännare, Tomas Jansson, 
Kommentar: Traditionell start
Startens ansvar : Orange/vit snitsel från TC till start. Röd/vit 
snitsel från start till startpunkt.  

•	 Sekretariatet: Maria Schmiterlöw 
Övrig personal: Stig Karlsson, Dan Holmbäck, Karl Berg-
strand, Oskar Törnroth, Kajsa Toftén, Magnus Lindblad,
Kommentar: Information och upplysningar sköts ihop med 
tävlingsledningen istället för att ha klagomur. 

•	 Tävlingsjury:  Tillsätts tävlingsveckan

•	 El:   Gunnar Bryst 

•	 Direktanmälan: Oskar Törnroth, Kajsa Toftén

•	 Speaker/informatör:  Vakant

•	 Utsättning av kontroller: Banläggare
Övrig personal: Owe T, Bertil K, Håkan O, Johan T,
Kommentar: Samling kl. 8.30.

•	 Bredd-OL :

Tisdag 4/6: Kartplockning kl 18.00. Utförs av startpersonal. 
                   Hopplockning av material till TC och start kl.17.00 
i Högaliden.
Onsdag 5/6: Transport av material och byggnation vid campin-
gen, samling vid Högaliden kl. 17.00. 

Organisationsplan Skaraborgsmästerskap sprint 6 juni
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Div I
Johan Törnroth        98  95  90 91      374   80  79
Bertil Karlsson       92  90  85 88      355   81  78  50  20
Kajsa Toftén          100  89  84 80      353
Håkan Olsson          91  80  80 80      331   78  77  63  62
Owe Törnroth          95  85  71 60      311   40
Ingrid Schmiterlöw    86  75  70 66      297   60  55  50
Ann-Christin Jansson  75  71  65 66      277       48
Malin Jansson         75  70  54 54      253   34
Elin Törnroth         85  60  55           200
Oscar Törnroth        70  50  40 22      182
Sofia Jansson          75  40  20 20      155
Karl Bergstrand       10                  10

Div II                                    
Barbro Törnroth       97  73  50 48      268   33
Carl-Ch Schmiterlöw   60  60  60 60      240   60  50  50
Malin Larsson         40                  40
Matilda Rännare       40  40              40
Hanna Larsson         36                  36
Mikael Lundborg                            0
Gunnar Bryst                               0
Anna Schmiterlöw                           0
Ewa Larsson                                0
Svante Larsson                             0
Simon Larsson                              0
Teodor Lundborg                            0

Div III                                  
Maria Schmiterlöw     87  80  78 73      318   60  60
Bernhard Grenabo      76  45  40 37      198   33  20  10  10  10
Linnéa Ekmark         50  40  40 40      170
Signe Ekmark          50  40  40 40      170
Ann-Sofie Bjurström   40  40  40 40      160
Lars Ekmark           45  40  40 20      145
Alice Ekmark          40  40  40         120
Laila Ekmark          40  40  40         120
Eva Olsson             30  30  30 30      120   30
Henrik Blennow        50  50             100
Erik Rännare          60  30              90
Tor Rännare           60  30              90
Anette Fritzon        60                  60
Maria Karlsson        50                  50
Veronica Fritzon      50                  50
Jessika Fritzon        50                 50
Villiam Robsam        50                  50
Lena Fastmark         50                  50
Noé Karlsson          40                  40
Hans Toftén            40                  40
Mikael Rännare        20  10              30
Åsa Grenabo           10                  10
Lars Axelsson                              0
Annika Rännare                             0
Moa Rännare                                0
Lisa Axelsson                              0
Fredrik Schmiterlöw                        0
Roland Gustafsson                          0
Ylva Holm                                  0
Lisa Johansson                             0
Adam Johansson                             0
Axel Grenabo                              0
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Aktuell ställning i Hjo-Divisionen

Sätta upp stora skylten nere vid vägen. Nyckel till Hö-
galiden finns bl.a. hos Majvor

TIPS - Tipsfrågor – finns klara i tipspromenadlådan 
i Högaliden

Tipspromenad kostar 10 kronor – barntipset är gratis

Kolla att det finns tipslappar uppkopierade – om inte 
kopiera tillräckligt antal tipslappar – mall finns

Frågor sätts ut (klämmor finns på stolparna) på bingo-
stolparna utmed spåret

Rätta tipslapparna efter promenaden och vinst delas ut 
till de tre med flest rätta svar (+ skiljefrågan). 1:a pris 
kaffe/choklad + fikabiljett, 2+3:pris fikabiljett

Speciella barnfrågor finns inte – istället finns på tip-
slapparna myror, nyckelpigor eller något annat som 
barnen får räkna antal och lämna in svar – här dras 5 
vinnare. Vinst är fikabiljett

BINGO – Brickor sätts ut på stolpar längs spåret

Priset är 20 kronor – vinstutbetalning för hel bricka 
(150 kr) och tvåraders (30 kr) görs direkt – enraders 
(20 kr) lottas (namn skrives på baksidan och samlas in 
för sig). Cirka 50% av intäkterna (för bingon) skall gå 
till vinster. Summan regleras med dragning av enrad-
ers

Försäljning av 21-lotter

FIKA - kostar 20 kronor – våfflor med sylt och grädde 
skall serveras och för detta krävs 2 kökspersonal - kaf-
fe, the, saft, våffelsmet och sylt finns. Grädde och mjölk 
får respektive ansvarig ta med upp till Högaliden, ut-
lägg för detta regleras direkt i fikakassan. Den som står 
först på listan får vara ansvarig för inköp av mjölk och 
grädde

Redovisa till kassören enlig blanketten. Spara 1000 kr 
i växelkassan

Skriv till tidningen – redaktion@hjotidning.se samt 
till Hjobygdens OK:s hemsida – johan.tornroth@hot-
mail.com

Plocka in brickor (och sätt om till nästa söndag) och 
tipsfrågor samt snygga till i klubbstugan

Vid eventuella frågor ring Majvor 0703-952433, Åsa 
0733-841532 eller Lennart 0503-12568

Att göra inför/under 
Bingo- och tipspromenader 
i Högaliden söndagar 2013 
kl. 10-12



Vätternrundan 13-06-15 fuktionärer Hjobygdens OK
Ev sena ändringar kommer att finnas i aktuellt funktionärsschema på Hjobygdens hemsida    
       
Ansvariga:  02.30-16.00 13.5 Owe o Barbro Törnroth   
      
Kaffekokning:  01.00-08.00 7 Åke Gustavsson   
   03.00-08.00 6 Lennart Hall   
   08.00-15.00 7 Bertil Karlsson   
   08.00-13.00 5 Anna-Stina Svensson   
      
Linje 1:   03.00-08.00 5 Göran Banck  Support linje 1 och 2  
   02.30-08.00 5.5 Iréne Banck   
   02.30-08.00 5.5 Claes-Ola Persson   
   03.00-08.00 5 C-C Schmiterlöw   
   04.00-08.00 4 Sara Johansson   
   06.00-08.00 2 Klara Johansson   
   06.00-08.00 2 Hjalmar Johansson   
      
   08.00-13.00 5 Leif Holmbäck   Support linje 1   
   08.00-13.00 5 Lars Ekmark   
   08.00-13.00 5 Monica Hall   
   08.00-13.00 5 Mikael Rännare   
   08.00-12.00 4 Kjell Andersson   
   08.00-12.00 4 Lovisa Andersson   
   08.00-12.00 4 Mattias Andersson   
      
Linje 2:   04.00-08.00 4 Mikael Lundborg   
   04.00-08.00 4 Teodor Lundborg   
   04.00-08.00 4 Krister Isaksson   
   04.00-08.00 4 Majvor Axelsson   
   04.00-08.00 4 Gunnar Bryst   
      
   08.00-13.00 5 Bernhard Grenabo Support linje 2   
   08.00-12.00 4 Annika Andersson   
   08.00-12.00 4 Caroline Eriksson   
   07.00-12.00 5 Eva Larsson   
   08.00-12.00 4 Signe Ekmark  växlar med Linnea  
   08.00-12.00 5 Elin Andersson   
      
Linje 3, tältet:  05.00-10.00 5 Thomas Lindblad Support linje 3  
   05.00-10.00 5 Ulla-Lena Lindblad   
   05.00-10.00 5 Erik Lindblad   
   05.00-10.00 5 Magnus Lindblad   
   05.00-10.00 5 Simon Holmbäck   
   05.00-10.00 5 Inge Berg   
   07.00-12.00 5 Malin Larsson   
      
OBS! Personalen 10.00-15.00 5 Jan-Åke Eriksson Support linje 3 + linje 2, då  
flyttas till linje 2, 10.00-15.00 5 Thomas Jansson  linje 3 stängs kl 12  
då tältet stänger  10.00-15.00 5 Marcus Eriksson   
kl 12.   10.00-15.00 5 Göran Alm   
   10.00-15.00 5 Dan Holmbäck   
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Scenarbete:  03.00-08.00 4 Ingrid Schmiterlöw   
   07.00-11.00 4 Anna Schmiterlöw   
   11.00-16.00 5 Kajsa Toftén   
      
Plocka brickor:  04.00-07.00 3    
   04.00-08.00 4 Håkan Olsson   
   07.00-11.00 4 Karl Bergstrand   
   07.00-12.00 5 Svante Larsson  växlar med Simon  
   11.00-16.00 5 Hans Toftén   
      
Torka brickor:  02.30-07.00 4.5 Ann-Kristin Jansson   
   03.00-07.00 4 Sofia Jansson   
   03.00-07.00 4 Stig Karlsson   
   04.00-08.00 4 Eva Olsson   
   04.00-08.00 5 Per Johansson   
   07.30-11.00 3.5 Lotta Schmiterlöw   
   07.00-12.00 5 Stefan Larsson   
   07.00-12.00 5 Lotta Holmbäck   
   07.00-12.00 5 Simon Larsson  växlar med Svante  
   08.00-12.00 4 Linnea Ekmark  växlar med Signe  
   08.00-13.00 5 Mathilda Rännare   
   08.00-13.00 5 Moa Rännare   
   10.00-15.00 5 Haldor Johansson   
   11.00-16.00 5    
      
Städning:  12.30-16.30 4    
   12.30-16.30 4 Roland Gustavsson   
          
 Information till funktionärer     
      
 Många cyklister ställer frågor. Lär dig svaren på de vanligaste!     
 ·        Toaletter - finns vid hamnen för både damer och herrar    
  - för herrar inne på Park vid stora entrén    
  - för damer till höger utanför Park, en trappa ner   
 ·        Specialkost i köket på Park     
 ·        Vatten, saft, sportdryck och gurka vid hamnen     
 ·        Sjukgymnast vid badet     
 ·        Depå med information vid hamnen     
 ·        Besticken finns i påsen
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Den 12 oktober är det dags för årets 
25-manna. Förra årets lyckades vi få ett 
helt eget lag, vilket vi hoppas vi kan få i 
år igen. Så boka helgen 11-13 oktober för 
25-manna i Upplands-Bro, nordväst om 
Stockholm, inte långt ifrån där 10-mila 
gick. Vi kommer som vanligt att åka buss 
och bo på hotell för en billig egen avgift. 
Alla kan vara med, det finns banor och 
svårighetsgrader för alla. Mer information 
kommer efter sommaren.

Några tankar från banläggaren: tävling-
sområde ligger intill bebyggelse, vilket 
har bidragit till att en del stigar har körts 

upp med motorcykel. Det händer att des-
sa stigar ”uppstår” efter att vi ritat kartan, 
men just nu har vi koll på läget genom att 
kartritaren precis varit ute i området och 
ånyo rekat och justerat efter behov  . Eft-
ersom det är ett närområde rör sig mycket 
folk i skogen och ett område har utsatts 
för skogsbrand. Det var flera år sedan det 
hände och i dagsläget är björkslyet där lite 
högre än normal manshöjd. Lågorna har 
bränt av bergshällarna och det har öpp-
nats upp stråk genom skogen, som också 
är fint redovisade på kartan. Lätt att göra 
parallellfel här. De längre banorna kom-
mer att få en blandning av lättlöpta partier 

med fri sikt, John Bauer-skog och lite mer 
svårlöpta delar som t.ex i det f.d. brandom-
rådet. Den lättaste banan (vit) kommer 
att gå i skog med ledstänger som diken, 
gärden och gula ”korridorer” i granskog. 
Vi rekommenderar att ungdomarna trä-
nar på andra ledstänger än svartbild inför 
höstens begivenhet. Vi hoppas kunna öka 
spänningen lite extra för lagen då nästan 
alla banor kommer att passera arenan, 
och kompisarna ges möjlighet att heja 
fram och coacha sina löpare.

UTK

25-manna 2013



Johan Törnroth 
- sekreterare i VOF
Hjobygdens OK har fått en representant i VOF:s 
styrelse. Vid årsmötet för Västergötlands Orien-
teringsförbund valdes nämligen Johan Törn-
roth in i styrelsen. Johan är invald  för ett år 
framöver och sitter som sekreterare i styrelsen. 
Ordförande i VOF är Anne Udd, Markbygdens 
OK.

Ej betalande medlemmar
Det finns ett antal medlemmar från i fjol som ej 
betalt medlemsavgiften för i år som vi hoppas 
vill vara med och stödja oss även i år. Detta är 
sista tidningen för dem som ej betalt medlem-
savgiften för i år.

Carl-Christian Schmiterlöw
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Lördag den 23 mars kl 11.00 på Högaliden ar-
rangerades Våffelköret. Då det fortfarande var 
en hel del snö i skogen blev det snöpulsning i år, 
även om skaren bar på vissa ställen sjönk man 
ner i snön ibland. Ca 25 personer trotsade snön 
och slöt upp vid Våffelköret varav nästan hälf-
ten var ungdomar. Det fanns tre olika slingor att 
välja på: en lätt och två lite svårare. Efter dusch 
var det dags att äta våfflor, så många man ork-
ade. Hjo Tidning var uppe och tog bilder och 
gjorde reportage.

Våffelköret

Klubben har skaffat en ny kartrit-
ningsdator.

Nu har jag varit ute en vecka med 
vår nya kartritningsdator, Motion 
Tablet PC. Kan konstatera att det är 
bättre stabilitet än på mina tidigare 
datorer som har varit mina egna. 
2006 köpte jag min första som jag 
använde i 3 år, sedan har jag använt 
en vanlig netbbok sedan 2009. I 
vår har det varit mycket dåligt med 
satelliter, troligtvis är det några 
som ligger nere. Minimum för att 
kunna rita är 8 satelliter. Jag har en-
dast varannan dag kommit upp till 
det. Lägga in punkter har inte gått. 
Tidigare år har man kunnat ligga 
på ett snitt på 9-10 med max på 12. 
I år har jag aldrig kommit över 10.
Den nya dator tar emot även de 
Ryska satelliterna och ligger mellan 
16-22 satelliter. Vilket gör att pres-
sionen blir bättre.

Med laserkurvor och dator är det 
lätt att rita, det är endast bedöm-
ningen vad som skall vara med 
på kartan som är svårt. Laserkur-
vorna ligger exakt stigar, mossar, 

grönområden m.m. låter man da-
torn rita medan man går. Det är 
inte alltid som nivån för kurvan 
syns i naturen utan man får byta 
nivå ibland upp eller ner.

En annan användning av datorn är 
banläggning, bankontroll. Har just 
varit ute och markerat kontroller 
för vår POL orientering i vår. Man 
behöver ingen kompass eller stega. 
Det är bara att följa hårkorset fram 
till den tänkta kontrollpunkten, då 
ser man om kartan stämmer eller 
inte. Man behöver inte vara rädd 
för att kontrollen ligger fel. För den 
osäkre kan använda svårare kon-
trollpunkter utan att lägg tid på att 
dubbelkolla om det är rätt ställe 
som kontrollen ligger på.

Skulle ni vilja prova på att rita så 
kan ni låna datorn när inte jag är 
ute och ritar. När ni skall lägga ut 
kontroller så ta med datorn. Själv 
ritar jag mest mellan 8-16. Kväll-
stid är datorn för det mesta ledig.

Karl Bergstrand

Klubbens nya kartritningsdator

Med en av lösningarna till förra 
korsordet fanns följande brev:

“Hej Inge!
Vill passa på och tacka för alla kor-
sord du gjort i Hjoorienteraren. Jag 
brukar försöka lösa dem så ofta jag 
kan, men har aldrig tidigare skickat 
in någon lösning. Det är inte alltid 
jag lyckats lösa dem och jag gillar 
inte att ta hjälp om det är något jag 
inte klarar. Får dock medge att jag 
denna gång tog hjälp med ett par 
ord, kunde exempelvis inte "laredo" 
trots att bara a:et fattades!
Att jag skickade in lösningen denna 
gång beror egentligen på att jag 
ville visa min uppskattning för det 
du gjort. Samtidigt hoppas jag att 
du fortsätter att konstruera nya.
Nu när jag erkänt "fusket" får du väl 
lägga lösningen i papperskorgen!!!
Ska försöka bättra mig och skicka 
in fler lösningar framöver.”

Tack så mycket!  
Alltid roligt när någon visar upp-
skattning! Tyvärr hade du ingen 
tur i dragningen denna gång! Kom 
igen! 
Angående "fusket" så tycker jag inte 
att du ska ha samvetskval för det. 
Det har inte jag!  För vad är alterna-
tivet? Ett ej färdiglöst korsord som 
ligger där och retas! Alltid lär man 
sig något när man hittar svaret. 
Frågan kan ju återkomma, är det då 
"fusk" om man sökte i lexikon förra 
gången?
Däremot tycker jag inte man ska ut-
nyttja de möjligheter som nu finns, 
mobiltelefoner m.m., när man går 
en tipspromenad. Där finns ju tre 
alternativ att välja på och alla bör ju 
ha samma chans!
           Inge

Insändare om Inges korsord



Efter att ha sprungit några år för 
Linköpings OK (pga. Studier) är jag nu 
tillbaka i Hjobygdens färger. När jag i bör-
jan av säsongen fick frågan om jag ville 
springa i ett kombinationslag till dam-
kavlen i 10-Mila tyckte jag det lät jättekul. 
Stafetter har alltid tillfört något extra och 
det ger en speciell känsla att kämpa för 
ett lag. När säsongen väl drog igång kom 
Elin (Törnroth) med förslaget att vi istäl-
let kanske skulle försöka få ihop ett eget 
damlag. 5 sträckor skulle det väl inte vara 
så svårt att skramla folk till? När sen det 
visade sig att både min lillasyster Anna 
och Lisa Axelsson inte kunde ökade ålder-
skillnaderna i laget. 
Tillslut stod vi i alla fall på startlinjen med 
ett komplett Hjobygdenlag i damstafetten, 
det första på flera år. Tävlingen hölls strax 
utanför Kungsängen utanför Stockholm 
(angränsande område till 25-manna i år 
för övrigt) i en mycket fin terräng med 
berg i dagen och öppen men klurig skog. 
Jag själv fick den stora äran att inleda 
stafetten för vårt lag, och då vi inte sprun-
git tidigare år fick vi en startplats långt 
bak i fältet av de 350 lagen. Enligt min 
uppfattning en av de sämre startplatserna 
i mitten av sista startled. Jag har sprungit 
många startsträckor på stora kavlar och 
det är en speciell känsla att hasta iväg 
tillsammans med många många andra ut 
i skogen. Det kräver oftast en prestation 
över bekvämlighetsgränsen och gärna få 
missar när andra rusar runt som yra höns 
runt omkring en för att det tagit fel gaffel. 
För min del gick första sträckan bra, inga 
missar och en tid som var snabbare än vad 
jag hade räknat med. 
På andra sträckan släppte jag ut Ann-

Kristin. Även hon gick snabbare än hon 
beräknat (hela 15 min snabbare). Hanna 
Larsson som var den yngsta i laget fick ta 
den kortare mittensträckan och på den 
näst sista sträckan släppte vi ut mamma 
Ingrid. Målsättning i laget var att bara ha 
en sträcka med i omstarten och när Ingrid 
gick ut kl 18.00, hela 45 min innan väx-
lingsfållan skulle stänga så infriades den 
målsättningen med mycket bred mar-
ginal. Sista sträckans långa distans på 10.9 
km (ingen avkortat sträcka i omstarten i 
år) tog Elin och när hon på upploppet, till 
våra glada hejjarop, spurtade om tre lag 
(därav OK Gränsen) kände vi nog alla att 
vi hade gjort en mycket bra insats. I ett lag 
bestående av endast två seniorer, två äldre 
tjejer och en junior kände vi nog alla att 
en plats runt 260 var en mycket bra plac-
ering. Särskilt då vi hade slagit den upp-
skattade sammanlagda tiden med många 
tiotals minuter. 
Då varken Hanna eller Malin Jansson 

(som hade följt med upp för att springa 
en öppen klass, heja på och vara reserv 
på plats) hade sett en herrstart på 10-
Mila stannade vi tills herrarna gav sig 
av kl 22.15. Det är väldigt mäktigt att se 
så många hundra lampor som i ett enda 
långt lämmeltåg ger sig iväg ut i skogen. 
Efter att fått skjuts till Kungsängens pen-
deltågsstation och sagt hej då till de rest-
erande medlemmarna i laget som skulle 
bila hem i natten gav jag mig också hem 
med Stockholms lokaltrafik, nöjd och 
belåten med både min egen och lagets 
insats. Det här tycker jag vi gör om! Och 
om 25-manna erbjuder liknande terräng i 
höst tror jag att det blir ytterligare en top-
penstafett.
Hjobygden hade även två stycken repre-
sentanter i herrkavlen. Owe och Oscar 
(som hoppat in efter att Johan blivit sjuk) 
sprang sträcka 8 och 9 (av 10) i ett kom-
binationslag.

Maria Schmiterlöw

10-mila 2013 Damkavlen

Helgen den 27-28 april arrangerade Tibro 
OK två fina Silva League-tävlingar i samband 
med TibroTrippeln i Rankås. Som vanligt 
när Tibro arrangerar tävlingar hade man inte 
sparat in på lyxigheterna. Två broar, en stor 
scen och publikläktare hade klubben byggt 
upp på arenan. Med Per Forsberg som speak-
er och med större delen av världseliten på 
plats bjöds det på spännande underhållning 
för de drygt 2000 orienterarna på plats. Hjo-
bygden ställde upp med 22 löpare på lörda-
gen och 24 på söndagen. 

Till höger syns Ingrid och Bernhard i full fart 
på väg mot mål.

Tibro levererade!
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987

654

321

På varje orienteringstävling syns en mängd klubbflaggor i 
alla möjliga färger vaja i vinden men har du verkligen lagt 
märke till hur de ser ut?

Tävlingen går ut på att gissa vilken logga som tillhör vilken 
klubb. Logga nr 1-5 tillhör klubbar från Västergötland. 
Nr 6-9 tillhör klubbar från andra distrikt.

För att göra tävlingen lite klurigare har vi tagit bort några 
små detaljer på vissa av loggorna.

Maila svaret (siffra ihopparad med en klubb, ex: 1-Hjobyg-
dens OK, 2-Tibro OK, osv.) till hjoorienteraren@hbok.se 
eller lämna svaret till Johan Törnroth, Jönköpingsvägen 6, 
544 30 Hjo, senast den 18 augusti. Vinnare och rätt svar pre-
senteras i nästa nummer av Hjo-Orienteraren.

Du behöver inte kunna alla loggorna för att lämna in svar.
Lycka till!

Kan du klubbloggan?

Tävling
Förutom det klassiska korsordet kommer det i varje nummer av Hjo-Orienteraren att finnas med en tävling av något slag. 
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Vågrätt:
  1. Avslöjar handlande
  8. Äga
10. Huvudstad
11. Försiktig
13. Teknik
14. Flyttfågel
16. Bombi Bitts kompis
17. Mått, mat eller klander
19. Bubo
20. Lurar fisk
21. Rufsiga
24. Streck, i stia
25. Endast
26. Var hälsad
28. Dårskap
30. Nötläte
32. Kan vara av rövartyp
24. En var på luffen
36. I köket oftare än vart fjärde år
37. Gemen
39. Slingra
40. Efter ett
42. +pol
44. Kring
45. Senior
46. Sädesslag, men inte här

Lodrätt:
  1. Kenyan
  2. För inläggning
  3. Örtdryck
  4. Led
  5. Pasta
  6. Står i begrepp
  7. Rymdfigur
  8. Sänks
  9. Vän i Spanien
12. Iakttar
15. Får man där det är glest
18. Nervgas
20. Slogan
22. Prinsessmeknamn
23. Kan behövas för komma in
29. Stad i Algeriet
30. Lastdjur
31. bin Ladin
33. Novembertös
35. Trivas
38. Gibbon
41. Luta
43. Tilltal

Lösningar  lämnas senast 18 augusti
till Inge Berg. 
Adr.: Bågv. 13,  544 32  Hjo.

Lotter att vinna!

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

Korsord



Endast två lösningar har inkommit till den första tävlingen. 

Vinsterna gick till: 
Erik Hansson (Bredareds IF) som hade sju rätt (3 tianlotter).
Dan Holmbäck som hade tre rätt (2 tianlotter).

Till nästa tävling hoppas vi naturligtvis på att fler vill skicka 
in svar/gissningar. Lycka till!

12 lösningar har inkommit denna gång.

Från: Sven-Erik Johansson, Anita och Åke Gustavsson, Fam.
Törnroth, Dan Holmbäck, Kajsa Toftèn, Hans Toftén, Bern-
hard Grenabo, Helena och Bertil Karlsson, Laila Ekmark, 
Viola Olofsson Maj-Britt och Axel Häll, och Stig Gustavsson.

Tack för det!

Tur i dragningen hade Stig Gustavsson (3 tianlotter) och 
Bernhard Grenabo (2 tianlotter).

Lycka till med nya krysset! 

Inge  Berg                
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Rätta lösningar och vinnare

8
7
6
5
4
3
2
1

9 Norrbotten - DM Långdistans

Gotland - Helg utan Älg 2011, etapp 2

Södermanland - 25-manna 2012

Halland - O-Ringen 2012, etapp 3

Västergötland - SM lång 2011, final

Blekinge - OK Orion Vårracet 2012

Dalarna - O-Ringen 2008, etapp 4

Hälsingland - O-Ringen 2011, etapp 2

Skåne - Härlövs IF 2012

Lösning till landskapspussel Lösning till korsordet 2 - 13


