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Nu sitter man här framför 
datorn och försöker skriva 
ihop lite text, och funderar 
på vad som är gjort och vad 
som ska göras härnäst. Det 
har hänt mycket sen jag 
skrev sist.

Själv har jag varit uppe i Boden i sommar och 
sprungit O-Ringen. Jag tycker det var ett lyckat ar-
rangemang även om det fanns en del små missar, 
totalt var vi lite över 12000 som sprang. Vi hade hyrt 
en husvagn på plats som var ditställd när vi kom till 
vår ruta på campingen. På det viset slapp vi dra hus-
vagn  fram och tillbaka. Vilket var ca 234 mil. Hela 
veckan var det ett underbart väder och inte minst 
så var det myggfritt. Otroligt enligt många. På vil-
odagen var vi och tittade på Treehotellet. Ett hotell 
där man byggt 6 st hotellrum uppe i träden. Mer 
om O-Ringen kan ni läsa längre fram i tidningen. 

Den 10 och 11 augusti arrangerade vi vår vanliga 
2-dagarstävling igen efter uppehåll förra året på gr-
und av U-10 Mila. Jag tror inte jag varit med om så 
mycket regn på en gång under en tävling som det 
kom på lördagen. Alla var i stort sätt dyngsura. Ändå 
var humöret på topp hos de flesta. Mer om tävlingen 
kan ni läsa längre fram i tidningen. Jag vill tacka alla 
medlemmar som kunde ställa upp denna helg. Ett 
stort Tack till er. Ni gjorde alla en fantastisk insats.

Höstsäsongen har börjat för fullt och när ni läser 
detta så har en del tävlingar avverkats. Nu får vi hop-
pas att hösten blir fin, så höstens tävlingar blir trivs-
amma och roliga och ej regniga. Vi får hoppas att vi 
även i år får ihop ett eget 25-mannalag, eller hur!?

Vi har en tävling kvar i år att arrangera, det är pen-
sionärs-OL den 31 oktober i Högaliden. Denna täv-
ling som springs av ca: 150 personer sköts av några 
få pensionärer.

Men en av höjdpunkterna i höst blir vårt eget 25- 
års jubileum, mer information kommer vi från sty-
relsen med lite senare i höst. Då hoppas jag att alla 
klubbmedlemmar kan komma, ung som gammal. 

Hoppas vi ses ute på tävlingarna i höst.

Ordf. Carl-Christian Schmiterlöw 

Om ni sett en H55:a komma flygande 
genom skogen kan det mycket väl vara 
Owe. Han är även en flitig Stockholm 
Marathon-tävlande och sprang Fjällhalv-
maraton i Vålådalen på vägen hem från 
O-Ringen i år. Förutom att tävla har han 
de senaste åren lagt banor till våra tävlin-
gar och tillsammans med sin fru ansvarar 
han för både Naturpasset och Vättern-
rundan.

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. 

Ungdoms- och träningskomittén väljer i varje nummer ut någon/
några i klubben som förtjänar att uppmärksammas lite extra. 
I detta nummer har UTK valt ut...

Matilda har sprungit orientering sedan 
år 2008 och tävlar nu i klassen D14. Det 
bästa med orientering tycker hon är att 
man får träffa sina vänner. I höst ska 
Matilda bland annat springa 25-manna 
och hennes mål är att på någon tävling 
komma etta. Det är dock inte bara ori-
enteringen som lockar, Matilda har även 
tänkt prova på att spela handboll. 
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Hjobygdens träningsvilliga ungdomar

Ledaren UTK  uppmärksammar

Medlemsprofilerna

Matilda Rännare

Owe Törnroth



Tävlingar hösten 2013

Datum   Plats     
5 sept     Källebacken                                                                 
12 sept Vättlösa, Götene
19 sept   Mölltorp
26 sept Skultorps Idrottsplats
  3 okt Sisustugan, Tidaholm
10 okt     Stenhammarsskolan, Lidköping           
17 okt Högaliden, Hjo
24 okt Hagenstugan, Skövde  
31 okt    Nya Smulebergsskolan, Tibro                             
  7 nov   Snapens Friluftsgård, Mariestad.        
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Aktuella aktiviteter

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-mannakorten  Järla OK/Väsby OK
 18 Axevallanatta  Istrums SK

POL-program hösten 2013  

Nu har tränings- och tävlingssäsongen 
dragit igång.  

Tisdagar arrangerar Hagen mfl 
tisdags-OL. För att se program gå in 
på www.ifhagen.com,  länk finns via 
vår hemsida.

Tisdagar: Motionsgymnastik med 
HjoGymnastikförening kl 20.00 – 
21.00 i Hammarskolans gymnastiksal 
startar den 3 september. OBS! Ny tid! 
Alla medlemmar gympar gratis på 
detta pass.

Torsdagar POL för daglediga. 

Torsdagar kl 18.00 till ca 19.30 i 
Högaliden, orienteringsträning för 
ungdomar, även vuxna är välkomna. 
Vi kommer vid tre tillfällen ha trän-
ingsutbyte med Tidaholm.

För att vara uppdaterad se hemsidans 
Kalender. Mail skickas ut till dem som 
meddelat mailadress till Ann-Kristin.

UTK

Lördagen den 31/8 Skene – medel, första start 10.00
Söndagen den 1/9 Hjortsöndan, Alingsås, första start 10.00 alt Bauertrampet, 
Jönköping första start 10.00.
Lördagen den 7/9 DM Medel – Flämslätt, Istrum/Hagen ingår i Westgota Cup, 
första start 11.00.

Söndagen den 8/9 DM Stafetten – Flämslätt, Istrum/Hagen. Första start 10.00
H200, H160, H120, H21, H20, H16, H14, H12, D180, D150, D120, D21, D20, 
D16, D14, D12, Öppna Klasser: ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7 och ÖM8. I H12-16 får 
man vara upp till 3st löpare på mittensträckan. I klasserna H200, H160, H120, 
D180, D150 och D120 skall den sammanlagda åldern uppgå till minst numret i 
respektive klass, i övrigt inga åldersbegränsningar. 3 sträckor i varje stafettklass. 
Det vore roligt om vi kunde få ihop några lag. Prata med varandra och anmäl 
lag via 
Ann-Kristin eller Bertil senast 5/9.

Fredagen den 13/9 DM Natt – Vänersborg, ingår i Westgota Cup, första start 
21.00
Lördagen den 14/9 DM Sprint – Vänersborg, ingår i Westgota Cup, första start 
12.30
Söndagen den 15/9 DM Lång – Vargön, ingår i Westgota Cup, första start 10.00

Lördagen den 21/9 och söndagen den 22/9 Bacho Cup med övernattning på 
Dalängsskolan i Lidköping, för den som vill. Orienteringstävling för ungdom 
med ungdomarna i centrum. Samtliga banor är lättare än normalt, lämplig för 
nybörjare, ledare finns ute i skogen. Första start lördag 12.00 och söndag 10.00

Lördagen den 28/9 Äventyrsorientering vid Karlsborgsfästning för Östra Krets-
ens Ungdomar.
Fredagen den 4/10 Skaraborgsnatt – Grästorp, Främmestad IK, första start 20.00 
Fredagen den 11/10 till söndagen den 13/10, 25-manna i Stockholm. Bussresa 
med övernattning på hotell. Anmälan snarast via klubbaktivteter på Eventor eller 
kontakta Ann-Kristin (Se annan artikel)
Fredagen den 18/10 – Axevallanatta, första start 20.00
O-Event 8-10/11 med Sprint by Night, Downhill Sprint och Zoorientering. 

För aktuell information se hemsidan och kalendern.

Träna med 
Hjobygden i höst

Orientering i höst

Det finns också möjlighet att på egen 
hand springa/gå Veckans Bana uppe 
i Högaliden. Ny bana varje vecka, 
t.o.m. vecka 39.
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Fint väder på Sommarlandssprinten
Söndagen den 9 juni var det dags 
för årets Sommarlandssprint 
på Skara Sommarland. Redan 
klockan 9.00 startade de första 
och inom en timme hade drygt 
2700 orienterare startat i den 17:e 
upplagan av Sommarlandssprint-
en. Detta har blivit den naturliga 
våravslutningen för många ori-
enteringsklubbar framförallt un-
gdomsgrupper, vilket dominerar 
i deltagarantalet. Från klubben 
deltog 46 stycken och även här 
så var det ungdomar som domin-
erade i deltagarantalet. Alla ung-
domar gjorde bra ifrån sig och för 
några var det första riktiga tävlin-
gen i orientering. 

Sommarlandssprinten är känd 
för sina Xtravarganza klasser från 
HD14 tom HD21, en upplevelse 
utöver det vanliga. I dessa klasser 
är kartan och banorna inte är 
riktigt som en vanlig karta och 
bana. I år hade man klippt ihop 
kartan två gånger och spegelvänt 
en del, man måste också igenom 
flera vattenhinder för att kunna 
ta kontrollerna. 

I Xtravarganza-klass deltog Johan 
Törnroth, Elin Törnroth, Maria 
Schmiterlöw och Mikael Rän-
nare. Johan blev 2:a i H-xtra 21. 
På årets Sommarlandssprint var 
det bättre väder än förra året och 
de flesta stannade kvar på Som-
marland efter tävlingen och roade 
sig i parken. Några vågade sig på 
den nya attraktionen i vattenlan-
det, Big Drop – 21 meter fritt fall 
i 60 km i timmen. Medan andra 
valde lite lugnare aktiviteter.

Ann-Kristin Jansson

Johan blev tvåa i H21 Xtravaganza

Vy över hur Skara Sommarland ser ut 
när orienterarna slagit läger.

Skaraborgsmästerskap sprint
På Nationaldagen arrangerade vi Skaraborgsmästerskap i 
sprint. Här är ett gäng bilder från tävlingen.

Då vårt tidigare tävlingsystem 
(OE2003) börjar bli lite till åren 
kommet är det bestämt att vi ska byta 
tävlingssytem till OLA inför nästa 
års arrangemang. Av den anledn-
ing kommer jag hålla ett utbildn-
ingstillfälle för intresserade uppe på 
Högaliden söndagen den 20 oktober 
med start kl 10.00.

Alla som är intresserade av att lära 
sig om OLA är välkomna även om 

man inte tidigare har jobbat i sek-
retariatet på våra tävlingar. Vi kom-
mer att hålla på i ca 2-3 timmar och 
det kommer att bjudas på fika. Inga 
förkunskaper eller speciell datorvana 
krävs. Anmäl deltagande till mig se-
nast en vecka innan (13 oktober).
Vid frågor hör gärna av er!

Maria Schmiterlöw
maria.sch@gmail.com

Kreativa kretsträningar för 
ungdomar och vuxna
I höst finns, precis som i våras, möjlighet att 
springa lite mer kreativa teknikträningar i och 
med kretstränarprojektet. Varje träningspass 
kommer att ha ett specifikt syfte och målet är 
att varje pass ska vara unikt och bjuda på ro-
liga och lite annorlunda utmaningar i skogen. 
Kretsträningarna är öppna för alla som behär-
skar orange nivå (HD13) och uppåt. 

På hbok.se finns länk till träningsprogrammet.

Utbildning i OLA
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Vätternrundan
Det är alltid lite nervöst när man åker ner till 
Park på fredagsnatten, har alla koll på sina pass, 
tänk om några inte kommer. Men det är fantas-
tiskt, alla har koll och kommer alltid punktligt. 
Trots att det är många som hjälper till så är det 
numera en rätt slimmad bemanning. Det gäller 
att ha rätt antal under de olika faserna av loppet. 
I år fick vi vänta ovanligt länge på natten innan 
cyklisterna kom i större antal. Då tänker man 
att nu kommer vi att vara för få mot slutet. Hur 
löser vi det? Eftersom det var jobbig motvind i 
början var det många som tog matpaus redan i 
Jönköping och när det sedan gick betydligt lät-
tare på Västgötasidan så hoppade en del över 
maten i Hjo. Så det löste sig bra.

Det är fascinerande vad några vänliga ord kan 
göra för en sliten cyklist. Flera av er har berät-
tat att det nästan alltid resulterar i en positiv re-
spons och det känns givetvis bra.
Jag vet också, av egen erfarenhet, att som täv-
lande ge ett tack eller ett leende till funktionär-
erna ger en själv extra energi tillbaka. Det är en 
win-win situation.

Det är ganska ansenliga mängder mat som vi 
serverar t ex 3,8 ton lasagne. Ger det då någon 
vinst? Ja om man räknar samman alla timmar 
som vi jobbar så blir det 265 timmar och vi 
får 20 000 kr i ersättning. Det innebär en tim-
förtjänst på ca 75 kr. 
Så den som jobbar ett 4 timmars pass bidrar 
alltså med 300 kr till klubben. Det är rätt bra. 

Stort TACK till er alla som hjälpt till och 
välkomna nästa år igen.

Owe o Barbro Törnroth

25-manna
Den 12 oktober är det dags för årets 25-manna. 
Så boka helgen 11-13 oktober för 25-manna i 
Upplands-Bro, nordväst om Stockholm, inte 
långt ifrån där 10-mila gick. Förra årets lyckades 
vi få ett helt eget lag, vilket vi hoppas vi kan få 
i år igen. Det är några som har sagt att de inte 
kan vara med pga jobb och andra aktiviteter så 
det gäller att ni svarar så snart ni kan via Klub-
baktiviteter på Eventor  eller till Ann-Kristin om 
ni kan vara med. 
Vi kommer som vanligt att åka buss (Buss-
Ola) och bo på Hotell Scandic Infra city, 9st 
3-bäddsrum är bokade.  Hotellet ligger i Up-
plands Väsby och det är ca 2 mil till tävlingen. 
Alla kan vara med, det finns banor och svåri-
ghetsgrader för alla. Kostnad för logi och resa är 
300kr/person. 

Mer info om tävlingen finns på vår hemsida.
UTK

Hur går det i Hjo-Divisionen?
Undrar du hur du ligger till i Hjo-Divisionen? 
Gå in på hemsidan och kolla, där finns den aktuella ställningen.



O-Ringen i Boden 2013
”Vi kanske kan hoppa över O-Ringen då 
det går i Boden”, sa jag till familjen.
”Va! Nej, klart vi ska dit”, var svaret jag 
fick, enhälligt från de övriga.
Tänk så klok familj jag har, för det blev en 
härlig semester.

Bilen lastades med fem cyklar och 
naturligtvis kopplades den gamla husvag-
nen på och sedan bar det av. Tilläggas kan 
att i packningen denna gång var massor av 
myggmedel, myggjackor och mygghuvor. 
Vi åkte redan på torsdagen för äntligen 
tänkte vi få se Höga kusten på väg upp, då 

den helt regnade bort förra gången vi var 
där.
Efter en övernattning fick vi en fantastisk 
dag med Höga kusten-bron, Skulesko-
gens nationalpark där vi vandrade, njöt av 
otrolig utsikt, och slutligen ett intressant 
Naturum. 
Efter ytterligare en övernattning kom vi på 
lördagsförmiddagen till O-Ringenstaden. 
Familjen Larsson var redan på plats se-
dan några dagar och så var även familjen 
Schmiterlöw, vilka tyvärr bodde liten bit 
bort. Lite senare träffade vi även familjen 
Rännare, som bodde inne i Boden – men 
inte en mygga i sikte.
Det är en härlig känsla varje gång man 

kommer och ser alla dessa hundratals 
husvagnar, folk som sitter och pratar, an-
dra som sätter upp sina förtält och alla 
dessa klubbflaggor som vajar i vinden – 
snart sågs även Hjobygdens nysydda flag-
ga. (Tack Åsa!) 
Precis då invigningen började kom tyvärr 
även regn – och visst funderade man på 
hur veckan skulle bli. Nytt Hallsberg, el-
ler?
Efter att ha cyklat några kilometer till 
första etappen och sedan ta sig 3,5 km till 
start tycker jag att jag gjort mitt för den 
dagen, men vi är ju där för att orientera 
också. Hade väntat mig höjdkurvor i 
mängd – och så var det. Pust!

Läs vidare
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Protokoll

Hjobygden bjuder in till
Höstmöte 2013-11-13
Högaliden kl: 18.00

Dagordning:
1. Medlemsmötets öppnande.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, tillika 
 rösträknare.
6. Medlemsmötets behöriga utlysning.
7. Upprop och fastställande av 
 röstlängd för mötet.
8. Val av kommittéer:
a) Ungdoms och träningskommitté
b) Skid och friidrottskommitté
c) Motionskommitté
d) Markkommitté
e) Högalidskommitté
f) IdrottOnline administratör
g) Sponsringskommitté
h) Fondkommitté
i) Städkommitté
9. Rapporter
10. Övriga frågor
11.  Mötets avslutning.

Bingo-/Tipspromenaderna
Börjar söndagen den 1 september kl 10.00. 
Vilka som ska sköta de olika söndagarna står 
på vår hemsida snart.

25-Årsjubileum
Det är 25 år i höst, närmare bestämt den 
1/11 1988, sedan klubben bildades så det 
kommer att anordnas en fest för alla, ung 
som vuxen. Vi hoppas alla kan delta. Mer 
information kommer senare.



Kartor, banor och resultat blev samtalsäm-
nena på kvällen, en del nöjda och andra inte. 
Owe gjorde ett kanonlopp och blev 25:a 
första dagen och det bådade gott inför resten 
av veckan. (Tyvärr höll inte Owes resultat i 
sig, men härligt att få lyckas en dag i alla fall.) 
Myggor då – nej inte idag heller!
Andra etappen på samma ställe och se-
dan dags för aktivitetsdagen. Owe och jag 
cyklade runt i Boden och letade cykel-
passkontroller. 
På kvällen tittade vi på elitlöparnas stadsori-
entering – och ännu inga myggor!
Till tredje och fjärde etapperna kunde man 
antingen ta buss hela vägen eller bil, föru-
tom de sista tre kilometrarna då buss gällde 
för samtliga. Dålig logistik med köer som 
följd blev största samtalsämnet den dagen, 
men de hade lärt sig till andra dagen då det 
fungerade bra.
De höjdkurvor jag sett första etapperna var 
småkullar jämfört med slalombackarna i 
Storklinten. Tur det fanns hjortron att äta 
under tävlingen, oj avslöjad! Myggor då – 
nejdå!
Sista etappen var inom gångavstånd och 
började med att en helikopter flög över hela 
O-Ringenstaden med svenska flaggan un-
der sig. Sedan följde presentation av förs-

varsmaktens stridsfordon, av vilket intet 
framgick, då helikoptern fortfarande stod 
i luften och var det enda som hördes. Fan-
tastisk flygning med Gripen och därefter 
nationalsång innan dagens orientering star-
tade. Åbergets fästning passerade de flesta 
och åsikterna gick isär om etappens banor 
var bra.
Långbord med alla Hjobygdare var en trev-
lig avslutning på veckan, som för övrigt bjöd 
på härligt solsken.

Bäst under veckan lyckades Johan med 
en fjärdeplats som bästa etappresultat och 
slutade åtta. Hur det gick för övriga i klub-
ben kan ni se på O-Ringens hemsida.

Veckan därefter gjorde familjen Törnroth 
Haparanda, del av Tornedalen, Kiruna (där 
var myggorna), Narvik, Gällivare, Jok-
kmokk och mycket, mycket mer. Owe som 
inte fått nog av springande avslutade veckan 
med fjällhalvmaran i Vålådalen.
Aktivitetsdagens cykelpass ledde förresten 
till vinst för undertecknad, som nu får delta 
gratis i nästa års O-ringen i Skåne, där hop-
pas vi få se många, många Hjobygdare.

                                           Barbro Törnroth

Arenan på etapp 3 och 4

Glad dotter och mor vid långbordet

Hanna på väg mot mål

Hela Hjo-gänget samlat

Hjobygdens 
2-dagarstävling
Då har Hjobygdens OK klarat av ytterli-
gare ett arrangemang, Hjo 2-dagars vid 
Baståsen i skogarna sydväst om Hjo.

Tävlingen fungerade mycket bra som van-
ligt, funktionärsstaben är väl sammans-
vetsad vilket gör tävlingsledarens arbete 
lätt under tävlingsdagarna.

Stora mängder regn kom under tävlingen, 
under lördagen fick vi 20 mm regn förde-
lat på tre åskskurar, någon sa att det är inte 
droppar som kommer, det är strålar. Trots 
det höll marken för TC, parkering och 
camping mycket bra.

Totalt fick vi 1278 anmälda löpare till de 
två dagarna och av dem fullföljde 1192 st 
tävlingen.

På campinggärdet som var något mindre 
än vanligt fick vi ca 50 st husvagnar och 
husbilar plus några tält.

Något som vi råkade ut för i år som ald-
rig har hänt förut var att vi fick tillkalla 

ambulans till både lördagens och sönda-
gens tävling, med svaret i hand var det rätt 
beslut att ringa in dem, de som skadade 
sig fick bra vård och mår nu bra.

Tävlingsledningen vill tacka alla som job-
bat med tävlingen för ett fantastiskt bra 
arbete trots det blöta vädret.

Thomas
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Tävling

Det här är bara vårt tredje nummer som nya redaktörer för tidningen så vi har tyvärr inte allt under full kontroll än. Därför 
har bilderna nedan på medlemmar i Hjobygdens OK blivit lite knasiga. Vi behöver hjälp att få ordning på vilka som döljer 
sig bakom bilderna. 

Om du lyckas lista ut vilka klubbmedlemmar som blivit förvrängda, skicka in ditt svar till hjoorienteraren@hbok.se senast 
den 11 november. Vinster lottas ut bland alla som skickar in svar. Lycka till!

Knasiga bilder

Finns det något du saknar att läsa om i tidningen eller har du 
något du själv skulle vilja bidra med till tidningen? 

Skicka ett mail till hjoorienteraren@hbok.se
Manusstopp för nästa nummer är den 11 november.

Elin och Johan Törnroth
Redaktörer Hjo-Orienteraren

Vill du få med något i Hjo-Orienteraren eller på hemsidan?

1 2 3

4 5 6

Saknar du något på hemsidan? Eller har du kanske varit 
och sprungit en tävling och tagit en fin bild på någon 
klubbkamrat? 

Skicka ett mail till johan.tornroth@hotmail.com 

Johan Törnroth
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Lösningar  lämnas till Inge Berg
senast 11 november 2013.

Adr.: Bågv. 13,  544 32  Hjo.

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

Vågrätt:
  
  1. Såg
  8. Kar
10. Odysseus hemö
11. Självstyrande ögrupp
13. Våra dagar
14. Sänker sig
15. Öppnas och stängs
17. Låt eller kort
18. Amorin
20. Vapen
21. Vinterturistort
23. Den pryder rabatten
26. Smisk
27. Reklamgas
29. Sno
30. En av fem på en fot
32. Tölp
34. Vetenskap
37. Passé
39. Kajkar
40. Kasse
41. Vikt
42. Tempelriddare
43. Inleda

Lodrätt:
  
  1. Fågel
  2. Utan flax
  3. Led
  4. Lyser
  5. Skärfläckan
  6. Misskund
  7. Träl
  8. Godiset
  9. Talang
12. Även kallad
16. Tvåårigt arbete
19. Sannolika
22. Blir mer och mer avancerad
24. Fru Lennon
25. Otäckt
26. Spela
28. Hetsat
31. Strimma
33. Kan den bli som missar en sådan      
35. I kyrka och ladugård
36. Nota bene
38. Nödlösning



Denna gång fick vi in fyra svar till tävlingen. Tack för det!

Från: Johanna, Helena och Bertil Karlsson, Caroline Eriks-
son, Ann-Kristin Jansson och Stefan Karlsson (OK Kåre, f.d. 
Hjobygden).

Två  vinnare lottades fram:
Ann-Kristin Jansson (3 tianlotter).
Stefan Karlsson (2 tianlotter).

Lycka till med den nya tävlingen!

8 st. lösningar denna gång. 

Från: Kajsa Toftén, Sven-Erik Johansson, Anita och Åke 
Gustavsson, Maj-Britt och Axel Häll, Viola Olofsson, Stig 
Gustavsson, Johanna och Helena Karlsson och Fam. Törn-
roth.

Tur i dragningen hade: Sven-Erik Johansson som vann 3 
tianlotter och Johanna och Helena Karlsson som vann 2. 
    
Hoppas på många lösningar på nya krysset!
    Inge
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Rätta lösningar och vinnare

87

65

43

21

9 Södertälje-Nykvarn Orientering

Ryda SK (Vara) Stora Tuna IK (Borlänge)

Hagaby GoIF (Örebro)Kungälvs OK

Lidköpings VSKOK Tranan (Tranemo)

IF Hagen (Skövde)Hestra IF (Borås)

Lösning till “kan du klubbloggan?” Lösning till korsordet 3 - 13


