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Nu är det höst och vi har 
gått över till vintertid och 
de flesta tävlingarna är 
slut för säsongen. De sista 
tävlingarna var i Borås där 
många av våra ungdomar 
tävlade. När man tänker 
tillbaka på året så har vi 
först haft Skaraborgsmästerskap Sprint på Hjo 
Camping den 6 Juni. Vi har haft vår dubbeltävling 
10-11 augusti igen efter ett års uppehåll eftersom 
vi var medarrangör för U10-mila förra året. Man 
får bara säga att vi har en bra organisation när det 
gäller tävlingar för ännu en gång blev det lyckade 
och bra tävlingar. Ett stort tack till alla som ställde 
upp och gjorde detta möjligt. Detta bevisar att en 
liten klubb klarar av att arrangera 3 tävlingar på ett 
år.
Det var verkligen kul att fira klubbens 25-årsfirande 
den 23 november. Klubben blev egentligen 25 år re-
dan den 1 november. Roligt att så många kom till 
Högaliden den dagen och tillsammans bidrog till 
att det blev en rolig och minnesrik afton för ung 
som gammal.

Det har snart gått ytterligare ett år. Jag tycker tiden 
bara rusar i väg. Jag vill TACKA alla i klubben plus 
även de som ej är medlemmar, men som ändå stöt-
tar oss på tävlingarna eller på något annat sätt un-
der året. ETT STORT TACK för att ni ställt upp 
för Hjobygdens OK under året som varit. Ett extra 
tack till de personer som sitter i kommittéerna för 
allt arbete som ni lägger ner så verksamheten går 
framåt.

En riktigt GOD-JUL 
och 

ett GOTT NYTT ÅR 
på er alla

Ordf. Carl-Christian Schmiterlöw 

År 1983 tog Håkan sina första orienter-
ingssteg i klubben efter det att dottern 
Anna fastnat för sporten. Idag, trettio 
år senare, är han tillbaka efter ett fem år 
långt uppehåll och springer sitt sista år i 
H60. Att nästa år gå upp en klass ser han 
som en utmaning och en möjlighet till 
nya meriter. Favoritdistansen är medel 
och bland det han tycker är roligast med 
orienteringen är att utmana och att utma-
nas av Bertil Karlsson. 

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...

En av klubbens ynsta medlemamr är 
Linnea Ekmark. Hon är elva år och 
springer i U-klass. Hon började orien-
tera för ett par år sedan. LInnea tycker 
att det mesta med orientering är roligt, 
det allra roligaste är sprint. En av årets 
roligaste tävlingar tycker hon var Som-
marlandssprinten på Skara Sommar-
land. Linnea har även sällskap av resten 
av den orienterande familjen Ekmark.
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Johan Törnroth

Ledaren UTK  uppmärksammar

Medlemsprofilerna

Linnea Ekmark

Håkan Olsson

Motivering:
För seger i H21 på DM-sprint 
samt en fin DM-helg. Han har 
också haft en bra säsong med 
många bra placeringar på tävlin-
gar.

Johan vid prisutdelningen av 
DM-sprint.

Många av klubbens duktiga ungdomar 
prisades för träningsflit på 25-årsfesten.

Medlemsavgifter för 2014

Familj   400 kr
Vuxen   250 kr
Ungdom upp till HD16 150 kr
Stödjande medlem 150 kr

Avgiften sätts 
in på bankgiro 
5783-5654. Kom 
ihåg att ange ditt 
namn.



Pensionärs-OL startar igen i Skara den 20 mars 2014.
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Aktuella aktiviteter

Pensionärs-OL

Nu närmar sig vintersäsongen. För orienteringens del är 
det grundträning som gäller. Gillar man att åka skidor och 
satsar på t.ex. Vasaloppet gäller det att ligga i, hoppas vi får 
snö så att det går att åka på Högaliden. Glöm inte bort att 
det är viktigt med styrketräning både för orienterare och 
skidåkare.

Tisdagar: Motionsgymnastik med HjoGymnastikförening 
kl 20.00 – 21.00 i Hammarskolans gymnastiksal. Uppehåll 
under jul-, nyår-  och trettonhelgen. Alla medlemmar gym-
par gratis på detta pass.

Torsdagar kl 18.00 till 19.00 inomhusträning för ungdomar, 
Hammarskolans Gymnastiksal. Sista gången för hösten 
5 december. Sedan blir det juluppehåll. Startar igen den 9 
januari.

Nyhet! För dig som vill träna löpning, ca 30 min, innan ung-
domsträningen träffas vi kl 17.15 vid Hammarskolans Gym-
nastiksal, följande torsdagar 21/11, 28/11 och 5/12. Vuxna 
välkomna att springa med. OBS! Reflexväst obligatoriskt.

Givetvis finns det möjlighet att träna i vårt styrketräning-
srum på Högaliden. Kontakta någon i UTK eller styrelsen 
för att komma in där.

Träning i Vinter med Hjobygden

2014 är det dags för det 50:e uppla-
gan av O-Ringen. Centralort blir 
Kristanstad i Skåne och som van-
ligt är det vecka 30 med invigning 
lördagen den 19 juli. 7127 anmälda 
varav 14 Hjoorienterare vid första 
anmälningsstoppet 1 november. 
Nästa anmälningsstopp är 1 april. 
Det går att anmäla sig senare och 
även på plats vecka 30. Man be-
höver inte delta alla dagar, utan 
bara så många man själv vill. 

Att delta i O-Ringen är en riktig 
upplevelse. För min del är det O-
Ringen som är bland mina första 
orienteringsminnen från 1970-ta-
let. 1976 i Värmland då jag bara 
var med som åskådare. 1978 i 

Skaraborg, då jag var funktionär, 
med Axevalla hed som centralort 
och deltagarna vid en etapp sprang 
där det numera är Skara Sommar-
land. 1979 i Örebro då jag sprang 
för första gången. Därefter har jag 
deltagit vid ett flertal O-Ringen. 

Tyvärr kunde jag inte vara med i 
Boden, men nu ska jag vara med 
igen. Det vore kul om vi kunde 
bli fler deltagare än i Boden då det 
var 18 från Hjobygden som deltog. 
Mer om O-Ringen i Skåne kan ni 
läsa på www.oringen.se .

Ann-Kristin Jansson

O-Ringen i Skåne 2014

Skaraborg by night
Torsdag  21/11  Falköpings AIK OK
Torsdag  5/12  Mariestad
Torsdag  19/12  IF Hagen
Torsdag  9/1  Istrum
Torsdag  23/1  IK Gandvik
Torsdag  6/2  Skogsstjärnan
Torsdag  20/2  Lidköping
Tisdag  4/3  Ryda SK
Tisdag  18/3  Klyftamo, Vröölnatta

Regler Skaraborg by night:
•	 Starten sker kl 19.00 om inget annat meddelas
•	 VOF inbjuder till hela serien via länk till klubbarnas hemsida
•	 Anmälan senast lördag kväll helgen innan
•	 Varje arrangör avgör stämplingsform, företrädesvis SI
•	 Startavgift 40kr
•	 Reflex/reflexväst skall bäras av deltagarna när det är stads-ol
•	 Arrangör bör dock söka skog framför stad
•	 Resultatlista ska finnas på respektive klubbs hemsida/eventor
•	 Fyra banor, en mycket lätt bana på 2km, de andra tre banorna 

är 3, 5, 8km
•	 Spridningmetoder bör förekomma, ej nödvändigtvis helt rät-

tvisa (ej 2km)
•	 Detta är träning ej tävling

För att vara uppdaterad se Hjobygdens hemsida Kalender. När det 
gäller Skaraborg by night gå in på respektive klubbs hemsida för 
att få aktuell information. Mail skickas ut till dem som meddelat 
mailadress till Ann-Kristin.

UTK

Underbart fin terräng väntar orienterarna som åker 
till O-Ringen i Skåne 2014.                       Foto: oringen.se



Full fart i Hjo Stadspark.
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Klubbmästerskap sprint
Den 19 september samlades ett gäng gla-
da orienterare i Hjo stadspark för att göra 
upp i klubbmästerskap i sprintorienter-
ing. Det var allt som allt 29 tävlande varav 
18 var ungdomar. 

Under en knapp timmes tid sprangs det 
kors och tvärs i parken. Banorna, en kort 
och en lång, var snabba och roliga.  

Tävlingen erbjöd de yngre och nyare ori-
enterarna bra träning i att springa själva 
utan skuggning och de äldre, lite mer er-
farna, en kamp på mer allvar än de vill 
erkänna.

Lars och Laila Ekmark

O-Event i Borås
Så var vi åter på O-Event ”Den 
självklara höstavslutningen för alla 
orienterare” i Borås. 

Det har nu blivit en tradition att avsluta 
höstens orientering för ungdomarna i 
Hjobygden med att åka till O-Event som 
är andra helgen i november, i år den 8–10 
november. Helgen i Borås var en kombin-
erad läger- och tävlingshelg, där nybörjare 
till elitorienterare i alla åldrar träffades 
och orienterade. På fredagskvällen var 
det Sprint by Night i stads- och parkmiljö 
med mål inne på Borås Arena. 

På lördagsförmiddagen var det Äventyrs-
bana på ett nytt område som var beläget 
vid sluttningen på Rya Åsar i närheten av 
Borås Arena. Hjobygden hade två lag var-
av ett lag fick ihop mest poäng på att blida 
ord av 2x8 bokstäver. Det var 59 lag med 
på Äventyrsbanan. Bra jobbat ungdomar! 

På eftermiddagen var det Downhill Sprint 
som gällde. Det var 2,4 km till start uppför 
Rya åsar. Detta belönades med att orien-
teringsbanan startade i toppen av slalom-
backen och gick nerför med mål inne på 
Borås Arena. Senare på eftermiddagen 
var det så dags för besök på Navet Sci-
ence Center. På söndagen var det Borås 
Djurpark och ZOOrientering. Det var ett 
exotiskt inslag att få springa bland djuren, 
dock inte i deras inhägnader. Efteråt fanns 

det möjlighet att i ett lugnare tempo se på 
djuren i parken för de som ville. Efter en 
lyckad helg återvände ett nöjt men mycket 
trött gäng till Hjo. Övernattade gjorde vi 
på Ljud-och Bildskolan som ligger i Knal-
leland, vilket innebar att vi kunde gå till 
de flesta aktiviteterna och orientering-
stävlingarna. God mat åt vi på Syskonen 
Anderssons restaurang på Toveksbil. 

Totalt var det över 5600 starter under 
dessa tre sprinttävlingar. Mest var det på 
söndagen då det var över 2600 startande, 
vilket gör ZOOrientering till en av Sver-
iges största sprintorienteringar tillsam-
mans med Sommarlandssprinten. Alla 
ungdomar gjorde bra prestationer efter 
sin förmåga.

Ann-Kristin JanssonMalin på väg mot målet på Borås Arena.

Hjobygdens ungdomar på O-Event.

Bacho Cup och 
Äventyrsorientering
Under två helger i september har 
det varit ungdomarna i centrum 
för orienterarna i Hjo. 

Första helgen deltog ett gäng från Hjo-
bygden i Bacho Cup i Lidköping där 
endast ungdomar deltar. Banorna var 
av lättkaraktär för de yngre klasserna 
så att alla skulle få möjlighet att på ett 
enklare sätt kunna utmana sig själv och 
springa på egen hand. Det fanns gott om 
funktionärer i skogen på de yngre ung-
domarnas banor. På lördagen var det in-
dividuell tävling och på söndagen var det 
stafett. På lördagen lyckades Ann-Sofie 
ta en tredjeplats i D16. Det var övern-
attning på skola i Lidköping. På lördag-
skvällen var det bad på badhuset i Lid-
köping. Det visades även film på kvällen 
och det fanns många spel att låna. Det 
var också ett bra tillfälle att träffa andra 
ungdomar från klubbar i Västergötland.

Helgen efter var det så dags för Hjo-
bygdens ungdomar att delta i Äventyr-
sorientering vid Karlsborgs Fästning, 

som arrangeras av SOK Träff för krets-
ens ungdomar. På Äventyrsorienterin-
gen sprang ungdomarna först en bana 
vid Karlsborgsfästning för att sedan 
avsluta på hinderbanan vid Heden utan-
för Karlsborgs Fästning. Givetvis fanns 
Mörkagången genom Karlsborgs Fäst-
ning med på banan. Efter hamburgare 
och prisutdelning, där flera ungdomar 
i Hjobygden hade tur i lottningen var 
det bad på Moliden. En annorlunda och 
uppskattad orienteringstävling för våra 
ungdomar.

Ann-Kristin Jansson

Hjobygden fanns med på Bacho Cup i 
Lidköping, där ungdomarna är i fokus.



Styrelsens Verksamhets-
berättelse 2013.

Styrelsen för Hjobygdens OK  avger 
följande berättelse för föreningens 
tjugofemte  verksamhetsår 2013.

I styrelsen har följande personer ingått: 
Ordförande Carl-Christian Schmiterlöw, 
Vice ordf. Bernard Grenabo, Sekreterare 
Barbro Törnroth, Kassör Dan Holmbäck, 
övriga ledamöter Thomas Lindblad, Ann-
Kristin Jansson och Håkan Olsson.
Revisorer har varit Bertil Karlsson och 
Torbjörn Axelsson

Förutom årsmötet den 20 februari  har 
under verksamhetsåret hållits 10 pro-
tokollförda styrelsemöten och ett höst-
möte där vi valde kommittéerna.
Föreningen har den 1 November 2013, 
136 medlemmar. 
Föreningen är ansluten till Svenska Ori-
enteringsförbundet, Skidförbundet och 
Friidrottsförbundet.

Tävlingar
I år började vi med att arrangera en 
Sprinttävling Skaraborgsmästerskap det 
var första gången som Hjobygdens OK 
gjorde en sådan tävling.  TC var på Hjo 
Camping.Vidare arrangerade vi vår egen 
dubbeltävling igen efter uppehållet 2012 
då vi var medarrangör till U-10 mil. Täv-
lingen i år gick norr om väg195 vid kom-
mungränsen Hjo Tidaholm. Vidare har vi 
arrangerat två Pensionärs tävlingar, och 
en deltävling i ungdomsserien. 
Vi har varit med ytterligare ett år och 
hjälpt till med matserveringen på Vätter-
rundan Denna tävling gick av stapeln den 
15 juni. 
I år har vi kört bingo- och tipspromenader 
uppe vid klubbstugan nästan varje helg 
under vår och höst när det har varit bar-
mark. Det har visat sig vara mycket upp-
skattat och trenden håller i sig från förra 
året när det gäller antalet besökare. I höst 
har det verkligen kommit många delta-
gare, några gånger över 140 personer.

Tävlingsverksamhet.
Klubben har i år varit representerad av to-
talt 68 personer därav 30 ungdomar upp 
till 20 år som tävlat minst en gång  i en na-
tionell tävling. Hjobygdens OK:s medlem-
mar har startat i 576 starter i år till dags 
datum. 
Totalt har det blivit ett DM-tecken och två 
Skaraborgsmästerskap.

Årets tio i topplista
Johan Törnroth  941
Bertil Karlsson  861
Håkan Olsson  846
Maria Schmiterlöw 743
Owe Törnroth  728
Ingrid Schmiterlöw 717
Ann-Christin Jansson 694
Malin Jansson  629
Elin Törnroth  605
Barbro Törnroth  599

När det gäller DM-tecken tog Johan Törn-
roth ett i DM Sprint i H21.
När det gäller Skaraborgsmästerskapen 
har följande vunnit:
SkM Lång  Bertil Karlsson H60 
SkM Medel Bertil Karlsson H60
     
När det gäller Klubbmästerskap så har föl-
jande vunnit:
Klubbmästare Sprint:
 DSenior Ann-Kristin Jansson
 D 10 Ellen Frick
 D 12 Sofia Jansson
 D 16 Ann-Sofie Bjurström
 HSenior Bertil Karlsson
 H 10 Wiljam Robson
 H 12 Teodor Lundborg
Klubbmästare Medel:
 D21 Maria Schmiterlöw
 H21 Johan Törnroth
 D Ö7 Ann-Kristin Jansson
 H Ö7 Mikael Lundborg
 D U2 Sofia Jansson 
 H U2 Teodor Lundborg
 D Ö3 Malin Jansson 
Klubbmästerskap Skidor:
 D Lena Fastmark
 H Bertil Karlsson
 D12 Sofia Jansson
 H12 Teodor Lundborg
 
Tävlingsmärken 
Inga tävlingsmärken delas ut i år, inte ens 
till ungdomar eftersom reglerna har än-
drats och man räknar resultat även hos de 
numera.  
    
Yrjös Minnespris.
Priset kommer delas ut under årsmötet.

Karta
Karl  har ritat en ny sprintkarta över nor-
ra delen av Hjo stad. Nyritning av västra 
delen av årets tävlingskarta och revider-
ing av östra delen. Grundlig revidering av 
Binnenergskartan har startats. Utbyte till 
laserkurvor har skett i samtliga av våra da-
tabaser. Lätt revidering kring Högaliden.

Målsättning 2013
•	Nybörjarsatsning	för	alla	åldrar
•	Klubben	ska	arrangera	minst	en	tävling		
    varje år
•	Stärka	gemenskapen	genom	att	öka								
   antalet deltagare på träning/tävling 
   samt andra klubbaktiviteter
•	Klubben	ska	deltaga	i	25-manna	med		
   eget lag

I år hade vi nybörjarsatsning. Vi har varit 
20 fler som har tävlat i år i en nationell 
tävling. Vi hade eget lag i 25-mannakav-
len i år igen vilket var mycket roligt för 
klubben. 

Ett stort TACK till alla som jobbat med att 
föra klubben framåt.

Styrelsen
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Orienteringskonvent 
och OL-gala i Skövde
Helgen den 15-17 november samlades 
över 300 orienterare från hela landet 
i Skövde för att tillsammans bidra till 
att utveckla svensk orientering. Under 
helgen fanns flera olika konvent, allti-
från träff med distriktsordförandena 
och ungdomsledare från olika klubbar 
till landslagets höstsamling, där hela 
det svenska senior- och juniorlandsla-
gen deltog. Jag var där på uppdrag av 
Västergötlands OF och gick tränarkon-
ventet. Det var en riktigt trevlig helg 
med intressanta föreläsningar och 
workshops och många matnyttiga er-
farenhetsutbyten. 

Under lördagskvällen drog alla på sin 
finkläder och det dukades upp med en 
fantastisk trerätters meny då OL-galan 
gick av stapeln. Flera priser delades ut, 
bland annat till Årets Orienterare (Tove 
Alexandersson från Stora Tuna OK). 
Kvällen avslutades med dans.

Konventet avslutades under söndagen 
med att SOFT presenterade sin nya 
grafiska profil och den nya hemsidan. 
Om ni får chansen att åka på konventet 
och OL-galan i framtiden tycker jag 
helt klart ni ska ta den chansen!

Johan Törnroth

Hjo-Divisionen
Årets divisionstävling är avslutad. 
Resultatet finns på hbok.se



Hjo-Orienteraren Nr 4. 2013Sida 6
Protokoll



25-årsfirandet
Hjobygdens Orienterings-
klubb är nu 25 år som egen 
förening och den 23 novem-
ber firades detta med en ju-
bileumsfest i föreningens 
klubbstuga vid Högalidens 
friluftsområde. 

Glädjande var att det blev en välbes-
ökt tillställning med ca 70 deltagare. 
Lite trångt men mycket gemytligt. 
Det bjöds på välkomstdrink med 
tilltugg och välkomnande musik 
framförd av Sara Hjellström från 
Lerdala, en ung tjej med impon-
erande repertoar som var ett myck-
et uppskattat inslag från alla delta-
gare. Sara spelade av och till under 
hela kvällen. 
Då alla var på plats bjöds festdelta-
garna på en frågestund i formen 
1X2-frågor där svarsalternativen 
bestod av ett antal utvalda medlem-
mar. De fick sedan gå fram för att 
utföra diverse övningar och på så 
sätt visa vem som var ”bäst” på 
sådana klurigheter som exempel-
vis kolasnöreätning, jägarsits och 
ölhävning (nåja, det var visst läsk i 
burkarna). Det bjöds på mycket sk-
ratt och de utvalda blev ivrigt påhe-
jade av åskådarna.
Efter detta var det dags för kvällens 
kulinariska inslag. Det bjöds på en 
buffé bestående av diverse grillspett 
med tillbehör. Ansvarig för detta 
var Tobias Göthberg som fått till en 
mycket välsmakande anrättning. 
Så var det dags att uppmärksamma 
de som under året utmärkt sig på 
ett eller annat sätt i tränings- eller 
tävlingssammanhang. En mix av 
medlemmar, ung som gammal fick 
ta emot priser. 
Nästa programpunkt var en tillbak-
ablick på föreningens verksamhet. 
Karl Bergstrand hade sammanställt 
material, såväl film som stillbilder, 
som visar en del av vad som hänt 
sedan starten, från det första mötet 
då beslut fattades att starta upp en 
egen verksamhet efter att tidigare 
varit en sektion inom IFK Hjo. 
Man kan konstatera att det hänt en 
hel del under årens lopp. Förenin-
gen har varit, och är fortfarande en 
aktiv sådan. Man deltar regelbundet 
i tävlingar över hela landet, även en 
del utanför landets gränser. En ”täv-

lingsverksamhet” som uppmärk-
sammades är vad som kallas POL-
orientering, ett arrangemang som 
äger rum på torsdagar på dagtid. 
Det är orientering för ”daglediga” 
(från början tänkt för pensionärer 
men som sedan spridit sig). En av 
klubbens medlemmar, korsordsma-
karen Inge Berg, har deltagit i när-
mare 500 st. 
Man arrangerar egna tävlingar för 
att finansiera klubbens verksamhet. 
Föreningen har varit medarrangör 
till bl.a. 5-dagars som gick av sta-
peln i Skaraborg 2002 och till Ung-
domens 10-mila. 
Andra sätt att dra in pengar till 
verksamheten är att man årligen 
hjälper till vid Vätternrundan då 
man bl.a. serverar cyklisterna mat 
för allt vad tygeln håller. 
Man arrangerar under vår och höst 
tips-/bingopromenader i Högaliden 
på söndagar, en verksamhet som 
blir allt mer populär där det brukar 
möta upp ett 100-tal deltagare varje 
gång.
Man ansvarar för skötseln av spår 
och omgivningar vid Högalidens 
friluftsområde. Bl.a. svarar klub-
ben för skidspåren vintertid. Det 
läggs ner åtskilliga timmar enbart 
på denna uppgift. Det finns ett sa-
marbetsavtal med Hjo kommun 
som reglerar den delen av verksam-
heten. 
Klubbstuga och förråd som finns i 
anslutning till friluftsområdet ägs 
av föreningen själv. De köptes in 
vid två olika tillfällen från militären 
i Karlsborg. Ekonomiska medel till 
detta fick man bl.a. genom att ta 
tillvara stormfälld skog på området. 
En förutsättning för detta har varit 
engagerade klubbmedlemmar som 
under åren lagt ner mycket jobb 
genom ideellt arbete, något som 
alltid genomsyrat verksamheten 
och som stärker gemenskapen. En 
effekt av detta märks också idag då 
föreningen har en stabil ekonomi.

Kvällen avslutades sedan med dans. 
Det blev en uppskattad kväll med 
många berättelser och minnen från 
de gångna åren. 
Arrangörsstaben vill passa på att 
tacka alla deltagare som bidrog till 
ett lyckat arrangemang.    

Dan Holmbäck   
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Välkommen på årsmöte!
Härmed kallas alla medlemmar till Hjobygdens OK:s 
tjugosjätte årsmöte onsdagen den 19 februari 2014
kl. 18.00 i klubbstugan, Högaliden.

Dagordning:
1  Årsmötets 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.  Årsmötets behöriga utlysning.
7.  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013.
8.  Resultat och balansräkning för år 2013.
9.  Revisorernas berättelse.
10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2013.
11.  Val av ordförande för 2014.
12.  Val av styrelse för 2014. ( i tur att avgå Thomas 
Lindblad, Håkan Olsson och Ann-Kristin Jansson ) 
Kvarstående: Barbro Törnroth, Bernhard Grenabo 
och Dan Holmbäck
13.  Val av två revisorer jämte suppleant för att gran-
ska 2014 års förvaltning.
14.  Val av valberedning inför 2014-2015.
15.  Fastställande av verksamhetsplan och budget för 
2014. 
16.  Fastställande av medlemsavgift för år 2015. 
17.  Övriga styrelseförslag.
18.  Ev. inkomna motioner.
19.  Rapporter.  
20.  Ev. övriga frågor. 
21.  Mötets avslutning  Välkomna !

Bilder från festkvällen 
finns på hbok.se



Klubbens 25-åriga historia
Den 1 november 1988 bildades Hjobygdens OK vid ett 
möte i Guldkrokshallen. Diskussioner om att bilda en 
egen klubb hade pågått i flera decenium. Men när Bertil 
Karlsson blev ordförande i IFK Hjo:s orienteringssektion 
så drev han frågan vidare och vid ett möte i Högaliden på 
hösten 1988 bestämdes det att vi skulle gå linan ut och 
skilja oss från IFK Hjo.

Med entusiasm satte jobbet igång med förberedelserna 
för bildandet av klubben. Det enda som vållade debatt 
var klubbnamnet. Styrelsen hade föreslagit  att Hjo skulle 
ingå i namnet och Hjo OK gick inte att använda då det 
skulle kunna förväxlas med Jönköpings OK:s etablerade 
förkortning JOK. Därför förelog styrelsen OK Hjo, men 
det godkändes inte av mötet som röstade på Hjobygdens 
OK efter ett engagerat inlägg av Seved Nordin som fick 
med sig mötet på det namnförslaget.
Till interimsstyrelse att förbereda årsmötet valdes Bertil 
Karlsson, Karl Bergstrand, Kajsa Toften, Iréne Banck, 
Kurt Planmo, Ann-Marie Helin och Gunnar Bryst.
Det var mycket som skulle ordnas för att få en ny klubb 
att fungera. Karl Bergstrand upplät ett rum i uthuset 
som sammanträdesrum. Klubbmärket togs fram efter 
ett förslag av Joakim Planmo, där man skulle använda 
I Love Hjo hjärtat som grund. Olle Johannesson ritade 
sedan originalet till vårt klubbmärke. Joakim Planmo, 
Göran Banck och Karl Bergstrand tog fram vår första 
klubbdräkt i blått, vitt och rött. 
Vid vårt första årsmöte valdes följande styrelse Bertil 
Karlsson ordf. Karl Bergstrand v.ordf. Irène Banck Sekr. 
Kajsa Toftén kassör, Gunnar Bryst, Joakim Planmo och 
Håkan Olsson.

Verksamheten startade med en rivstart,  ett skidläger i 
Sälen med 25 deltagare i nyårshelgen. Hela vintern hade 
vi sedan träningsorienteringar hela vintern med 30-45 
deltagare.
Karl Erik Helin, Karl Bergstrand och Ann-Marie Helin 
blev våra första segrare i den nya klubbens namn, vid 
Hallandspremiären.
Vid OK Bergets budkavle kom den första kavletriumfen 
då Karl Bergstrand, Karl Erik Helin och Håkan Olsson 
vann 140-klassen.
Den stora händelsen detta år var orienterings-VM som 
gick på Hökensås Stora publiktävlingar gick hela veckan 
då det inte var VM-tävlingar.

Klubbens allra första styrelse.
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Tillsyn Högaliden

Julgranar
Vid behov av julgran så kan ni hugga den på Högaliden. I kraftlednings-
gatan finns det några granar. Även utmed spåren går det bra att ta gran. 
Sätt in 100 kr på vårt bankgiro 5783-5654 eller stoppa hundralappen i 
duschkassan.



Första tävlingen vi arrangerade var en un-
gdomstävling i Grevbäck, sedan blev det 
en tävling om året, och på 2000-talet två 
tävlingar.
Vi var även engagerade i O-Ringen 2002. 
Börje Eriksson var med i styrelsen. Hans 
Toftén var tävlingsledare för etapp 1 och 2. 
Karl Bergstrand hade hand om all webb-
publicering.

Snack om klubbstuga började omedel-
bart men gick inte att finansiera, först 
när vi fick tillfälle att köpa ett hus i Karls-
borg blev det läge för ett bygge. Grunden 
byggdes med hjälp av ALU arbetare. Till 
husets iordningsställande hade vi en ALU 
anställde snickare som assisterades av 
Axel Häll och Sven Larsson varannan dag. 
Yvon Holmbäck tiggde ihop en ansenlig 
summa pengar av förtag och enskilda. In-
vändig målning gjordes av Andreas Gus-
tavsson.
Vid millennium skiftet arrangerade vi täv-
lingen Sista Chansen på nyårsafton. Detta 
var tänkt som en blivande tradition. Men 
året efter kom det kraftig med blötsnö da-
gen innan och det var fara för livet att vis-
tas i skogen då topparna på träden bröts 
av som tändstickor och for i marken med 
ett brak.
Det såg inte vackert ut då i Högalidssko-
gen med alla snöbrott. Vi började genast 
att röja upp ett jobb som varade ända 
in till sommaren. Inkomsten från skog-
försäljningen gav oss ett grundkapital 
för den blivande förrådsbyggnaden. När 
ett mob-förråd i Karlborg blev till salu 
så köpte vi detta. Pensionärerna byggde 
sedan förrådet, som andra klubbar titta 
avundsjukt på.

Utan kartor går det inte att bedriva någon 
verksamhet. Första kartan var klar 1990 
och sträckte sig på båda sidor om Tida-
holmsvägen. Sedan dess har så gott som 
skogarna i hela kommunen ritats utom 
endast ett hörn i sydvästra delen som inte 
ännu är rekat. Dock finns numera mod-
erna laserkurvor inlagda för hela kom-
munen, Det är Karl Bergstrand som ritat 
kartorna.
Grönköpingsloppet startades 1990 med 
Joakim Planom som tävlingsledare sedan 
blev det Göran Banck som tog över loppet 
Efter några år med stigande deltagarantal  
så började intresset dala både bland delta-
garna och klubbmedlemmarna, så loppet 
lades ner. Som mest var det 300 startande 
1995.
Gunnar Bryst drog igång  ungdomssats-
ningen Skärmjakten -hjärtjakten en satsn-
ing som hedrades med Silverkotten. Detta 
arbete resulterade i att Hjobygden OK var 
den dominerade ungdomsklubben i dis-
triktet i många år. 5 segrar i VOF-Avard 
och 5 segrar i Sandvik/Bacho cup.

Under första 5 åren 1989-94 var det Karl-
Erik och Anne-Marie Helin som domin-
erande stort. 
Ann-Marie  Helin 4956 poäng
Karl-Erik Helin   4926 poäng
Kajsa Toftén   4797 poäng
Mats Toftén   4637 poäng
Karl Bergstrand  4602 poäng

Nästa 5 år 1994-98 Fortfarande Karl-Erik 
Helin som är dominant, de övriga i klas-
sen H60 räknade istället avståndet till 
tvåan, eftersom Karl-Erik ofta vann över-
lägset. 
Karl-Erik Helin  4924 poäng
Iréne Banck  4779 poäng
Kajsa Toftén  4482 poäng
Karl Bergstrand  4224 poäng
Seved Nordin   4012 poäng

1999-2003. Nu kommer det en ny genera-
tion med Anna och Maria Schmiterlöw 
och Johan Olsson i spetsen.
Anna Schmiterlöw 4943 poäng
Maria Schmiterlöw 4840 poäng
John Olsson  4835 poäng
Kajsa Toftén  4792 poäng
Stina Banck  4572 poäng

2004-2008. Nu börjar Johan Törnroth att 
bli vår dominerande orienterare.
Johan Törnroth  4681 poäng
Kajsa Toftén  4545 poäng
Maria Schmiterlöw 4348 poäng
Ingrid Schmiterlöw 3905 poäng
Fredrik Schmiterlöw 3690 poäng

2009-2013  Fortfarande Johan Törnroth i 
täten. Kajsa Toftén har i alla år varit med 
bland de 5 bästa.
Johan Törnroth  4434 poäng
Kajsa Toftén  3968 poäng
Ingrid Schmiterlöw 3790 poäng
Ann-Kristin Jansson 3625 poäng
Malin Jansson  3469 poäng

Kajsa Toftén, Karl Bergstrand, Bertil 
Karlsson och Gunnar Bryst är de 4 som 
varit med och sprungit tävlingar i alla de 
25 åren.
Karl Erik Helin har klarat 1000 poäng 
(mint 10 segrar på ett år) 7 gånger, Ann-
Marie Helin 3 gånger, Alfons Norrgård 2 
gånger Seved Nordin, Kajsa Toftén, Jes-
per Tiberg, Maria Schmiterlöw och Anna 
Schmiterlöw 1 gång var.

Karl Erik Helin vann O-Ringen 1995 i 
Skåne och Jesper Tiberg vann O-Ringen 
2000 i Hallsberg. Linn Gustavsson tog 
brons i SM 2001, Brons även till Karin Jo-
hansson i USM 2003.

Ordförande:
Bertil Karlsson 1989-94
Håkan Olsson 1994-1999
Carl-Christian Schmiterlöw 1999-2005
Thomas Lindblad 2006-2010
Carl Christian Schmiterlöw 2010-

Kassör:
Kajsa Toftén 1989-2007
Bengt Ståhl 2007-2013
Dan Holmbäck 2013-

Sekreterare:
Iréne Banck 1989-2002
Håkan Forsberg 2002-2006
Anders Pettersson 2006-2010
Bernhard Grenabo 2010
Barbro Törnroth 2011-

Karl Bergstrand

Linn Gustavsson under O-Ringen i 
Skaraborg 2002. Linn tog brons i SM 2001,  
i D18 (klassisk distans).

Jesper Tiberg vann O-Ringen i Hallsberg 
2001 i klassen H14.
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DM-tävlingarna ur 
Hjobygdens perspektiv
I årets första DM-helg ingick medel och 
stafett. Som arrangörer stod IF Hagen och 
Istrums SK. Andra helgen arrangerades av 
Vänersborgs SK och OK Skogsvargarna och 
då var det natt, sprint och lång som gällde.

Hjobygdens deltagande i tävlingarna såg ut 
som följande:

 Medel 23 löpare
 Stafett 2 lag
 Natt 9 löpare
 Sprint 11 löpare
 Lång 1 löpare

Roligt att så många passade på att springa 
medeln då den gick i närheten av Hjo, men  
tråkigt att det bara var en person som rep-
resenterade klubben vid lång-DM (som av 
många anses som den “viktigaste” DM-
tävlingen.

Klubbens pallplatser i huvudklass blev:
DM-stafett: Ann-Kristin, Barbro och In-
grid (placering 2)
DM-natt: Ann-Kristin (placering 3)
DM-sprint: Johan (placering 1)
DM-lång: Johan (placering 2)

Nästa års DM-tävlingar avgörs i trakterna 
kring Mariestad och Vara. Hoppas på ännu 
större deltagande från Hjobygden då!

Johan Törnroth

DM-stafetten

DM-sprinten
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Tävling

Här nedanför finns ett julpyssel för att fördriva tiden fram till julafton, eller slappna av och glömma julstressen för en stund.

Julpyssel

P I A N B Ä C K T S

A S R E S P R I N T

N U K G A T N P E Å

N O Ä N G I E S D R

L D S I U Y L N I U

A J A R M I B V T M

M Ö T O V R T O R N

P H S B E Ä Ä F O E

A S I C O R G K P T

E T S K O M P A S S

BOM

VILSE

VOF

PREO

TÖM

HÖJD

STEN

SPIK

BÄCK

RUIN

VÄG

TORN

Kan du hitta alla orienteringsord? De kan finnas både lodrätt, vågrätt, diagonalt, uppochner och bakochfram. Lycka till!

Om du lyckas klura ut rebusen till höger 
och har ett svar till tävlingen, skicka in ditt 
svar till hjoorienteraren@hbok.se senast 
den 10 februari. Vinster lottas ut bland alla 
som skickar in svar. Lycka till!

STENMUR

KOMPASS

SPORTIDENT

SKÄRM

MOSSE

ORINGEN

PANNLAMPA

SPRINT

SISTASÄKRA

ÄNG

LOK
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Lösningar  lämnas till Inge Berg
senast 10 februari 2014.

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. Sångarfoto?
  6. Everts malötjej
  9. Bergskedja i öster
10. Sällsynta
11. Bild
12. Såras
14. Baksidan
16. Led
17. Kenya
18. Särskiljer individer
19. AAA
20. Förskräckliga
24. Blir det framåt våren
25. Reverterar
26. Del
29. Sjö på Dal
30. Ackord
31. Rätta personer för rätt
33. Riktning
34. Virke
35. Ytterkant
36. Siffra
38. Går till väders
39. Kramdjur

Lodrätt:

  1. Underlig figur
  2. Är två per skalle
  3. Försmå
  4. Urkund
  5. Är på väg
  6. Ont i kistan
  7. Gojan
  8. Innehavaren av Gripen?
10. Bilmärke
13. I bokföring
15. Tar sig ton
17. Podium
19. Bergskedja i söder
21. Under en krona
22. Vid väg 370
23. Liknar krokodil
27. Fjolla
28. Snack
32. Längdmått
37. Kåre

N
am

n:
 _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

A
dr

es
s: 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_



Hela 12 lösningar den här gången! Tack för det!

Sven-Erik Johansson, Maj-Britt o Axel Häll, Stig Gustavsson,
Bernhard Grenabo, Dan Holmbäck, Anita o Åke Gustavsson,
Kajsa Toftén, Annica Andersson, Maria Schmiterlöw o An-
dreas Nordfors, Fam. Ekmark, Owe o Barbro Törnroth,
och Viola Olofsson var de som bidragit till lösningsskörden 
den här gången.

Tur i dragningen hade Kajsa Toftén, 3 lotter, och Dan Holm-
bäck, 2 lotter. Grattis, hoppas “skrapet” går bra!

Ser fram emot ännu fler lösningar på nya krysset! 
        Inge Berg

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

Från: Åke Gustavsson, Owe och Barbro Törnroth, Stefan 
Karlsson (OK Kåre), Malin Jansson, Erik Hansson (Bredar-
eds IF) och Kajsa Toftén.

Två  vinnare lottades fram:
Åke Gustavsson (3 tianlotter).
Malin Jansson (2 tianlotter).

Lycka till med den nya tävlingen!
Elin och Johan Törnroth
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Rätta lösningar och vinnare

65

43

21

Kajsa Toftén Malin Jansson

Teodor LundborgOscar Törnroth

Eva OlssonGunnar Bryst

Lösning till “knasiga bilder” Lösning till korsordet 4 - 13


