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Nu när jag sitter och 
skriver detta  så ska snart 
Hjobygdens tjugosjätte  
årsmöte vara, rättare sagt 
den 19/2.  Den enda som 
har avsagt sig från sty-
relsen är Thomas Lind-
blad. Vi får ta och tacka 
honom för alla de år han suttit i styrelsen och 
hjälpt klubben framåt. Själv vet man ju inte om 
man får sitta kvar eftersom ordförande välj på 
årsmötet ett år i taget. Egentligen har jag ju re-
dan suttit längre än jag tänkte mig från början.

När man tittar framåt. Vad ska vi göra under 
2014? Vi har två saker som vi borde ta itu med 
under året. Det ena är att måla om klubbstugan 
och det andra är att göra en handikappanpas-
sad trappa med ramp till klubbstugan. Vidare 
kommer vi att byta ut vårt gamla larm till ett 
modernare. Det finns många saker som kan ut-
vecklas på Högaliden. Vi får hoppas vi hinner 
dessa två stora punkter i år och orkar det som 
känns viktigast för oss.

När det gäller Orientering, som är det bästa vi 
vet, så är det inte så långt till vårsäsongen bör-
jar. I år ska vi väl slippa inställda tävlingar på 
grund av snö. De första tävlingarna blir nere 
i Örkelljunga dit UTK har lagt ett läger 21-23 
mars. Den första tävlingen i Skaraborg är Tibro-
trippeln den 4-6 april. Själv hoppas jag att vi ses 
ute på tävlingarna i år och att det är många fler  
Hjobygdare som tävlar i år än förra året.

Senare i vår kommer ju även bingo- och 
tipspromenaderna igång igen. Vilket mån-
ga klubbmedlemmar 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 
tävlingssäsong 2014. 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.

Ordf. Carl-Christian Schmiterlöw

Ewas orienteringskarriär började redan 
i ungdomsåldern och då med klubbtill-
hörigheten Storviks IF. När hon sedan 
nådde senioråldern inledde hon ett upp-
ehåll från orienteringen. Detta uppehåll 
varade ändå fram tills dess att dottern 
Malin började orientera för Hjobygdens 
OK. Idag springer Ewa i klassen D45. 
Hon jobbar som förskolelärare på Skog-
shyddan i Hjo. Ewa var tidigare med i 
Ungdoms- och träningskommittén, 
men tvingades tyvärr sluta då det tog 
upp för mycket tid. 

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

När Teodor söker efter kontroller i 
skogen gör han det i klassen H12 och 
helst under en medeldistansbana. 
Han började orientera för ungefär 
fem år sedan och får ofta sällskap av 
pappa Mikael på tävlingarna, ibland 
springer även mamma Helena en 
bana. Teodor är en aktiv kille som vid 
sidan av orienteringen spelar fotboll, 
cyklar mountainbike och är med i 
scouterna. 
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Arrangörerna av 
25-årsfirandet, med 

Dan Holmbäck i 
spetsen.

Ledaren UTK  uppmärksammar

Medlemsprofilerna

Teodor Lundborg

Ewa Larsson

Dan Holmbäck, under klubbens 
25-årsfirande 23 november 2013.

Betalning av medlemsavgiften 2014
Här kommer en påminnelse om betalningen av 
medlemsavgiften. För de som ännu inte betalt årets 
avgift meföljer ett inbetalningskort med tidningen.
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Aktuella aktiviteter

Tisdagar: Motionsgymnastik med Hjo Gymnas-
tikförening kl 20.00 – 21.00 i Hammarskolans 
gymnastiksal, till och med april månad. Alla 
medlemmar gympar gratis på detta pass.

Torsdagar POL för daglediga. 

Torsdagar kl 18.00 till 19.00 inomhusträning för 
ungdomar, Hammarskolans Gymnastiksal. Vi 
håller på till i mitten på mars, beroende på väder. 

I mitten på mars börjar vi med orienteringsträn-
ing i Högaliden torsdagar kl 18.00 till ca 19.30. 

Precis som förra året kommer Veckans Bana fin-
nas tillgänglig att springa uppe i Högaliden, med 
start senare i vår.

För information se hemsidan eller via mail.

Träna med Hjobygden i vår

Nybörjarkurs

Program Pensionärs-OL

Den 21-23 mars åker vi till i Ör-
kelljunga Skåne, för tävlingshelg. 
Vi kommer att bo i Örkelljunga 
FKs klubbstuga. Det finns tillgång 
till 26 sängplatser. Vi åker på fredag 
kväll gemensamt i bilar. Tävling 
lördag medeldistans och söndag 
långdistans. Hemresa efter sönd-
agstävlingen. Var och en tar med 
frukostmat och matsäck till tävlin-
garna. Vi fixar gemensam mat på 
lördag kväll. Kostnad 100 kr per 
person.

Anmälan senast 2 mars angående 
övernattning. Logga in på Eventor 
som vanligt. Klicka på ”Klubben”. 
Klicka på ”Klubbaktiviteter”. Klicka 
på ”Tävlingshelg i Skåne”. ”Anmäl”. 
Var och en gör anmälan på Eventor 
till tävlingarna. Mer information 
om tävlingarna på Eventor. 
Det går också bra att maila till ann-
kristin.jansson@telia.com för an-
mälan.
Följ med på en trevlig helg till 
Skåne!

Ungdoms- och träningskommittén

UTK bjuder in till Våffelköret den 
30 mars kl 11.00. Träningsorien-
tering för alla, även för dig som 
vill prova på. Så ta med komp-
isen, mamma, pappa eller syskon 
att prova på inför nybörjarkurs-
en. Vi tränar först, därefter äter vi 
våfflor. Ingen anmälan behövs.

Under tre torsdagar i april kommer vi att ha ny-
börjarkurs i orientering. Nybörjarkursen vänder 
sig till alla som vill prova på orientering. Ung 
som gammal, föräldrar och barn. Vi vänder oss i 
första hand till hela familjen, men man är givetvis 
välkommen som kompis eller förälder till redan 
aktiva barn eller till andra barn och vuxna som vill 
prova på orientering.
Start torsdagen den 3 april kl 18.00 på Högaliden 
och sedan följande torsdagar 10 april och 24 april. 
För mer information kontakta Ann-Kristin.

Välkomna!   
Ungdoms- och träningskommittén

Kom ihåg att anmäla dig till O-
Ringen i Skåne vecka 30. Nästa 
anmälningsstopp är den 1 april. 
Vi är i dagsläget 14 personer från 
Hjobygden anmälda. Kom med du 
också!

Tors 20 mars Petersburg, Skara
Tors 27 mars      Isbanan i Grästorp
Tors 3 april Ryda Bygdegård                
Tors 10 april Mostugan, Töreboda          
Tis 15 april Rankåsstugan, Tibro
Tors 24 april        St. Gläfshed. Bjurum-Ullene                  
Tis 29 april        Sätuna. 
Tors 8 maj         Holmestad-L. Bjurum
Tors 15 maj        Torsö             
Tors 22 maj        Rånnavägen, Skövde  
Tis 27 maj          Hanken
Tors 5 juni          Nolåsen
Tors 12 juni        Grenabo 
Tis 17 juni       L. Havsjön, Hökensås
Tors 26 juni Dalängsskolan, Lidköping
Avslutning med sill och potatis   

Tävlingshelg i Skåne

Våffelköret O-Ringen i Skåne

Kretsträning
Då Johan Törnroth har flyttat till 
Göteborg för studier har Björn 
Mårtensson, Skogsstjärnan i Töre-
boda, tagit över som kretstränare.

Det kommer att vara ett samarbete 
mellan Östra och Norra Skaraborg-
skretsen och han planerar att ha 
totalt 20 kretsträningar under 
året. Dvs att genomföra 10 stycken 
teknikträningar per krets och år 
med start vecka 12 och med upp-
ehåll för påsklov blir sista vårträ-
ningen v 24. Höstträningarna bör-
jar sen v 31. Varannan vecka i Östra 
och varannan i Norra. Samma mo-
ment i båda kretsarna, så om man 
vill får man två chanser att träna. 

Målgruppen är 13-20 år, men 
det ska inte spela någon roll om 
man är elitjunior eller nybörjare. 
Svårighetsnivån börjar på gul, så 
alla har möjligheten att hänga på. 
Vi är inte så många att vi har råd 
att utesluta någon. Även vuxna 
har möjlighet till att få ett bra 
teknikpass. Varje tillfälle ska inne-
hålla ett kort teoripass om lite olika 
saker som är viktiga för att utveck-
las som orienterare. 

Passa på att vara med på riktigt bra 
och roliga träningspass!

Ann-Kristin Jansson



Vätternrundan 13 juni 2014
Hjobygdens OK har även i år hand om matserver-
ingen på Vätternrundan. Hoppas ni som brukar 
hjälpa till även vill göra det i år också. Du som re-
dan vet att du är upptagen med annat, hör av dig 
till mig snarast!

Vi hoppas också förstås att du som av olika anled-
ningar inte kunnat förut, har möjlighet i år. Hör 
gärna av dig då!
Tidsschemat kommer att läggas ut på hemsidan 
längre fram.

Owe Törnroth   tel. 14178
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Tillsyn Högaliden Ny karta vid Grenabo
Under den gröna vintern kring julhelgen ritade jag en 
karta över skogen mellan Grenabo och Sjöbonäs gärden.
Ett område med fin välgallrad skog som genomkorsas av 
ett antal grunda raviner.

Kasta alla filer ni har i era datorer för kartor Hjo SV (Hö-
galiden m.m) och Hjo NV (Lillhult).
Kurvbilden på dessa kartor har bytts ut mot mer exakta 
laserkurvor. De gamla filerna kommer inte längre att 
uppdateras.
Vi har slängt alla gamla kartor som fanns i klubbstugan. 
så gör en beställning på nya kartor och vilket område 
till mig.

Våra kartfiler kommer att finnas för nedladdning under 
adress: hbok.se/kartbaser.html

Kartbaserna är stora och kan vara svåra att skicka på 
E-post så det är enklast att ni laddar ner dem från den 
adressen.

Karl Bergstrand

Bowling
Även i år så bowlade vi med klubben. Det var mycket 
trevligt. Ungdomar och seniorer deltog. Vi delade upp 
oss i olika lag och på olika banor. Lagen bestod antingen 
av ungdomar eller både ungdomar och seniorer. Alla 
verkade ha väldigt ha roligt och det var en lyckad träff.

Mikael Lundborg   



Fin laginsats under 
4-timmars i 
Tidaholm
Årets upplaga av SISU Tidaholms 
motionstävling ”4-timmars på ski-
dor” avgjordes lördagen den 15/2. 
Morgonen började med att regnet 
piskade mot förstastrecksåkaren 
Owe Törnroths fönster hemma 
i Hjo. Vid SISIstugan hade regnet övergått i blötsnö. Till start kl. 11.00 
mönstrade ytterligare 16 lag. Med klister under fästet startade Owe och 
kunde efter en ½ timma växla över till Ingrid Schmiterlöw som med något 
bakhala skidor tog laget runt ytterligare en ½ timma. Därefter körde i tur 
och ordning Dan Holmbäck, Bernhard Grenabo, Bertil Karlsson och Hå-
kan Olsson vardera 45 minuter. 

Efter målgång var alla överens om att spåren höll riktigt bra under hela 
loppet. En eloge riktades till arrangörerna. Tillsammans fick laget ihop 
36 varv. När tävlingen blåstes av hade Håkan 300 meter kvar till måls-
nöret. Hade han hunnit förbi snöret hade laget fått räkna ytterligare ett 

varv och då kommit upp i rätt antal 
varv som var medeltalet av alla la-
gens antal varv. Nu blev det 2 andra 
lag som deltog i utlottningen av äran 
att få förvara vandringspriset till 
nästa års tävling. Just det – tävlingen 
är ju årligen återkommande. Hoppas 
att fler kan delta från klubben. Alla 
kan vara med och platsa i laget. Ung 
som gammal och motionär som täv-
lingsåkare. Det vore riktigt roligt om 
klubben kan mönstra 2 lag nästa år. 
Väl mött att återta bucklat till vårt 
prisskåp där den stått de två senaste 
åren.

Ingrid Schmiterlöw   

Protokoll

Bertil på väg mot växling. 

Dan och Håkan var med i Tidaholm och bidrog med 45 min vardera.

Bernhard pustar ut efter en fin 
skidtur i Tidaholmsspåren.

Hjo-Orienteraren Nr 1. 2014 Sida 5



Årsmöte
Klubben hade årsmöte onsdagen den 19 februari. Thomas 
Lindblad avgick från styrelsen och ersattes av Annika Rän-
nare. Vidare beslöt årsmötet att klubben ska hoppa av från 
U-10milaföreningen. Karl Bergstrand blev även invald som 
hedersmedlem. Protokoll från mötet presenteras i nästa num-
mer av Hjo-Orienteraren.

Malin Jansson fick Yrjös min-
nespris 2013. Stort grattis till 
Malin!

Thomas Lindblad blev 
avtackad för sitt arbete 
i styrelsen.
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Lösningar  lämnas till Inge Berg
senast 10 maj 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. Medhjälpare
  9. Går över
10. På hugget
12. I två delar
13. Lysräkor
15. Union
16. Odören
18. Rota
19. Repa
20. Narcissbörjan
21. Isarena
23. Östersjöö
24. Sinnlig
27. Flotte
29. Udda eller lar
30. Gräs eller silver
31. Ros
33. Vaja
35. Då och då

Lodrätt:

  1. Kan saker gå i
  2. Väderstreck
  3. Ultrarapid
  4. Förflytta sig planlöst
  5. Puder
  6. Alternativ
  7. Slår ovetande i
  8. Ett antal
  9. Yrkesman
11. Vårblomma
14. Blir “snuggor”
16. Ort i Sjuhärad
17. Njugg
22. Runt hals
23. Hade tyrolerhatt på önskelistan
25. Bilmärke
26. Börjar vilsen
28. Öl
30. Nakenstudie
32. Förbi
34. Räcka
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Bara åtta lösningar har inkommit denna gång.
Svårt, eller?

Här är de som lyckats: Stig Gustavsson, Viola Olofsson, Fam. 
Karlsson, Maj-Britt och Axel Häll, Owe och Barbro Törnroth, 
Åke Gustavsson, Sven-Erik Johansson, och Fam. Schmiterlöw. 

Lotterna gick till fam. Karlsson och Åke Gustavsson. Grattis 
och lycka till med “skrapet”!

Ser fram emot många fler lösningar på nya krysset!

        Inge Berg

Denna gång fick vi bara in tre svar till tävlingen. Tack till de 
som skickade in svar!

Från: Owe och Barbro Törnroth, Ann-Kristin Jansson och 
Erik Hansson (Bredareds IF).

Två  vinnare lottades fram:
Erik Hansson (3 tianlotter).
Owe och Barbro Törnroth (2 tianlotter).

Utvärdering av tävlingsinslaget i tidningen
Vi har utvärderat 2013 och då intresset för tävlingen varit 
rätt så obefintligt har vi tagit bort tävlingen som ett perma-
nent inslag i tidningen.

Elin och Johan Törnroth

Lösning till rebusen:
“Räkna tomtarna i tidningen” och rätt svar på hur många 
tomtar det fanns var nio.
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Rätta lösningar och vinnare
Lösning till “rebusen” Lösning till korsordet 1 - 14


