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Nu när jag sitter och 
skriver detta,  så ska snart 
Hjobygdens tjugoåttonde  
årsmöte äga rum.  Rät-
tare sagt den 24/2.  I år är 
det en person i styrelsen 
som har avsagt sig sitt 
uppdrag. När man tittar framåt, vad ska vi göra 
under 2016? Vi har två stora saker som vi ska ta 
itu med under året. Det ena är att måla färdigt 
klubbstugan, det är fönster och grunden som 
är kvar. Det andra är att göra en handikappan-
passad trappa med ramp till klubbstugan. Detta 
pratade vi om redan 2014 men nu ska det bli av. 

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.

Vi får inte glömma det som känns viktigast för 
oss i klubben – att orientera. När det gäller ori-
entering, som är det roligaste vi vet, så är det 
inte så långt till vårsäsongen börjar. I år hoppas 
vi väl slippa inställda tävlingar på grund av snö. 
Den första tävlingen i Skaraborg är Häxjakten 24 
mars. Själv hoppas jag att vi ses ute på tävlingarna 
i år och att det är många fler Hjobygdare som täv-
lar i år än förra året. Vår egen dubbeltävling har 
vi i år den 13-14 Augusti.

Senare i vår kommer även bingo- och tipsprom-
enaderna i gång igen. Vilket många klubbm-
edlemmar men framförallt icke-medlemmar 
ser fram emot. Det är mycket roligt och vi får ej 
glömma att det drar in stora pengar till klubben. 
Här gäller det att hjälpa till när familjen Axelsson 
vill ha hjälp.

Nu vill jag bara önska er alla en bra och rolig täv-
lingssäsong 2016. Gör så bra resultat ni kan och 
framförallt ha roligt. Jag önskar er alla en trevlig 
vår och hoppas vi ses lite då och då även ni som 
inte tävlar.

Carl-CHristian sCHmiterlöw
Ordförande Hjobygdens OK

Kajsa har alltid varit en aktiv idrottare och höll 
som yngre på mycket med friidrott och löpning 
och började med orientering först i D35. Detta 
eftersom barnen fastnade för sporten och blev 
medlemmar i Hjo. Numera tycker hon att ori-
entering är det roligaste som finns, och det ska 
gärna gå snabbt och finnas många kontroller, som 
på ett sprintlopp. I klubben hade hon länge rollen 
som uppskattad kassör och hon har arbetat som 
specialpedagog på mellanstadiet. Hon beskriver 
sig själv som en riktig skogsmulle och är gärna 
ute i skogen varje dag, t.ex. för att plocka svamp 
eller för att avnjuta en picknick i den fina naturen.

Våra duktiga pensionärer:  
Karl Bergstrand, Bertil Karlsson och  

Åke Gustavsson 
för snabb och fin spårning och snöröjning på 

Högaliden, då det var snö.

Ledaren
UTK 
uppmärksammar

Medlemsprofilerna

Kajsa Toftén

Elin Törnroth

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

“

Som barn provade Elin på många olika sporter 
och fastade till slut för orienteringen. I klubben 
har hon haft flera roller, bl.a. banläggare och 
redaktör för tidningen du just nu håller i. Hon 
har dessutom varit ledare för ungdomslägret  
O-CAMP och Västergötlands USM-trupp.  
Favoritdistansen är medel och årets höjd-
punkt är O-Ringen, som Elin och hela hennes 
familj traditionsenligt springer. Efter att ha 
studerat i Helsingborg bor Elin sedan några 
år tillbaka i Göteborg där hon arbetar som  
juristassistent på en advokatbyrå. Under året 
ska hon genomföra en svensk klassiker och har 
precis checkat av det första av fyra delmoment 
– Öppet Spår under Vasaloppsveckan.

Påminnelse om medlemsavgiften
För de som vet med sig att de ännu nte betalt 
medlemsavgiften för året kommer här en 
påminnelse. information om vad avgiften är 
och hur den betalas finns att läsa på hemsidan 
(Föreningen > Orientera för HBOK).

senast O-ringen gick i sälen var 2008. i år är det dags igen!

Tisdagar  Tabata med Hjo Gymnastikförening i  
  Hammarskolans gympasal kl 19:00-20:00,  
  tom 26 april. Gratis för alla medlemmar i  
  Hjobygdens OK.

Torsdagar Ungdomsträning, inomhusträning i  
  Hammarskolans gympasal kl 18:00-19:00,  
  till i mitten på mars beroende på väder.  

Orienteringsträningen börjar troligtvis med smygstart, tors-
dagen den 17 mars på Högaliden. Tiden är 18:00 och vi håller 
på till ca 19:30. Den 24 mars har vi ingen träning då det är 
påsklov (skärtorsdagen). Ordentlig start blir det torsdagen 
den 31 mars.

POL, orientering för daglediga, börjar 22 mars. För program 
och avresetid se hemsidan.

Träningsorientering med Tisdags-OL startar den 29 mars. 
Starttid är mellan 17:00 och 18:30. Se IF Hagens hemsida för 
mer information.

För aktuella träningar, tävlingar och aktiviteter titta på hem-
sidan i kalendern. www.hbok.se 

UtK

Orienteringssäsongen tävling började 4-6 mars med Pan-
våren i Åhus, Skåne. Helgen efter är det Kattegattnatt och 
Hallandspremiären i skogarna kring Halmstad.
I Västergötland drar tävlingssäsongen igång med Häxjakten 
på skärtorsdagen den 24 mars, följt av Kortfredan och Öje-
trampen. För komplett tävlingsprogram se baksidan.

Psst! Du har väl inte missat missat att 
Hjobygdens OK finns på det sociala 
mediet Facebook. Gå gärna in och bli 
medlem på sidan du också!

HBOK på Facebook

Söndagen den 20 mars är det dags för årets Våffelköret. Sam-
ling kl 10:00 på Högaliden. Våffelköret är en träningsorien-
tering på Högaliden för att komma igång med att springa/gå i 
skogen med karta igen efter vinteruppehållet Efter träningen 
äter vi våfflor. Det finns möjlighet att duscha och basta. Det 
finns banor för alla, ett bra tillfälle att prova på orientering. 
Så ta med någon som inte provat på orientering, så de får 
testa inför vår nybörjarkurs.

Vecka 30 är det dags för årets O-Ringen som går av stapeln i 
Sälen, Dalarna. Nästa anmälningsstopp är den 1 april. Är det 
någon som har tänkt åka dit och ännu inte har något boende, 
så finns det fortfarande ledigt boende ihop med klubben i 
Tandådalen. Jag har bokat 2 stugor (23/7 – 30/7) i Tandådalen, 
Panorama 2 x 8 bäddar via Skistar. Ju fler vi är, desto billigare blir 
boendet. Blir vi 16 st blir kostnaden 1188 kr/person för 1 vecka. 
Hör av er till mig om någon är intresserad.
 
Om någon tänker bo i husvagn så är det gångavstånd mellan 
stugorna och Campingen i Tandådalen.

ann-Kristin JanssOn

Träningar i vår

Aktuella aktiviteter

Tävlingssäsongen drar igång

O-Ringen i Sälen 2016

Våffelköret 20 mars

I skrivande stund har UTK:s planering av nybörjarkurs inte 
kommit så långt ännu, men troligtvis blir det en satsning på 
bredd- och motionsorientering för vuxna och äldre ungdomar. 
Ingrid och Carl-Christian kommer att gå en utbildning i Göte-
borg i mitten av februari för bredd- och motionsorientering. 
Några har kanske läst om den här utbildningen i Skogssport i 
höstas. Barn/ungdomar från ca 9 år slussas in i vår orientering-
sträning på torsdagar, som startar ordentligt efter påsk dvs den 
31 mars.

UtK

Bredd- och motionsorientering

Då och då skickar jag ut ett mail med information om vad som 
händer i Hjobygdens OK. Det kan vara om träningar, tävlingar, 
möten eller någon annan viktig information. 
Är det någon som inte får mail ifrån mig så kontakta mig på  
ann-kristin.jansson@telia.com så lägger jag till er på kontakt-
listan.

ann-Kristin JanssOn

Får du klubbens infomail?
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Protokoll
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Med 8 minusgrader i luften, fina spår 
och bra före var förutsättningarna 
nästan ideala. 15 medlemmar slöt 
upp för att kämpa om klubbmästar-
titlarna, sköta tidtagning eller heja 
på. Klockan 10 gick starten. Det var 
individuell minutstart. Ungdomarna 
åkte 2,5 km och de vuxna 5 km. Efter 
målgång serverades pepparkakor och 
varm glögg. 

ingrid sCHmiterlöw

Resultat KM längdskidor 2016
Ungdomar:
1. Teodor Lundborg  13:51
2. Malin Jansson   14:10
3. Sofia Jansson  17:26
4. Linnea Ekmark  38:00

Damer:
1. Ingrid Schmiterlöw 25:42
2. Helena Lundborg 27:42
3. Ann-Kristin Jansson 28:40
4. Åsa Grenabo  36:20

Herrar:
1. Mikael Lundborg 20:33
2. Bertil Karlsson  20:43
3. Bernhard Grenabo 23:30
4. Tomas Jansson  26:00

den 17 januari avgjordes klubbmästerskapet i skidor uppe i 
Högaliden. teodor, ingrid och mikael heter de nya mästarna.

det var full aktivitet på skidspåren vid 
klubbstugan under klubbmästerskapet.

Foto: ingrid schmiterlöw

i samband med årsmötet avtackades annika rännare 
för sitt arbete i styrelsen. Även lennart Hall avtackades 
för allt arbete han bidragit med till klubben genom 
motionkommittén och arbete med Bingolotto. tack!

Under tävlingssäsongen i Västergötland 
så sätter jag upp någon som har anmält sig 
till tävlingen som tävlingsvärd. Vem som är 
tävlingsvärd finns på hemsidan i kalendern 
någon dag innan tävlingen. Klicka på aktuell 
tävling så ser du vem det är. 

Att vara tävlingsvärd är inte så betungande. 
Det innebär att: 
•	 Du är vid samlingen på 

Marknadsgatan innan avresetid 
och prickar av alla som har anmält 
sig för. Är det någon som åker 
direkt till tävlingen hör de av sig till 
tävlingsvärden och meddelar detta. 

•	 Du tar med klubbflagga och vid 
behov klubbtält. 

•	 Du ser också till att klubbflagga, 
klubbtält och klubbmedlemmar 
kommer med hem. 

Den gemensamma samlingen på Marknads-
gatan är för att vi ska samåka. Dels för de 
som inte har tillgång till bil eller möjlighet 
att köra ska kunna åka med. Det är bra för 
miljön att samåka och dessutom trevligt att 
prata med klubbmedlemmar till och från 
tävlingen.

ann-Kristin JanssOn

Lördagen den 23 februari kom ett tap-
pert gäng (familjen Jansson och Carl-
Christian) upp till Högaliden för att un-
der 1,5 timme drillas av lena Fastmark i 
skidteknik. 
Först gick Lena igenom de olika växlarna och hur 
vi skulle åka. Därefter fick vi prova utan och med 
stavar växel 2, diagonalåkning, och växel 3, stakn-
ing med frånskjut, på sträckan mellan förrådet och 
kraftledningen. När vi hållit på en stund där tog vi 
oss ut till Kanonsvägen, där vi testade på att växel 4, 
sakning. Vi fick även testa på växel 1, saxning och 
5, utförsåkning.

Det var ett roligt, jobbigt och lärorikt pass och 
alla fick nog någonting nytt med sig. Bland annat 
så upptäckte jag att jag åkt med för korta stavar, 
vilket blev att införskaffa ett par längre stavar för att 
kunna ta i och staka ordentligt. Synd bara att snön 
försvann så att det inte blev mer praktisk träning.

ann-Kristin JanssOn

Detta innebär uppgiften 
som tävlingsvärd

Lena höll uppskattad 
teknikträning på skidor

Klubbmästerskap i ett 
vinterfint Högaliden
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I år var intresset för att delta så stort 
att det räckte till två lag. Av erfaren-
het vet vi att vi brukar ha med segern 
att göra. Segraren är det lag som kört 
samma antal varv som medelvärdet 
av alla lags varv. Målet med lagsam-
mansättningen var att gör 2 jämna lag 
och hoppas att vi prickar medelvär-
det. Med barmark i skogen, cirka 6 
grader i luften och med ett lätt dug-
gregn var det upplagt för tungt före 
med klister under fästet. 

Bertil och Owe först ut
I lag 1 startade Bertil Karlsson och 
han ställdes mot Owe Törnroth som 
var startman i lag 2. Deras uppgift var 
att köra den första timmen mellan kl. 
11 och 12. När det var avklarat låg lag 
2 ett halvt varv före lag 1.  Då växlade 
lag 2 ut Håkan Olsson och lag 1 Ingrid 
Schmiterlöw. Tämligen omgående 
hade lag 2 varvat lag 1 och låg som 
mest drygt 1,5 varv före. Nästa åkare 
i lag 2 var Åsa Grenabo som växlade 
ut Tomas Jansson cirka kl 13.15. I lag 
1 åkte Bernhard Grenabo i cirka en 
timma och skickade iväg Mikael Lun-

dborg kl 13.45. När Lena Fastmark i 
lag 2 gav sig ut kl. 14.00 hade båda la-
gen åkt 25 varv vardera. När tävlingen 
blåstes av klockan 15.00 hade Mikael 
lyckats passera mållinjen en gång mer 
än Lena. 

I slutresultatet blev det 35 varv till lag 
1 och 34 varv till lag 2. Segrande laget 
hade kört 37 varv. Som minne från 
tävlingen hade alla gott om barr och 
annat skogsskräp i fästet. Detta gällde 
dock inte Mikael som köpt vallnings-
fria skidor med skinn i fästet och Hå-
kan som körde med ovallade skidor.

Väl mött nästa år! Det finns alltid 
plats för fler deltagare från klubben.

ingrid sCHmiterlöw 

Jämn kamp under 4-timmars
lördagen den 6 februari arrangerade tidaholms sOK sisu den årliga tävlingen 4-timmars på skidor. 
På startlinjen stod två oerhört jämna lag från i Hjobygdens färger.

Som minne från 
tävlingen hade alla 

gott om barr och annat 
skogsskräp i fästet.

“
Owe och Bertil är redo för start, på varsin kant i bilden.

Håkan hade bra fart i stakningen på skidor utan fäst-
valla, men fick kämpa desto mer uppför backarna.

delar av Hjobygdens två lag samt supporters står samlade utanför tidaholms klubbstuga. Foton: ingrid schmiterlöw, Owe törnroth

KLiSTeRFöRe i eTT SnöFaTTigT TiDaHOLM
ingrid sträcker ut kroppen i diagonalåkningen under 
sin andrasträcka i lag 1. totalt lyckades hon och hennes 
lagmedlemmar få ihop hela 35 varv på den tungåkta banan 
intill tidaholms sOK sisus klubbstuga.
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torsdagen den 10 december var det 
dags för 2015 års Jul- och prisutdel-
ningsfest. i år var det utan luciatåg 
men trevligt som vanligt.

Cirka ett 40-tal unga och gamla medlem-
mar hade tagit sig upp till Högaliden där alla 
välkomnades med glögg och pepparkaka.

Alla ungdomar uppmärksammades med 
pokaler för ett flitigt deltagande under året. 
Klubbmästarna i alla åldrar och klasser pre-
mierades. Även andra utmärkelser delades 
ut, bland annat tilldelades Sofia Jansson Yrjös 
minnespris.

Lotter såldes vid fikaborden, som vanligt 
under en rykande åtgång, följt av lottdrag-
ning där vinnarna kunde välja och vraka 
bland paket, blommor och fikabröd. Alla 
hade inte samma tur men förhoppningsvis 
hade alla en trevlig kväll.

lars eKmarK

Sofia 
fick Yrjös 
minnespris

Årets pristagare av Yrjös minnespris blev sofia Jansson.

Klubbens ungdomar fick pris för flitigt deltagande.

Foto: lars ekmark

Fotografering tillsammans med landslagslöparen Fredrik Bakkman under VOF:s utbildningshelg. Foton: ann-Kristin Jansson

Bertil Åkesson från Västergötlands OF visar hur banläggning går till i dataprogrammet Ocad.

Från och med vårsäsongen 2016 
springer Johan törnroth inte längre 
för Hjobygdens OK.

Efter att ha fått en förfrågan om att springa för 
Boråsklubben Hestra IF bestämde jag mig efter 
mycket funderande för att byta klubb inför vårsä-
songen 2016. Den främsta anledningen till bytet 
är att det ger mig betydligt bättre möjligheter att 
springa stafetter eftersom Hestra har många lö-
pare i herrseniorklassen. Jag har dessutom mån-
ga goda vänner i klubben och ser fram emot att 
träna, tävla och åka på läger ihop med dem.

Jag har trivts väldigt bra i Hjobygden och till en 
början kommer det säkerligen kännas konstigt 
att inte längre springa i Hjobygdens färger, men 
jag hoppas och tror att jag kommer trivas även i 
Hestra. Jag kommer fortsätta att hjälpa till med 
hemsidan och Hjo-Orienteraren (tillsammans 
med Elin) under 2016.

Jag hoppas att vi ses på vårens tävlingar!

JOHan törnrOtH

Från Hjo till Hestra

Julklappar och fika är två saker som hör hemma på en julfest med Hjobygdens OK.

Foto: Owe Törnroth

Hjobygdens ungdomar är med i 
projektet UngOteket som går ut 
på att göra ungdomar mer nyfikna 
på ledarskap och att arrangera 
orienteringsaktiviteter. 

Nu har vi haft sju träffar i UngOtekt. Som jag 
skrivit om tidigare har det varit två upptak-
tsträffar i Högaliden. Tredje tillfället var vi i 
Falköping där Bertil Åkesson gick igenom 
banläggning i Ocad och de fick även prova 
på hur kartritning gått till. I Falköping fick 
ungdomarna även träffa UngOtekare från 
Vänersborg.

Träff 4 hade vi i Högaliden där vi övade och 
gick igenom lite mer med kartritning. Detta 
var svårt eftersom vi glömt en del sedan 
träffen i Falköping.

Föreläsning med Fredrik Bakkman
Den 6 och 7 februari åkte vi till Vara för träff 
5,6 och 7 i samband med VOF:s utbildn-
ingshelg. Där träffade våra ungdomar Un-
gOtekare från tre andra klubbar, Vänersborg 
SK, Hestra IF och IK Gandvik. På lördagen 
hade Linda Westerberg ungdomsledarutbild-
ning, som innehöll bl.a. hur det är att vara 
ungledare, vad utmärker en bra ledare och 
vad man behöver tänka på som ledare. Det 
var även samarbetslekar. På eftermiddagen 
gick hon igenom att lära ut orientering från 
grön till gul nivå.

På kvällen höll Fredrik Bakkman en föreläs-
ning för bl.a. UngOtekare och O-CAMP-
ledare. Han pratade om hur han började 
med orientering, utveckling och satsning 
fram till VM 2016. Fredrik berättade om sitt 

nästa steg taget i UngOteket

framgångsrecept och om skador. Han 
visade hur han gått igenom tänkbara 
bansträckningar inför mästerskap och 
hur han tänkte och hur han sprang. Eft-
eråt var det fotografering med honom 
för den som ville. För de som orkade 
och ville se Melodifestivalen fanns 
möjlighet att se den på storbildsskärm 
i efterhand. 

På söndagen var det genomgång av 
tävling och träningsadministration i 
MeOS och Sportident. På eftermidda-
gen var det information och kommu-

nikation i praktiken med John och 
Benjamin.

Nu återstår att jobba med projek-
tet ”Prova på Sprintorientering” för 
allmänheten i stadsparken i vår. Trol-
igtvis blir det den 11 maj, men mer in-
formation kommer ut på hemsidan när 
det blir dags.

Lycka till nu ungdomar med ert pro-
jekt!

ann-Kristin JanssOn,
mentOr
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Portugal bjöd på fin  
och klurig orientering

Säsongen inleddes på snabbsprungen Skånemark

Den 24:e januari mellan 15:00- 16:30 utförde vi den 
årliga bowlingaktiviteten. Stämningen var på topp. 
Det var blandade åldrar från juniorer till seniorer. 
Efter halva tiden startade discobowlingen och det 
blev en extra peppning. Många av de som var med 
spelade mycket bra och några gjorde sin bästa serie 
på länge. Det blev en trevlig och lyckad eftermiddag.

miKael lUndBOrg

Hjobygdare på plats 
under Vasaloppsveckan

Hjobygdens OK har som vanligt hand 
om matserveringen men i år kommer vi 
att få klara oss utan Park som är stängt 
för renovering. Hur ska man lösa det?

Det vi har fått information om hit-
tills är att serveringen kommer att ske i 
ett riktigt stort tält nere på parkeringen 
vid hamnen. Vi kommer att ha tillgång 
till Hamnkrogens kök för kaffekokning 
mm.

Det kommer att bli spännande med 
nytt upplägg. När vi vet mer längre fram 
kommer det detaljerad information med 
layout m.m. så att ni hittar.

Hoppas ni som brukar hjälpa till även 
vill och kan göra det i år också. Du som 
redan vet att du är upptagen med annat, 
hör av dig till oss snarast!

Vi hoppas också förstås att du som av 
olika anledningar inte kunnat förut, har 
möjlighet i år. Hör gärna av dig då!

Tidsschemat kommer att läggas ut på 
hemsidan längre fram.

Owe OCH BarBrO törnrOtH  
tel. 0503-14178

Tillfälliga lokaler på årets Vätternrundan

Härlig stämning på 
den årliga bowlingen

ett par veckor innan vårsäsongen skulle börja 
här i Sverige begav jag mig tillsammans med ett 
gäng från Hestra iF till Portugal för en veckas 
tränings- och tävlingsläger. 

Det här var första gången jag sprang en större tävling 
utanför Norden och det är definitivt något jag kan tipsa 
om för den som är sugen och får möjligheten någon gång. 
Rent arrangemangsmässigt liknade det svenska tävlingar 
förvånansvärt mycket. Det fanns en sportförsäljning, en 
speaker, bajamajor och ett tält med anmälan för öppna 
banor precis som på vilken vanlig tävling som helst. Det som 
verkligen såg annorlunda ut var terrängen. Portugal bjöd 
på riktigt fin, utmanande och rolig terräng i relativt öppna 
landskap. Stenar fanns det gott om, men skogen lyste med sin 
frånvaro för det mesta och istället var det öppna marker som 
pressade ner kilometertiderna rejält bland de snabbaste löparna. 
Att det var vårvarmt och strålande solsken gjorde naturligtvis inte 
situationen sämre det heller. 

Kartklippet till höger visar inledningen av min bana på första etappen 
av tävlingen NAOM. Förutom att springa denna tävling hann vi även 
med många fina träningspass under veckan. 

JOHan törnrOtH

Byn Castelo de Vide där vi bodde under lägret samt sprang en nattsprint. Stora stenar fanns det gott om i Portugal.

Foton: Johan törnroth

Foto: mikael lundborgKloten rullade för fullt under klubb-bowlingen.

Det har varit en intensiv tävlingshelg i 
Åhus när årets upplaga av Panvåren ar-
rangerats. Tävlandet inleddes med natt på 
fredagskvällen, och fortsatte sedan med 
medeldistans på lördagen och långdistans 
på söndagen. Dessutom fanns det möjlighet 
att springa ett traillopp (terränglöpning där 
huvuddelen av loppet gick i obanad terräng, 
alltså utanför stigarna) under lördagsför-
middagen.

Från Hjobygdens OK fanns tre personer på 
startlinjen, alla sprang dock inte samtliga 
dagar. Bernhard Grenabo var flitigast och 
startade i alla tre loppen, medan Åsa sprang 
en av tävlingarna. Bertil Karlsson sprang 
två lopp och inledde säsongen fint med en 
sjunde- respektive fjärdeplats.

text: Orientering.se  
OCH JOHan törnrOtH Foto: Johan törnroth

Inte mindre än åtta skidåkare från Hjo-
bygdens OK var anmälda till något av  
loppen under årets Vasaloppsvecka. 

Dessa var Peter Alin, Mattias Hedlund, 
Johan Olsson, Erica Zetterlund, Jessica 
Zetterlund, Elin Törnroth, Johan Törnroth 
och Oscar Törnroth. 

De tre sistnämnda åkte Öppet Spår med-
an övriga ställdde upp i den klassiska 
masstarten Vasaloppet. 

JOHan törnrOtH“i fäders spår – för framtids segrar”, även känt som det efterlängtade Vasaloppsmålet i mora.

Foto: Johan törnroth
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Lösningar  lämnas till Inge Berg
senast 10 maj 2016.

Adress: Bågvägen 13,  544 32  Hjo.

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

Korsord 1 - 2016

Namn: _________________________________________

Adress: _________________________________________

Vågrätt:

 1. städredskap
  6. grunden
10. element
12. tilltal
13. Kvalet
14. Ofta efter jul
15. astat 
16. teamet
18. Kan kallsnö
19. På knapp för stopp
21. letat intensivt
23. machtal
24. Yttrade
25. Knut
28. Allena
30. Fräter
31. sn
32. Hybrid
33. en av nio muser
35. Fattigmanskon
38. Bärnsten
39. Jerring
41. Honnöt
42. Hålles av dansande
43. Puré

Lodrätt:
  
 1. tidmätare
  2. Platsfråga
  3. Kungligt namn
  4. ebba ut
  5. Bita
  6. Urfodral
  7. Papegoja
  8. Buskar
  9. sätt att fästa
11. smärtlindring
17. mindre vikt
18. sagt
20. Kan möblemanget vara
22. den söks av flykting
24. Riktigt
26. extra ordinarie
27. Kort för valuta
29. snubbla
30. lysten
34. öster
36. dagens hörs i radio
37. Fördel 
40. Odenbror

Nio st. som löst och lämnat in lösningar på Korsordet 1-16.  
(Inte Korsordet 4-15 som fanns i Hjo-Orienteraren nr. 3!)     
Nämligen: Owe och Barbro Törnroth, Lennart Gustafsson, Helena 
Karlsson, Anita och Åke Gustavsson, Gunnar Bryst, Stig Gustavs-
son, Ann-Catrine Ahlström, Viola Olofsson, och Maj-Britt och 
Axel Häll.

Tack för det!

Lotterna vanns av Lennart Gustafsson,
3 st. och Ann-Catrine Ahlström, 2st.
Hoppas på vinst! Grattis!

Ser gärna många fler lösningar på nya krysset!

inge Berg

Två klubbmedllemamar gick 
bort under vintern: Roland 
gustafsson i januari och axel 
Häll i februari.

För 60 år sedan när jag började orientera 
så var en av de då aktiva Axel Häll, som 
kom på sin motorcykel ut till våra trän-
ingsorienteringar. Så Axel har funnits 
där under hela mitt orienterarliv. Det 
blir tomt efter honom.

Vi har följts åt, mest på skidspåren. 
Det är många mil som vi har åkt tillsam-
mans. Som när vi på slutet av 60-talet 
åkte skidor mellan Lillhult och Rankås 
och tillbaka varje söndag och på kväl-
larna med pannlampa.

1965 hade Falköpings AIK en 5-man-
nabudkavle på Mösseberg. Vi behövde 
Axel på den korta mellansträckan. Men 
då höll han på att bygga sitt hus. Då 
gjorde vi ett arbetsbyte. Axel kom upp 
och sprang sin sträcka. I gengälld fick 
Åke och jag ställa upp och jobba en lörd-
ag på hans bygge, där vi spikade upp in-
nertaket. Hade träningsvärk i flera dagar 
efter det.

Roland lärde jag känna första gången 
1968 då Axel och jag åkte upp till Vasa-
loppet för att lära inför nästa år då vi 
skulle vara med. Då hade vi Roland med 
oss på turen upp till Sälen.

Axel var klubbens fixare, det fanns in-
genting som var omöjligt för honom. 
Han var en klippa när det var jobb som 
skulle göras vid våra tävlingar och i Hö-
galiden.

Tyvärr råkade han ut för två olyckor 
under 80-talet. Först fick han en gren i 
ögat när han var ute och tränade som 
gjorde att synen försvann på det. När 
han hämtade sig efter det så råkade han 
ut för en bilolycka som gjorde att han 
aldrig blev riktigt bra igen. Men det hin-
drade honom inte att ställa upp när det 
skulle göras något jobb. Bygget av klubb-
stugan, förrådet och rensning av skogen. 
Då var han alltid med trots att han hade 
ont i kroppen. Även på senare år när han 
var sjuk så kom han upp till Högaliden 
för att inspektera att vi skötte vårt jobb 
där och kom med lösningar på problem.

Roland åkte mycket skidor och av-
verkade några Vätternrundor.

Först när Rolands son Stefan blev gam-

Två av våra trotjänare har lämnat oss i vinter

mal nog för att orientera så började även 
Roland att följa med och springa öppna 
banor på tävlingarna.

Efter pensioneringen var han flitig 
POL-are. Var även för det mesta med 
uppe i Högaliden på onsdagarna när vi 

roland gustavsson.

axel Häll. 

jobbar där, han visste alltid hur saker och 
ting skulle göras, men han hade lite svårt 
för att ta egna initiativ, men fick han en 
uppgift så blev den perfekt utförd.

Karl Bergstrand

Foton: Karl Bergstrand

Lösning till korsordet 4 -15
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Mars
24/3 Häxjakten, Five-O, #1
25/3 Kortfredan, Five-O, #2
26/3 öjetrampen, Five-O, #3
28/3 Vikingaträffen, Five-O, #5

april
1/4 Hjortnatta
3/4 gudhems vårtävling
10/4 öppet skaraborgsmästerskap, medel
16/4 tour de mösseberg
23/4 iK Hakarpspojkarna lång
24/4 iK Hakarpspojkarna medel
30/4 öppet skaraborgsmästerskap, lång

Maj
1/5 dm, ultralång, Västergötland
1/5 traneträffen
5/5 Ulricehamns OK
8/5 OK Orintos vårtävling
21/5 öppet skaraborgsmästerskap, sprint
22/5 gällstad, sprint

Juni
4/6 Kinnekulledubbeln
5/6 sommarlandssprinten
29/6 skene sois sommarorientering

Juli
V.30 O-Ringen Sälen

augusti
5/8 tibrotrippeln, dag 1, sprint 
 
5/8 Ungdomens 10mila  
6/8 tibrotrippeln, dag 2, medel 
7/8 tibrotrippeln, dag 3, lång 
 
13/8 Hjo 2-dagars, dag 1, medel
14/8 Hjo 2-dagars, dag 2, lång
20/8 Bottnaryds iF
27/8 Bauertrampet


