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Vårens träningar/aktiviteter
Tisdagar Tabata kl 19:00-20:00 i Hammarskolans gymnas 
  tiksal, i samarbete med Gymix Hjo. Håller på till  
  och med april. Alla medlemmar i Hjobygden tränar  
  gratis på detta pass.

Tisdags-OL startar 28 mars, för mer information se IF Hagens hem-
sida, länk finns via vår hemsida. 

Torsdagar Inomhusträning för ungdomar i Hammarskolans  
  Gymnastiksal kl 18:00-19:00 till och med 16 mars.
  Den 23 mars börjar utomhusträningen på   
  Högaliden kl 18:00.

23 mars börjar POL, orientering för daglediga. Brukar vara torsdags-
förmiddagar, men vid några tillfällen tisdagsförmiddagar.

För aktuella träningar, tävlingar och aktiviteter titta på hemsidan i 
kalendern (www.hbok.se). 

Kretsträningar
Det kommer också att bli kretsträningar under våren med Björn 
Mårtensson som tränare. Kretsträning är för personer i alla åldrar och 
nivåer som vill träna på annan plats än Högaliden. Troligtvis blir det 
företrädesvis onsdagar. Inbjudan och anmälan via Eventor (inkludera 
närtävlingar). 

Våffelköret 26 mars
– träningsorientering på Högaliden

Söndagen den 26 mars är det dags för årets Våffelköret. 
Samling kl 11:00 på Högaliden. 

Våffelköret är en träningsorientering på Högaliden för att komma ig-
ång med att springa/gå i skogen med karta igen efter vinteruppehållet. 
Det finns banor för alla, både för vana orienterare och för de som inte 
orienterat tidigare, så ta gärna med en kompis/familjemedlem, som vill 
prova på orientering. Efter träningen äter vi våfflor. Ta gärna med om-
byte, det finns möjlighet att duscha och ev basta också. 

Vill du köpa orienteringskläder eller träningsoverall finns det möj-
lighet till det. Ta gärna med urväxta hela kläder och orienteringsskor 
så kanske någon annan kan ta över dem. 

Vi kommer att ha träningen oavsett om det är snö eller inte.
Välkomna!

UTK

Nybörjarkurs och bredd-/motions-
orientering
Nybörjarkurs för yngre börjar torsdagen den 30 mars kl 18:00.  
Alla ungdomar från ca 8-16 år är välkomna. 

Intensivkurs i Bredd- och Motionsorientering från 17 år och uppåt blir 
det troligtvis fredagen den 31 mars och lördagen den 1 april. 

UTK

Ungdomsserien Östra Kretsen
Upplägg enligt nedan:

•	 Inga klasser. Banor efter färg.
•	 Vuxna får springa valfri bana. Anmälan som alla 

andra.
•	 Anmälan via Eventor, varje tävling för sig. An-

mälan senast måndag kväll.
•	 För att tillhandahålla banor till ej föranmälda lö-

pare ska ett antal blanka kartor finnas tillgängliga. 
Banan får ritas in på egen hand.

•	 Onsdag är genomförandedag.

Tävlingsdagar:

Deltävling 1  3 maj IF Hagen
Deltävling 2  10 maj Hjobygdens OK
Deltävling 3 17 maj SOK Träff
Deltävling 4 31 maj Tibro OK

Välkomna!

Nu när jag sitter och skriver detta 
ska snart Hjobygdens tjugonionde 
årsmöte äga rum.  Rättare sagt den 
22/2. I år är det en i styrelsen som 
har avsagt sig sitt uppdrag. 
När det gäller orientering, som är 
det roligaste vi vet, så är det inte så 
långt till vårsäsongen börjar. I år 
hoppas vi slippa inställda tävlingar 
på grund av snö eftersom ingen snö 
kommit än i år. Den första tävlin-
gen i Skaraborg är Forntidsdubbeln 
natt den 1 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. Vår egen 
dubbeltävling har vi i år den 12-13 
augusti.
Sen har vi en ny tävling i klubben 
som heter Sprintcupen, här hoppas 
vi att många ungdomar ska vara 
med. Den gäller även äldre. Läs mer 
om den längre fram i tidningen.
Senare i vår kommer även bingo- 
och tipspromenaderna igång igen, 
vilket många 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 ställa upp när motionskom-
mittén vill ha hjälp.
Nu vill jag bara önska er alla en bra 
och rolig tävlingssäsong 2017. Gör 
så bra resultat ni kan och framför 
allt ha roligt. Jag önskar er alla en 
trevlig vår och hoppas vi ses lite då 
och då även ni som inte tävlar.

Hjo-Orienteraren 
– Medlemsinfo för 

Hjobygdens  
Orienteringsklubb

#1 - 2017

För idén om Sprint Cup 2017 för Hjobygdens 
orienterare.

Medlemsprofilen – lär känna dina klubbkamrater

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

Redaktörer: Elin Törnroth 
och Johan Törnroth

Kontakt: hjoorienter-
aren@hbok.se

Av: Carl-Christian Schmiterlöw, ordförande Hjobygdens OK

GuNNar Bryst

utK UPPMÄRK-SAMMAR !

Nästa nummer utkommer 
ca. vecka 23

Manusstopp: 10 maj

Omslag: Bernhard och 
Åsa under 4-timmars i 

Tidaholm

Foto: Ingrid Schmiterlöw

Medlemsavgifter:
Vuxna 300 kr

Ungdom (t.o.m 16 år) 150 kr
Familj 500 kr

Stödjande medlem 150 kr

Hemsida: www.hbok.se

LEDAREN 

Mikael började orientera som 9-åring. Hans grannar höll 
på med orientering och en dag bestämde han sig för att 
prova. Han hade själv hållit på med fotboll men fastnade 
nu för orienteringen istället. Det höll i sig till gymnasiet då 
det fanns annat som var roligare. Sen dröjde det tills för 
7-8 år sedan innan han kom tillbaka till orienteringen, då 
med sina barn, Teodor och Olivia. Det är främst Teo som 
fortsatt och till sommaren är det O-Ringen som gäller. 

Mikael sitter med i UTK och hjälper även till lite som 
ungdomstränare i klubben. 

Sedan drygt 20 år tillbaka arbetar Mikael som deltids-
brandman i Hjo kommun. På fritiden delas tiden mellan 
familjen och träningen. Förutom orienteringen håller han 
på med cykling, både landsväg och mountainbike men 
satsningen i år går mot ultralopp inom löpningen. Mikael 
lyfter gemenskapen inom orientering som det bästa med 
sporten men även att det är en sport som går bra att pussla 
ihop med övriga livet, och så får man ju tävla också.

Mikael Lundborg
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Klubbmästerskap 2017
På Östra Kretsens årsmöte beslutades att det 
inte skulle vara någon Krets-oringen i år utan 
det ska arrangeras öppna klubbmästerskap till-
sammans i stället. Detta innebär:

•	 Arrangemanget benämns ”Krets KM-täv-
lingar” (klubbmästerskapstävlingar).

•	 Arrangemanget är ett öppet mästerskap, 
vilket innebär att andra klubbar kan vara 
med och ha sitt KM vid detta tillfälle.

•	 Fem distanser (ultralång, lång, medel, 
sprint och natt) med 5-6 banor (med olika 
svårighetsgrad och längd) per distans ar-
rangeras.

•	 Alla fem tävlingarna behöver inte gå direkt 
efter midsommar, men strävan ska vara att 
3-4 tävlingar kan arrangeras då under en 
och samma vecka.

•	 Tävlingarna (distanserna) fördelas mel-
lan klubbarna (IF Hagen, SOK Träff, Hjo-
bygdens OK, Tibro OK och OK P4) – en 
tävling per klubb.

•	 Föranmälan görs på Eventor.
•	 Anmälningsavgift 40 kr. Faktureras i efter-

hand.
•	 Tibro OK (Peter Brämerson) är samordn-

ingsansvarig och svarar även för inbjudan.

Preliminära datum för tävlingarna är:

 30/3 Natt – Hjo - Högaliden
 25/6 UltraLång – Hagen
 26/6 Sprint – Tibro
 27/6 Medel – OK P4
 28/6 Lång – Träff

UTK

Påminnelse om att betala 
medlemsavgift för 2017
Alla Hjobygdare, som inte redan betalat in 
medlemsavgiten för 2017 uppmanas att göra 
detta snarast.

STyrElSEN

Tack för uppvaktningen!
Jag får tacka för Kortet på min årsdag. Numer 
blir det inte så mycket orientering för min                       
del, men jag försöker vara ute i alla fall. Går 
mycket i skogsteräng med min  artrossjuka 
fotled, får en viss OL-upplevelse i alla fall.
Än en gång ett stort tack.

      GörAN AlM
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Heder åt klubbens ungdomar
Det är måndag, dagen efter klubbens årliga besök i bowlinghal-
len. Jag träffade Besim, bowlinghallens föreståndare i dag och 
frågade hur vi hade skött oss. Det blev idel lovord. Han så, att 
det märks när orienteringsungdomar bowlar. Inget skräp på bord 
och golv. Inga klot som låg kvar. Inga skor utslängda på golvet, 
utan allt var prydligt inplockat på sin plats.  Annars brukar golvet 
vara fullt av skor.

Jag måste säga att det är glädjande ord samtidigt som jag inte är 
förvånad. Jag har också intrycket av att vi har mycket trevliga och 
skötsamma ungdomar i klubben.

GUNNAr BryST

Vätternrundan 17 juni 2017
Hjobygdens OK har som vanligt hand om matserveringen vid 
Vätternrundan. Hoppas ni som brukar hjälpa till även vill 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.

Tel. 14178 
Owe 070-6926777   
Barbro 0733-994605

OwE OCH BArBrO TörNrOTH 

Johan Törnroth vald till ordförande 
i Västergötlands OF
Vid Västergötlands OF:s årsmöte i Vara den 8 mars fick förbun-
det en ny ordförande efter att Johan Törnroth valdes av de med-
verkande föreningarna. Johan, som sedan ett drygt år tillbaka 
springer för Hestra IF, har varit engagerad i VOF sedan 2007. 
Han har bland annat varit lägerchef för ungdomslägret O-CAMP 
och ledare för USM-truppen. De senaste fyra åren har han suttit i 
VOF:s styrelse och tar nu alltså på sig uppdraget som ordförande. 

Agneta Berlin, Trollhät-
tans SOK, lämnade den 
8 mars över ord-
förandeklubban i VOF 
till Johan Törnroth.

Foto: Magnus Sundmark
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För vem: Från 17 år, inga förkunskaper krävs. Teori varvat 
 med praktiska  övningar där erfarna orienterare 
 coachar i mindre grupper.  Kursen avslutas med 
 tävlingslik träning inklusive elektronisk tidtagning 
 och GPS-tracking. 
 
När: 31/3-1/4 
 fredag 17.30-20.30 lördag 9-16,  
Var: Högaliden 
Kursavg: 800 kr. Inkluderar kursmateriel, lån av 
 utrustning, fika och luncher. Dessutom ingår 
 medlemskap i Hjobygdens OK under 2017 
Anmälan: Senast  26/3 till: cc.schmiterlow@swipnet.se 
 OBS, begränsat antal deltagare! 
Mer info: kontakta  Carl-Christian Schmiterlöw 
 Tel. 0703 444429 
Arrangör: Hjobygdens OK 
 
                  
 

Intensivkurs i Orientering 
För dig som vill ta det ultimata steget utanför din 
vanliga löprunda och gärna får lite lera under skorna! 

SNART DAGS FÖR 

SPRINT  - CUP  2017 
EN POÄNGTÄVLING FÖR ALLA HJOORIENTERARE 

TOTALT 10 SPRINT-TÄVLINGAR 

MED BESÖK PÅ BLAND ANNAT 
 

 

 
VI BÖRJAR TORSD. 23 MARS KL.19.00 

 MED ETT KORT INFRMATIONSMÖTE I HÖGALIDEN EFTER TRÄNINGEN, DÅ DU FÅR VETA 
MER OM VILKA TÄVLINGAR SOM INGÅR, HUR POÄNGBERÄKNINGEN GÅR TILL, VAD DET 
BLIR FÖR PRISER  OCH VILKA TRÄNINGS MÖJLIGHETER MED SPRINTINSLAG SOM FINNS 
INNAN  SJÄLVA    SPRINT CUP  2017    DRAR IGÅNG DEN 14/4.   
     

 ALLA MEDLEMMAR I HJOBYGDENS OK SAMT UNGDOMARS 
FÖRÄLDRAR ÄR VÄLKOMNA. 

VI BJUDER PÅ FIKA 
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APRIL

Forntidsdubbeln 
Falköpings AIKN

TK MK

Klasser Kontakt:
www.falkopingsaikok.se
Patrik Wallin, 0702-473699

1
Lördag

Forntidsdubbeln 
Falköpings AIKM

TK MK

Klasser Kontakt:
www.falkopingsaikok.se
Patrik Wallin, 0702-473699

2
Söndag

Tibrotrippeln 
Tibro OKN

TK MK

Klasser Kontakt:
www.tibrotrippeln.se 
Bo Klamfeldt, 0725-449955 

7
Fredag

Tibrotrippeln 
Tibro OKL

TK MK

Klasser Kontakt:
www.tibrotrippeln.se 
Bo Klamfeldt, 0725-449955

8
Lördag

TK MK

Tibrotrippeln 
Tibro OKM

Klasser Kontakt:
www.tibrotrippeln.se 
Bo Klamfeldt, 0725-449955

9
Söndag

TK MK

Gällstadmedeln
Gällstadbygdens SOKM

Klasser Kontakt:
www.gsok.se
Morgan Bodin, 0705-504128

30
Söndag

Vårtävling 
Gudhems IFM

TK MK

Klasser Kontakt:
www.gudhemsif.se
Rikard Gustavsson, 0709782336

22
Lördag

MAJ

Sommarlandssprinten 
IK GandvikS

TK MK

Klasser Kontakt:
www.ikgandvik.se
Hans Andersson, 0708-108265

4
Söndag

Skaraborgssprint 
Främmestads IKS

TK MK

Klasser Kontakt:
Se, eventor.orientering.se
Robert Jessen, 0705-566153 

25
Torsdag

Sommarorientering 
Skene SoISM

Klasser Kontakt:
www.skenesim.o.se
Kjell Johansson, 070-5647543

28
Onsdag

TK MK

JUNI

AUGUSTI

Ultraträffen 
OK Tranan/Ulricehamns OKM

TK MK

Klasser Kontakt:
www.oktranan.se
Lars-Åke Larsson, 0325-77879

5
Lördag

IN

Skaraborgsstafetten 
Falköpings AIK 

Klasser Kontakt:
www.falkopingsaikok.se
Patrik Wallin, 0702-473699

9
Tisdag

St

MTBO, Svenska cupen 
OK MarkS

TK MK

Klasser Kontakt:
www.ok-mark.com
Johan Lundblad, 0708-341485

13
Lördag

M
T
B
O

MTBO, Svenska cupen 
OK MarkM

TK MK

Klasser Kontakt:
www.ok-mark.com
Johan Lundblad, 0708-341485

14
Söndag

M
T
B
O

Kinnekulledubbeln 
OK KlyftamoS

TK MK

Klasser Kontakt:
www.okklyftamo.se
Anders Jonsson, 070-2432297

3
Lördag

IN

Ungdomens 10mila 
OK Tranan/Ulricehamns OK

Klasser Kontakt:
www.oktranan.se
Lars-Åke Larsson, 0325-77879

4-5
Fredag
Lördag

St

ICA-Anders sprint 
Gällstadbygdens SOK

TK MK

Klasser Kontakt:
www.gsok.se
Morgan Bodin, 0705-504128

21
Söndag

S

PreO väst 
Skene SoISM

Klasser Kontakt:
www.skenesim.o.se
Ulf Skogman, 073-8045334

28
Söndag

P
r
e
O

TKE

Nytt format för 2017
Inför 2017 tar Västergötlands OF ett nytt grepp 
om tävlingsinformationen. Publikationen "Täv-
lingar" som vi haft under de senaste 2 åren för 
annonsering av tävlingar ersätts i år med denna 
kompakta tävlingsöversikt.

Affischera & sprid
Den här versionen för presentation av vårens 
Västgötatävlingar kan med fördel sättas upp på 
anslagstavlan i klubbstugan och skrivas ut i större 
upplaga för spridning bland ledare och aktiva i 
respektive förening.

Detaljinformation
För mer information om respektive arrangemang 
hänsvisas till anmälningssystemet Eventor  och/
eller hemsida till förening/arrangemang och kon-
taktpersonen som angivits i översikten.

Eventor finns på:
eventor.orientering.se

Kortfredan 
Lidköpings VSKS

TK MK

Klasser Kontakt:
www.five-o.se
Johan Liderud, 070-1646082

14
Fredag

FIVE-O
2

Häxjakten 
IK Gandvik/ IF HagenN

TK MK

Klasser Kontakt:
www.five-o.se
Styrbjörn Jansson, 070-5734523

13
Torsdag

FIVE-O
1

16
Söndag

Bohuslunken 
Uddevalla OKL

Klasser Kontakt:
www.five-o.se
Axel Wassenius, 070-206 39 69TK MKE

FIVE-O
4

15
Lördag

Öjetrampen 
Främmestad/KullingshofL

Klasser Kontakt:
www.five-o.se
Mattihas Kjell, 0730-283526TK MKE

FIVE-O
3

Vikingaträffen 
Trollhättans SOKM

Klasser Kontakt:
www.five-o.se
Margreta Mandinger, 0520-429040

17
Måndag

TK MKE

FIVE-O
5

TK MKE

Vårtävling 
OK Orinto

Klasser Kontakt:
www.orinto.se
Carl-Henry Andersson, 070-8965566

1
Måndag

M
Ingår i
BU

Jubileumstävling 
IK YmerM

TK MK

Klasser Kontakt:
www.ikymer.se/ol/
Fredrik Odelberg, 0705-241235

7
Söndag Ingår i

BU

Omegakorten 
IK OmegaM

TK MK

Klasser Kontakt:
www.omegaorientering.se
Bob Kaill, 0704-540 541

23
Söndag

Ingår i
BU

Ultraträffen 
OK Tranan/Ulricehamns OKL

TK MK

Klasser Kontakt:
www.oktranan.se
Lars-Åke Larsson, 0325-77879

6
Söndag Ingår i

BU

Tävlingsprogram för Västergötland – vår och sommar 2017
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lagom till starten av årets 
4-timmars på skidor sprack 
molnen upp och solen strålade. 
Talgoxen passade på att sig-
nalera sina vårkänslor. Med 
barmark i skogen runt spåret 
var knappast vinterkänslan 
total. 
Tidaholms SOK hade dock gjort sitt yt-
tersta för att kompensera för detta. En 
ordentlig bädd med konstsnö och välpre-
parerad slinga på 1 km hade de gett goda 
förutsättningar för dagens batalj. Totalt 
stod det 15 lag på startlinjen. Det var en 
brokig blandning allt från ett ungdomslag 
vars deltagare var cirka 10 år till ett lag 
som hette 65+ och det var de med råge.  
Allt från ”storfräsare” som var mitt uppe 
sina förberedelser inför Vasaloppet till 
glada motionärer från Hjo. 

Vi lyckades även i år skrapa ihop 2 lag 
trots att 3 skidåkande familjer i klubben 
befann sig på sportlovsresa till snörikare 
trakter. Det innebar att deltagarna i lagen 

fick köra så mycket de orkade och ville. 
Under natten till lördagen hade snön 
frusit på och vid starten kl 11 var det rela-
tivt hårda spår även om temperaturen var 
på väg över nollstrecket. Lag 1 hade Bertil 
Karlsson på första sträckan mot honom 
ställdes Lag 2:s Lena Fastmark.  De körde 
var sin timma. När den hade gått var det 
mindre än ett varvs 
ledning för lag 1. Då 
ställdes lag 2:s Owe 
Törnroth mot den 
snabbe Håkan Ols-
son i lag 1. Därefter 
åkte Bernhard Gre-
nabo för lag 1 och Åsa Grenabo och In-
grid Schmiterlöw för lag 2. När det åter-
stod en timma bestämde lagledaren att 
kasta om lite deltagare mellan lagen för 
att jämna till varven något. Därför åkte 
Lena Fastmark sista timmen för lag 1 och 
Håkan Olsson för lag 2. När de passerade 
mållinjen skiljde det endast två varv mel-
lan lagen. Sammanlagt åkte alla lagen 772 
varv. Inte lyckades något av Hjobygdens 
lag vinna uppmärksamhet i form av att 

ha åkt flest varv eller en inteckning i den 
åtråvärda vandringspokalen som går till 
det lag som kommer närmast medelvär-
det av alla lags antal varv. 

Nästa år hoppas vi att Hjobygdens OK 
kan ställa upp med mer än 2 lag. Alla 
som tycker det är roligt att åka längdski-
dor platsar i klubbens lag och man kan 

åka ett varv om man 
vill eller vara ensam 
i ett lag och köra alla 
4 timmarna själv. Det 
måste vara det opti-
mala upplägget för en 
motionstävling. Nu 

passar vi på att önska Lena Fastmark ly-
cka till som snart ger sig ut i spåret för att 
åka Tjejmilen och alla andra som ska åka 
något lopp under Vasaloppsveckan.

Själv ställer jag efter denna tävling in 
skidorna och börjar förbereda mig inför 
orienteringspremiären som för mig blir 
Panvåren den 3-5 mars i Skåne. Väl mött 
på vårens tävlingar i orienteringsskogen! 

INGrId SCHMITErlöw   

Vårsol på årets 4-timmars

Foton: Ingrid Schmiterlöw
Håkan och lena på plats på konstsnöspåren vid Tidaholms klubbstuga där 4-timmars på skidor avgjordes i traditionsenlig ordning. 

Det måste vara det 
optimala upplägget för en 

motionstävling

“
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Lösningar  lämnas till Inge Berg
senast 10 maj 2017.

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 nr 1 - 2017

Namn: _________________________________________

Adress: _________________________________________

Vågrätt:

  1. Prydliga
  7. Bra att hålla sig i
10. Plockas fram vart  
      fjärde år
11. Ungefär 
12. Flög för nära solen
13. Alda, skådis
15. Korsordshjälp
16. Utan personligt ansvar
17. Kisel
18. Gnugga
20. Brukar man brev
23. Tunn
25. Sällsynt
26. Ord för avsky
28. Höjd
29. Muslimsk ämbetsman
30. Gör ej en arg sådan
32. Skjulstaden
33. lugnvatten
34. Botgörare?
35. Mycket liten
37. Förkortat gift
39. Fylles
40. Sändes från Sundsvall

lodrätt:
  
  1. Tycker många om   
      julskinkan
  2. Trådlös
  3. Gnälla
  4. Andlig lärare
  5. Ofta orienteringspunkt
  6. Snyggades upp
  7. Kan vara av kol-typ
  8. För dagligvaror
  9. Språk, frukt, titel
14. Förbundna
19. Ånyo
21. lottmått
22. Avlägsnat
24. Fungerar
27. Ansiktsskydd
29. I kyrka och ladugård
31. Kapellnamn
32. Sammanfogningspryl
34. drog som tuggas
35. Kan man bra
36. Ton tre
38. Stora på kartan

13 lösningar denna gång! Bra! 

Owe och Barbro Törnroth, Lennart Gustavsson, Linnea Ekmark, 
Kjell och Annica Andersson, Karl Bergstrand, Stig Gustavsson, Anna 
Schmiterlöw, Viola Olofsson, Ann-Catrine Ahlström, Bernhard 
Grenabo, Anita och Åke Gustavsson, Monica och Gunnar Bryst, 
Ingrid Schmiterlöw, är de som lämnat lösningar. 

Tack för det!

Vinsterna gick till Karl Bergstrand (3 st. tianlotter) och Linnea 
Ekmark (2st.)

Lycka till med nya krysset, hoppas på lika många lösningar, gärna fler!

INGE BErG

Många orienterare brukar ha som vintersyssla att 
snöra på sig skidpjäxor i väntan på våren ska göra 
sitt intåg, och det gäller även en del hjobygdare. Un-
der Vasaloppets vintervecka 2017 åkte sju personer 
för Hjobygdens OK. Sex av dessa åkte Vasaloppet 
(90 km) och en Tjejvasan (30 km). Under båda dessa 
lopp var väderförhållandena reltivt fina, vilket in-
nebar goda åkförutsättningar (om än inte perfekta). 
Flera starka insatser gjordes, varav Jonas Holst  lopp 
på 5.13.49 imponerade mest. Hjobygdens resultat 
från loppen kan ses nedan.

Upplösningen i Vasaloppet blev i år en av de mest 
spännande och jämnaste någonsin.  Efter 3 timmar 
47 minuter och 18 sekunder lyckades norrmannen 
John Kristian Dahl  vinna loppet med endast en 
pjäxlängd efter en masspurt som slutade med tio 
åkare inom ett fåtal sekuder. Dramatik på hög nivå 
med andra ord! I damklassen hade segrarinnan Brit-
ta Johansson Norgren betydligt mer tid att hinna ta 
emot segerkransen. Hon vann på tiden 4.19.43. 

JOHAN TörNrOTH

Resultat Vasaloppet 2017 (Hjobydgens Ok)

Resultat Tjejvasan 2017 (Hjobydgens Ok)

Vasaloppet 2017

Foto: Johan Törnroth

Lösning till korsordet nr 4-16
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Tagit en härlig  
orienteringsbild?

Har du varit med på någon träning eller tävling och tagit 
en fin, rolig eller actionfylld bild? Skicka gärna ett mail till 

hjoorienteraren@hbok.se och skriv några rader om din bild så 
kan vi publicera den här i Hjo-Orienteraren eller på klubbens 

hemsida. det går självklart bra med mobilbilder.


