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Då var det åter dags att skriva 
en ledare. Vad tiden går fort 
när man har roligt. Vårsäson-
gen är i stort sett över, utom 
att det finns ett antal sprinttäv-
lingar kvar. Dessa tävlingar är 
utmärkta tävlingar för våra nya 
medlemmarna att delta i och 
även för de äldre. Sen får vi ej glömma alla POL-täv-
lingar som är kvar i vår. Dessa tävlingar är till för pen-
sionärer och daglediga. I regel går dessa tävlingar på 
torsdagar med start kl 10.00 någonstans i Skaraborg. 
Just när detta skrivs regnar det och är kyligt ute. Nu 
tycker jag att värmen borde komma ordentligt för det 
har ju varit en kall vår. Ungdomsserien startade den 7 
maj i Mölltorp i år. Den avslutas med en sprint i Hjo 
stadspark den 28 maj. 25 ungdomar är anmälda för att 
delta, vilket är fantastiskt.

För att nämna några framgångar för klubben i vår så 
vann Håkan Olsson H65 Skaraborgsmästerskap Natt. 
Vidare vann Håkan även Skaraborgsmästerskap Medel 
och vi har haft  med ett eget damlag i 10-mila, vilket ni 
kan läsa mer om i tidningen.

När detta skrivs den 10 maj är det 19 personer från 
klubben som är anmälda och ska springa O-Ringen i 
Borås, tre färre än förra året. Totalt är det 9869 person-
er som har anmält sig hittills det är drygt 3000 färre än 
förra året vid samma tid tyvärr. Det ska bli kul att så 
många från klubben vill delta i år. Själv kommer jag 
att åka  ner och springa öppen 7. Nu hoppas vi bara på 
fint väder under O-Ringen, då blir det ännu roligare. 

Efter O-Ringen har vi vår egen dubbeltävling den 1-2 
augusti att se fram emot vid Källefall. Det är samma 
TC-gärde som vid VM 89. Vi var där för 10 år sedan. 
Då la jag och Åke Gustavsson banorna . I år lägger Elin 
Törnroth medeldistansen och det är skoj att det kom-
mer fram ungdomar som vill lägga banor. Så det inte 
bara är vi gamla som lägger. Själv ska jag lägga långdis-
tansen. TC kommer att ligga på en stor vall som kom-
mer att inrymma allt från parkering, dusch till mål, så 
det blir nära till allt. De flesta i klubben är redan till-
frågade och har fått en uppgift på tävlingarna. Är det 
någon som inte vet vad den ska göra är den hjärtligt 
välkommen att höra av sig till tävlingsledarna Ingrid 
Schmiterlöw och Håkan Olsson. 

Den 29-30 augusti har vi även tävling ihop med 
Tibro, det är DM-Medel och DM-Stafett där vi är hu-
vudansvariga för DM-Medel den 29 aug. Banläggare är 
Owe Törnroth. Dessa tävlingar söker man ej utan blir 
tilldelade efter ett schema av VOF. Det blir fyra tävlin-
gar på en månad. Det blir tufft, men om alla hjälper till 
så klarar vi det galant, det är jag säker på. Vidare får vi 
ej glömma vårt eget tävlande under hösten då det finns 
många roliga tävlingar. 

Jag önskar er alla en fin och trevlig sommar. Vi syns 
på tävlingarna i sommar och höst eller hur?

Carl-CHriStian SCHmiterlöw
Ordförande Hjobygdens OK

Ingrid startade sin orienteringskarriär i 
tonåren i IF Hagen och tränade där några 
år. Orienteringen togs sedan upp igen då 
barnen började orientera i Hjobygden. Det 
bästa med orientering är ögonblicket när 
man hittar kontrollen efter att ha valt sin 
egen väg och så sitter den bara där, precis 
där den ska. Ingrid är tävlingsledare för 
vår dubbeltävling i augusti, men när hon 
inte orienterar fejar hon i trädgården och 
tar hand om hönorna. Hon tycker även 
om att fiska, gärna på havet, och bjuder du 
med henne på segeltur så hänger hon med 
utan att tveka.

Till vardags kan du hitta Mikael på Volvo 
Personvagnar i Skövde eller i Hemvärnet, 
men när han inte är där snör han gärna 
på sig orienterings- eller löparskorna och 
ger sig ut på en runda. Hittills har det 
blivit sju Göteborgsvarv och betydligt fler 
orienteringstävlingar. Tjusningen med 
orientering tycker Mikael är spänningen, 
att man aldrig vet vad som ska dyka upp 
härnäst. Han började orientera efter att 
dottern Matilda testade på sporten för 
8-10 år sedan. I klubben sitter han med i 
Ungdoms- och träningskommittén. 

Linnea Ekmark
för många fina topplaceringar i U2 under våren,  

bland annat två segrar.

Ledaren
UTK 
uppmärksammar

Medlemsprofilerna

Mikael Rännare

Ingrid Schmiterlöw

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

Tisdags-OL, se IF Hagens hemsida.

Ungdomsserien på torsdagar i maj, kl. 18.00 enligt inbjudan. 

Torsdagsträningar på Högaliden under orienteringssäsongen för 
ungdomar och nybörjare kl 18.00 – ca 19.30 fram t.o.m. 25 juni.  
Uppehåll under sommaren, börjar 20 augusti igen.

POL-orientering på torsdagar t.o.m. juni.

Träning på våra banor inför sommarens tävling som vi arrangerar 1 och 
2 augusti, se kalendern på hemsidan.

Kretsoringen veckan efter midsommar. Tanken är en träning på 
hemmaplan när det är som bäst i skogen. Mer information kommer 
längre fram när det närmar sig.
Planerade datum och arrangörer: 
21 juni IF Hagen
22 juni Hjobygdens OK
23 juni IF Hagen (tisdags-ol) 
24 juni P4IF
25 juni Tibro OK 

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

Genom att ladda ner en app från Livelox 
till din telefon, så kan du få fram ditt 
spår när du tränar eller tävlar. Man 
loggar in med sitt lösenord i Eventor. 
Sen är det bara att köra.

Högalidskartan är uppladdad på den 
nya tjänsten, så det är bara att gå ut och 
testa.

Jag har nu testat ett flera gånger i 
vår på POL-tävlingar och annat, det 
fungerar väl. Är inte riktigt så stabil som 
en GPS-klocka. Även Bertil har testat.

När man kommer i mål eller hem öpp-
nar man Livelox:s hemsida så har man 
sitt spår där, ingen uppladdning behövs.

Det är meningen att man även skall 
kunna följa live i daton. Kanske något 
för oss när vi skickar ut nybörjare själva, 
då kan man se var de är, om de inte 
kommer tillbaka i tid. 

På kartklippet till höger ser ni mitt spår 
från en bingopromenad i Högaliden.

Karl BergStrand

Det kan kännas avlägset, men nu är det dags att boka in den 
9-11 oktober för årets 25-manna. Som vanligt satsar Hjobygden 
på ett eget lag. Och varje klubbmedlems insats är viktig för att vi ska få ihop 
ett lag. Det finns allt från lätta vita banor till svårare och klurigare blå banor. 
Banlängderna brukar variera från ca 2 km till ca 7km. 
Årets 25-manna kommer att avgöras i Lövsätra, Vallentuna ca 25 km norr om 
Stockholm. Vi har bokat boende på Scandic Infra City i Upplands Väsby. Som 
vanligt blir det buss upp på fredagen och åter på söndagen efter 25-manna me-
del.
Så boka in denna helgen och häng med du också.
Mer information kommer efter sommaren.

UtK

Nu börjar det närma sig årets O-Ringen i Borås, 
närmare bestämt vecka 30. I skrivande stund är 
det 19 personer från Hjobygden som anmält sig. 

Centralorten kommer att ligga strax norr om 
Borås Djurpark och Knalleland. Sista etappen 
kommer att gå på Rya Åsar väster om Borås 
Arena. Hoppas det är fler Hjoorienterare som 
tar tillfället i akt att delta vid årets O-Ringen, en 
eller flera dagar. Det är en riktigt härlig upplevelse 
och ett minne för livet. Själv jobbar jag denna 
O-Ringenveckan, men tänker springa en öppen 
bana första etappen. 

Nästa anmälningsstopp är den 14 juni, men det 
går att anmäla sig senare också och även på plats 
om man vill springa en öppen bana. De flesta av 
oss brukar bo på campingen på Centralorten. 
För att läsa mer om O-Ringen i Borås gå in på  
www.oringen.se. Där finns inbjudan med 
information om tävlingen, boende och 
upplevelser m.m.

ann-KriStin JanSSOn

Sommarens träningar/aktiviteter i Hjo

Aktuella aktiviteter

Dags att planera in årets 25-manna

O-Ringen i Borås närmar sig...

Kretsträningar
Under våren har det pågått kretsträningar, 
onsdagar kl. 18.00 (t.o.m. 3 juni, sedan blir 
det ett sommaruppehåll).
Kretsträningarna är teknikträning med 
fokus för ungdomar 13-20 år, men alla som 
klarar av gul nivå och vill träna orienter-
ingsteknik är välkomna, ung som gammal, 
ny som van orienterare. Riktigt bra teknik-
träningar brukar det vara. Mer information 
kommer via mail och på Eventor (inlagda 
som närtävlingar).

GPS-spår i mobilen med appen Livelox
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Klubben är nu ansluten till betalsystemet Swish. Det innebär att man kan betala 
in till mobilnummer 1234611752, exempelvis medlemsavgift, köp av kläder, 
duschavgift eller bingopromenader. Kort sagt alla former av inbetalningar som 
man vill göra. Viktigt då är att man anger vad betalningen avser och vem den 
kommer från. Till exempel, “Duschavgift Vecka 20 från Anders Andersson”.
Givetvis fungerar insättning via bankgiro även i fortsättningen, det här är bara 
ett komplement, det är faktiskt ett väldigt smidigt sätt att betala på.
(Om ni tycker mobilnumret ser konstigt ut kan jag informera att alla 
swishnummer till föreningar börjar på 123…., enligt uppgift från banken). 

Har ni några funderingar om det här hör ni av er till mig.

dan HOlmBäCK

Klubbens Swish-uppgifter

mobilnummer: 1234611752

Kom ihåg att ange vad betalningen 
gäller och vem den kommer ifrån.

Nu kan du betala med Swish till Hjobygdens OK OL + våfflor = sant
En solig söndag, den 22 mars, knöt vi åter på oss orienteringsskorna, en del 
av oss för första gången för säsongen, för att ta en träningsrunda på vårt 
årliga Våffelkör.

Ett 30-tal unga och gamla, nybörjare och erfarna, var ute och tränade på 
de olika banorna, med varierad längd och svårighet, vissa kontroller var mer 
”gömda” än andra.

Innan start var pressen där för ett reportage som sedan publicerades i 
Hjotidningen. Efter avslutad runda och uppfriskande dusch var det dags 
för fika och diskussioner kring fikaborden, där också premiärdeltagarna på 
vårens fösta bingopromenad lät det väl smaka av motionskommitténs goda 
våfflor.

larS eKmarK

Div 1
Håkan Olsson         383 
Ingrid Schmiterlöw   376     
Ann-Christin Jansson  340    
Bertil Karlsson       339   
Kajsa Toftén           314  
Maria Schmiterlöw     304  
Owe Törnroth           284  
Malin Jansson         284  
Elin Törnroth         200
Gunnar Bryst         183 
Oscar Törnroth          0
Johan Törnroth     0

Div II 
Linnéa Ekmark        230 
Bernhard Grenabo  227  
Teodor Lundborg       200
Lars Ekmark           170  
Karl Bergstrand     152
Carl-Ch Schmiterlöw     150
Sofia Jansson       92 
Mikael Lundborg   70
Barbro Törnroth      60
Ewa Larsson         45
Hanna Larsson         35
Svante Larsson             0

Div III 
Alice Ekmark         100
Signe Ekmark       90
Ann-Catrine Ahlström  86
Johan Olsson          81
Ann-Sofie Bjurström  70
Lisa Axelsson         50
Anette Fritzon        50
Matilda Rännare      50
Noe karlsson          40
Malin Larsson        40
Jon Sirén           40
Hans Toftén            30
Axel Grenabo        30
Eva Olsson           30
Maria Karlsson      20
Leila Ekmark        20
Åsa Grenabo         20
Mikael Rännare     20
Leonita Axelsson     10

Aktuell ställning i Hjo-divisionen
(2015-05-24)Protokoll
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Medlemslista Hjobygdens OK 2015
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Arena för årets arrangemang var Skepptu-
na motorklubbs motorstadium som ligger 
en mil nordost om Arlanda flygplats i ett 
område som aldrig tidigare använts i täv-
lingssammanhang.

Tävlingen genomförs på nya platser varje 
år. Vartannat år är det i Stockholmstrakten 
och vartannat år någonstans ute i landet. 
I år hade arrangörerna bjudit in till en 
tävling nära de trakter där den första täv-
lingen avgjordes. Då för 70 år sedan stod 
62 lag på startlinjen i närheten av Skölsta, 
öster om Uppsala. Den första växlingen 
ägde rum efter drygt 12 kilometer i Länna. 
Slutligen var det målgång i Enebyberg norr 
om Stockholm. Man använde de allmänna 
kartor som då fanns tillgängliga. 

Nu 70 år senare är 10MILA en av de 
stora värdetävlingar som arrangeras inom 
svensk orientering vid sidan av O-Ringen 
och 25-manna.  Mycket har hänt och ut-

vecklats på 70 år. 10MILA har blivit ett 
modernt arenaarrangemang med storbild-
sproduktion, inlagda kartor där man på 
kartan kan följa hur löpare, som försetts 
med gpssändare, tar sig fram i skogen. Det 
varvas med filmsekvenser utifrån skogen. 

Den som vill följa arrangemanget hemma 
från TV-soffan kan gå in på 10MILAs 
hemsida och därifrån koppla upp sig och 
följa sändningen direkt.

Upplägget ser annorlunda ut nu än för 70 
år sedan. Det är start, växling och målgång 
på arenan. Istället för en enda klass var det 
i år, och sedan flera år tillbaka, tre klasser 

som skulle avgöras från lördag förmiddag 
till söndag morgon. Klockan 11.30 star-
tade ungdomskavlen för ungdom upp till 
16 år med två flickor och två pojkar i varje 
lag. Det var sammanlagt 304 ungdomslag. 
Klockan 14.30 startade damkavlen med 
348 lag och fem damer i varje lag. Det 
hela avslutades med 10MILAkavlen med 
333 lag som startar klockan 21.30. Där av-
verkade man tio sträckor huvudsakligen i 
mörker med målgång kring klockan 8 på 
söndagsmorgonen. Den kavlen är sedan 
några år tillbaka öppen för alla att delta i. 
Det vill säga ung eller gammal, elitlöpare 
eller motionär, kvinna eller man.

Terrängen som användes för första gån-
gen i orienteringssammanhang beskrevs 
som svagt kuperad skogsmark med ett 
mindre antal vägar och stigar som inte är 
sammanhängande. Detaljrika höjdpartier 

10MILA firade 70 år
Helgen den 9-10 maj gick årets upplaga av 10mila i orientering av 
stapeln. Hjobygdens OK fanns på plats med ett lag i damklassen.

som oftast är lättlöpta. Skog med vari-
erande ålder och framkomlighet. 

Hjobygdens OK var i årets tävling rep-
resenterat av ett lag i damkavlen, som 
arrangerades för 39:onde gången i ord-
ningen. På första sträckan sprang Ma-
ria Schmiterlöw och kom in för växling 
drygt 10 minuter efter täten och kunde 
skicka ut Malin Jansson i en klunga. 
I mål var hon 10 minuter snabbare än 
vad hon räknat med i sin första start i 
en damkavle i 10MILA. Vilket är ett my-
cket starkt genomfört lopp. På sträcka 3 
sprang Ingrid Schmiterlöw som i sin tur 
växlade ut Lisa Axelsson på den långa 
sträckan som var över 10 km lång. På 
den avslutande sträckan gick Ann-Kris-
tin Jansson ut i omstarten och gjorde en 
bra sista sträcka. Laget slutade på plats 
235. Det var 292 av de 348 lagen som 
fick godkänt resultat på alla sträckorna.  
Den sammanlagda tiden för laget blev 
6:06:14. 

ingrid SCHmiterlöw

“ I mål var hon 10 minuter 
snabbare än vad hon räknat 

med i sin första start i en 
damkavle i 10MILA.

Hela Hjobygdens damlag samlat efter en bra insats i 10mila.

ingrid sprang den tredje sträckan i klubbens 
enda lag på årets 10mila.

Starten har gått i damkavlen på årets 10mila. efter fem sträckor stod slutligen domnarvet som segrare före Järla och Stora tuna.

resultat 10mila 2015

10MILA-kavlen
1. iFK göteborg
2. Halden SK
3. Kalevan rasti

Damkavlen
1. domnarvets gOiF
2. Järla Orientering
3. Stora tuna OK
235. Hjobygdens OK

Ungdomskavlen
1. nydalens SK
2. Konnerud il
3. turun Suunnistajat

Foton: ann-Kristin Jansson

Hjobygden hade i år inget lag med i 
den Öppna klassen som räknas in i 
Skaraborgsmästerskapen, som gick vid 
Klyftamostugan i Götene. Men i propa-
gandaklassen hade vi med ett lag som be-
stod av Bertil Karlsson, Malin Jansson och 
Ann-Kristin Jansson. Efter tre jämna och 
snabba sträckor, där vi legat strax efter tät-
lagen, lyckades vi vinna Propagandaklas-
sen, då de 2 första lagen stämplade fel. 

För mig och Malin, som senare i veckan 
var med och sprang damkavlen på 10-mila, 
var det en perfekt träning med liknade ter-
räng som vid 10-mila; flackt, bitvis tätskog, 
hyggen och lite bökigt. Men det var lite ko-
rtare banor än vid 10-mila.

ann-KriStin JanSSOn

Skaraborgsmästerskap i 
stafett i göteneskogarna

Team Sportia League är ungdomscupen 
för alla unga orienterare i Västergötland. 
Den första deltävlingen avgjordes i Gud-
hems IF:s regi den 26 april. Fyra av klub-
bens ungdomar/juniorer sprang tävlingen. 
Därefter följde en dubbeltävling i Ulrice-
hamn (7-häradsdubbeln). Tyvärr sprang 
inga av klubbens ungdomar under lörda-
gens långdistans, men på söndagens me-
deldistans kom tre till start i de klasser som 
räknas in i Team Sportia League.

Klassen “Bästa klubb 2015” leds just nu 
av IF Hagen, tätt följt av Trollhättan, 
Falköping och Tranan. När det gäller 
“Mesta klubb 2015” har OK Tranan och 
IF Hagen skapat ett tydligt försprång gen-
temot efterföljande konkurrenter. Efter 
tre deltävlingar ligger Hjobygdens OK på 
placering 18 i båda klasserna. 

Nästa deltävling på tur är OK Klyftamos 
Sprintdubbel den 6 juni. Efter det tar cu-
pen sommaruppehåll för att avslutas i 
samband med DM-helgerna i höst.

JOHan törnrOtH

Malin, Teodor, Linnea och Sofia njuter av vårvädret under Team Sportia Leagues första deltävling, 
arrangerad av gudhems iF. Foto: ann-Kristin Jansson

Snart halvtid i årets Team Sportia League

team Sportia league 2015

26/4 gudhems iF (medel)
  2/5  Ulricehamns OK (lång)
  3/5 Ulricehamns OK (medel)
  6/6  Sprintdubbel OK Klyftamo
29/8  dm medel tibro OK/ 
 Hjobygdens OK
  5/9  dm Sprint trollhättans SOK
  6/9  dm lång trollhättans SOK

Håkan Olsson har blivit Skaraborgsmäs-
tare i H65 gånger 2 i vår. Först blev han 
Skaraborgsmästare i natt som avgjordes 
utanför Mullsjö. Sedan blev han Skar-
borgsmästare i medel som avgjordes i 
Slätte norr om Töreboda. Chansen att ta 
en hattrick i och med Skaraborgsmäster-
skapen i sprint slutade “bara” med en 
andraplats. Håkan kan med andra ord 
blicka tillbaka på en finfin vårsäsong.

dubbel Skaraborgsmästare
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Att planera en orienteringstävling är nästan som att bjuda in 
till en fest. Man arbetar i förväg och tänker igenom hur det ska 
bli. Vilka vill komma och vad uppskattar de? Vad kan locka 
dem att komma? Det finns ju så mycket roligt man vill göra 
speciellt när det är semestertider. Det är lite av de tankar som 
rör sig i mitt huvud just nu. 

Vi har skickat in en annons till Västergötlands orienterings-
förbund, se nedan. Annonsen har Johan Törnroth gjort. Den 
blev jättefin, men ser lite annorlunda ut mot tidigare år. Det 
ska bli intressant att se vad vi får för respons på det. Så här års 
finns det fler i klubben som också arbetar med att förbereda 
årets tävling. Karl Bergstrand har reviderat årets karta som 
bland annat har använts vid en VM-tävling. Elin Törnroth 
och Carl-Christian Schmiterlöw gör det sista med banlägg-
ningen, så att vi kan provspringa banorna före semestrarna. 
Ungdoms- och träningskommittén återkommer om tid och 
plats för det.

På tävlingsdagarna behöver vi hjälpas åt. Då hoppas jag att 
alla kan ställa upp när vi i tävlingsledningen frågar. Att ar-
rangera en tävling är en av de största inkomstkällorna som 
klubben har och med hjälp av inkomsterna kan vi fortsätta att 
utveckla verksamheten, så att vi kan göra trevliga saker till-
sammans inom klubben och sporten. 

ingrid SCHmiterlöw 
tävlingsledare för årets tävling vid gårhultstorp

Tävlingar nr 2 - 20158

Hjobygdens OK och Tibro OK inbjuder till

DM STAFETT - SÖNDAG 30 AUG
Start
Första ordinarie start kl. 10.00.

Klasser
H21, H20, H16, H14, H12, H200, H160, H120, 
D21, D20, D16, D14, D12, D180, D150, D120. 
Ni kan även delta med Kombi-lag, ingår ej i 
DM, se inbjudan.

Varvning
För att höja spänningen varvar de flesta 
klasser på bron vid Arenan.

Välkomna !

DM VID BJÖRSJÖN
Arenan vid Björsjön är känd för 
en snörik Tibrotrippel 2009. Nu 
återvänder vi till Björsjön för att 
uppleva en barmarkstävling i härlig 
blandskogsterräng.

Björsjön nära Vättern
Björsjön är en mindre sjö som ligger 1 
mil norr om Hjo, 1 mil öster Tibro och en 
halv mil från Vättern.

Husvagn/Husbil
För husbilar finns en uppställningsplats 
knappt 1 km från Arenan. Husvagnar 
hänvisas till närliggande Camping. Vi 
parkerar inga husbilar/husvagnar 
vid Arenan.

DM MEDEL - LÖRDAG 29 AUG
Start
Första ordinarie start kl. 11.00.

Team Sportia League
DM-Medel är en av tävlingarna i Team 
Sportia League.

Terräng
Blandskog med stigar och vägar. Svag till 
måttlig kupering, bitvis gropterräng, 
God till mycket god framkomlighet

Öppen för alla
Orienterare från andra distrikt 
är välkomna att delta men utan 
möjligheter att bli DM mästare.

DM Medel ingår i Team Sportia League

DM MEDEL  och  STAFETT 
den 29-30 augusti

i år bjuder Hjobygdens OK in till marker 
som användes under Vm 1989. 

tC, camping och parkering kommer att ligga samlat på gärdet 
vid gårhultstorp, som var tC under Vm-tävlingen. terrängen är 
klassisk Hökensåsterräng med tallskog och varierande kupering. 

även i år är ambitionen att ha ett koncept med tips om kringaktiviteter 
så att helgen kan vara en del av sommarens upplevelser och semester.
läs mer om tävlingen på eventor. 

Hjärtligt välkomna till en orienteringshelg som bjuder på 
”lite utöver det vanliga”. 

Kontaktpersoner:   ingrid Schmiterlöw, tel. 0708-540805
      Håkan Olsson,  tel. 073-8110288 www.hbok.se

1-2 augusti 2015
Hjo 2-dagars i Vm-terräng

Två fullspäckade tävlingshelger   ska arrangeras i augusti månad

arenan för sommarens tävling kommer att byggas upp på detta fält.

Precis som vid förra årets tävlingar kommer löparna att bjudas fin terräng.

Hjo 2-dagars, 1-2 augusti DM medel och stafett, 29-30 augusti
Sista helgen i augusti arrangerar Hjobygdens 
OK och Tibro OK DM medel och stafett. 
Banläggare för medeldistansen är Owe Törn-
roth och han ser fram emot en bra och ut-
slagsgivande tävling. Han tycker att tävling-
sområdet, som ligger på en av Tibro OK:s 
kartor, har bra förutsättningar.

- Jag har alltid en ambition om att försöka 
hitta trevlig terräng att springa i. Utmanin-
gen blir att undvika hyggen och gallrings-
områden och sådant för att löparna ska få en 
trevlig upplevelse i så fina skogspartier som 
möjligt, säger Owe.

Det första banläggaruppdraget för Owes 
del kom för cirka fem år sedan och sedan 
dess har listan på avklarade uppdrag fyllts 
med flertalet tävlingar, träningar samt natur-
pass. Detta blir dock premiär för honom som 
banläggare i mästerskaps-sammanhang.

- Det känns naturligtvis hedrande att få ett 
sådant förtroende.

På frågan vad som är tjusningen med ban-
läggning svarar Owe att det roligaste är att 
klura ut svårigheter för deltagarna att lösa, 
både att göra vägvalssituationer, men också 
att göra banorna utslagsgivande. 

- Som banläggare glädjer det en om inte alla 
springer på samma ställe utan att folk hittar 
olika vägval genom skogen. Och den största 
utmaningen är att hitta terräng som passar 
även till de kortare och lättare banorna. Att 
lägga svåra och långa banor är ofta lättare.

Owe tycker definitivt att han blivit en bättre 
bättre orienterare av att lägga banor. Dels för 
att det ökar kunskapen om hur banläggare 
generellt sett tänker, dels för att det är lärorikt 
att gå igenom terrängområden långsamt och 
noggrant för att se hur höjdkurvor ser ut, hur 
skogsområden utmärker sig, osv. Han trivs 
ändå bäst med att själv springa än att lägga 
banor om han tvingas välja.

- Det är klart det är roligt att springa själv, 
det är det ingen tvekan om.

Han rekommederar andra att prova på att 
lägga banor för att öka sin egen orienterings-
kapacitet. 

- Det är ett sätt att utveckla sig. Även om 
det kanske inte syns på mina tävlingsresultat, 
lägger han till med ett skratt.

JOHan törnrOtH i augusti gör Owe debut som banläggare 
i mästerskapssammanhang.
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Dags för årets Naturpass! De finns att köpa på Turistbyrån 
eller vid Bingopromenaderna i Högaliden. 
Även i år finns det ett pass för Högaliden och en 
fotoorientering i Hjo stad.
Vid frågor: Kontakta Owe eller Barbro Törnroth
Tel. 0503-14178

Naturpasset i Högaliden och Hjo Stad 2015

Information till funktionärer   
Tvätta händerna innan du börjar jobba!   
Använd plastförklädet du får när du kommer.   
   
Många cyklister ställer frågor. Lär dig svaren på de vanligaste!   
  
·        Toaletter - finns vid hamnen för både damer och herrar 
·        Specialkost i köket på Park   
·        Vatten, saft, sportdryck och gurka vid hamnen   
·        Sjukgymnast vid badet   
·        Depå med information vid hamnen   

Ev. sena ändringar kommer att finnas i aktuellt funktionärsschema på Hjobygdens hemsida   
 
    
Ansvariga: 02.30-16.00 13.5 Owe o Barbro Törnroth 070-6926777, 0733-994605

Kaffekokning: 01.00-08.00 7 Åke Gustavsson    
  03.00-08.00 6 Lennart Hall    
  08.00-15.00 7 Bertil Karlsson    
  08.00-13.00 5 Anna-Stina Svensson   

Linje 1:  02.30-08.00 5.5 Ann-Kristin Jansson   
  02.00-07.00 5 Krister Isaksson    
  02.30-08.00 5.5      
  03.00-08.00 5 C-C Schmiterlöw Support linje 1 (3.00-4.00)
  04.00-08.00 4 Sara Johansson    
  06.00-08.00 2 Klara Johansson    

  08.00-13.00 5 Leif Holmbäck  Support linje 1   
  08.00-13.00 5 Lars Ekmark    
  08.00-13.00 5 Monica Hall    
  08.00-13.00 5 Mikael Rännare    
  08.00-12.00 4 Lovisa Andersson    
  08.00-12.00 4 Mattias Andersson   
  08.00-12.00 4      

Linje 2:  04.00-08.00 4 Mikael Lundborg Support linje 1 och 2 
  04.00-08.00 4 Teodor Lundborg    
  04.00-08.00 4 Eva Olsson    
  04.00-08.00 4 Majvor Axelsson    
  04.00-08.00 4 Gunnar Bryst    
  06.00-08.00 2 Hjalmar Johansson   

  08.00-13.00 5 Bernhard Grenabo Support linje 2  
  08.00-13.00 5 Åsa Grenabo    
  08.00-12.00 4 Kjell Andersson    
  07.00-12.00 5 Eva Larsson    
  08.00-12.00 4 Linnea Ekmark    
  08.00-12.00 4 Elin Andersson    
  11.00-16.00 5 Johan Törnroth    

Linje 3, tältet: 05.00-10.00 5 Thomas Lindblad Support linje 3  
  05.00-10.00 5 Ann-Catrine Ahström   
  05.00-10.00 5 Magnus Lindblad    
  05.00-10.00 5 Thomas Jansson    
  05.00-10.00 5 Inge Berg    
  07.00-12.00 5 Hanna Larsson    
  07.00-12.00 5 Malin Larsson    

OBS! Personalen 10.00-15.00 5 Dan Holmbäck Support linje 3 + linje 2, då
flyttas till linje 2, 10.00-15.00 5 Jean-Claude Ribordy linje 3 stängs kl 12
då tältet stänger 10.00-12.00 5 Malin Larsson    
kl 12.  10.00-12.00 5 Hanna Larsson    
  10.00-13.00 5 Laila Ekmark    

Scenarbete: 03.00-08.00 5 Ingrid Schmiterlöw 
  07.00-11.00 4 Kajsa Toftén  
  11.00-16.00 5 Elin Törnroth  

Plocka brickor: 04.00-08.00 4 Torbjörn Axelsson 
  04.00-08.00 4    
  07.00-11.00 4 Karl Bergstrand  
  07.00-12.00 5    
  11.00-16.00 5 Erik Hansson  

Torka brickor: 02.00-07.00 5 Stig Karlsson  
  03.00-07.00 4 Sofia Jansson  
  03.00-07.00 4 Göran Alm  
  04.00-08.00 4 Per Johansson  
  04.00-08.00 5 Håkan Olsson  
  07.00-11.00 4 Hans Toftén  
  07.00-12.00 5 Stefan Larsson  
  07.00-11.00 4 Lena Fastmark  
  07.00-11.00 4 William Robsahm 
  08.00-12.00 4    
  08.00-13.00 5 Mathilda Rännare 
  08.00-13.00 5 Moa Rännare  
  10.00-15.00 5 Haldor Johansson  
  11.00-15.00 4 Linda Fägerhag  
  11.00-15.00 4 Elsa Fägerhag  
Städning: 12.30-16.30 4 Oscar Törnroth  
  12.30-16.30     

Funktionärsschema för Hjobygdens OK 
Vätternrundan 13 juni 2015
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Lösningar  lämnas till Inge Berg
senast 10 augusti 2015.

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 3 - 15

Namn: _________________________________________

Adress: _________________________________________

Vågrätt:

  1. Båtmaterial
  4. Plats för bak
  7. Fisk eller insekt
  8. i, men längre
  9. i rabatt eller på kompass
11. Kan man få se på
13. Julgodis
15. Står för okänd
16. Kan förenas med nöje
17. Försvarsgren
18. S.O.S.
19. drakgift
20. Kan vi ha olika...
22. ...som kan skapa denna
24. tecken för grundämne
25. Kanske får man på  
      deklaration
26. Ombudsmanna- 
      förkortning
27. Bygga hus (förr)
29. till garvning
31. Kan man oråd
32. titta närgånget
33. För mindre vatten
34. Skvallra
35. tiofotat kräftdjur

lodrätt:
  
  1. Kyrkligt fördömande
  2. dubbelfot
  3. Sedvana
  4. Ses på vapen
  5. Virke
  6. ganska vanlig       
      åkomma
  7. Påverka
10. täljde
12. Koncentrerar
14. tröttar
20. andfågel
21. Köksredskap
22. 3333
23. Kan man ihop något
28. Hade en liten röd
30. tafatt

7 lösningar har inkommit denna gång. Tack för det! 

Från följande: Stig Gustavsson,  Sven-Erik Johansson,  Anita och 
Åke Gustavsson, Viola Olofsson,  Owe och Barbro Törnroth,  
Maj-Britt och Axel Häll, Signe Ekmark.

Lotterna gick denna gång till: 
Anita och Åke Gustavsson (3 st.) och Viola Olofsson (2 st.)  
Grattis!

Hoppas på många fler lösningar på nya krysset! Lycka till!

inge Berg

den 15 mars åkte 19 av 
Hjobygdens OK:s ungdomar till 
Boda Borg i Karlskoga. 

Boda Borg är ett ställe där man kan mötas 
av olika utmaningar i olika rum, också 
kallade Quester. I dessa Quester kan man 
få uppleva allt från att vara en fånge och 
försöka fly, till att bli en spion eller klättra 
i djungeln.

När vi väl kom fram till Boda Borg 
var alla väldigt spända på att få se vilka 
utmaningar vi skulle ställas inför. Vi 
delades upp i lag på tre till fem stycken. 
Det fanns allt från gröna rum där det 
krävdes att man var bra på att lösa olika 
tankeuppgifter, till svarta rum där det 
var mer fysiskt utmanande. Där emellan 
fanns det också röda rum, som var ett 
mellanting mellan de som nyss nämnts. 
Ett exempel på en svart bana som både var 
kul och utmanande var Playground där 
man inte fick nudda golvet för att klara 
utmaningen, denna bana liknade parkour 
väldigt mycket. Galleriet var en grön 
Quest där det behövdes mindre fysisk 

Ungdomsserien arrangeras av klubbarna i 
Östra Kretsen (Hjo, Tibro, Karlsborg och 
Skövde). Precis som med kretsträningarna 
är detta ett bra tillfälle för ungdomar och 
vuxna att få träna orientering på andra 
platser än i den vanliga hemmaskogen. 
Det gäller alltså för alla, även nybörjare.  

I skrivande stund har vi avverkat första 
deltävlingen i ungdomsserien för Östra 
Kretsen. Från Hjobygden var det ett 
stort antal ungdomar som var med och 
sprang i de fina skogarna vid Mölltorps 
Skola. Banläggaren hade lagt någon 
sträcka som var klurig för alla deltagare, 

men alla ungdomarna tog sig runt. Bäst 
lyckades Elof Roth, som nyligen börjat 
med orientering. Han vann H Grön. 
Övriga gjorde riktigt bra lopp de också. 
Nu återstår det tre deltävlingar i Tibro, 
Skövde och avslutning i Hjo med sprint i 
stadsparken den 28 maj.

ann-KriStin JanSSOn

ansträngning, men desto mer klurigt var 
det. I Galleriet gällde det bland annat att 
para ihop tavlor av samma konstnär.

Förmiddagen gick snabbt och det var 
snart dags för mat, tacos. Eftermiddagen 
gick lika fort den, och rätt som det var så 

var det dags att åka hem. Men en sak som 
nog alla var eniga om var att detta var en 
otroligt rolig aktivitet.

malin JanSSOn

Boda Borg bjöd på äventyr i olika rum 

Hjobygdens gäng samlat vid Boda Borg i Karlskoga, där både hjärna och kropp sattes på prov.

Ungdomsserien i Östra Skaraborgskretsen 
Foto: ann-Kristin Jansson

Foto: ann-Kristin Jansson

Lösning till korsordet 2 -15
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Tävlingsprogram hösten 2015
Datum Tävling
19-24-jul O-ringen
01-aug    Hjo 2-dagars, dag 1, medel 
02-aug    Hjo 2-dagars, dag 2, lång 
07-aug    Ungdomens 10mila 
08-aug    Karlsborgsdubbeln, dag 1, medel 
09-aug    Karlsborgsdubbeln, dag 2, lång 
15-aug    FaiK medel 
16-aug    Ostlöpet  
29-aug    dm, medel, Västergötland 
30-aug    dm, stafett, Västergötland 
04-sep    dm, natt, Västergötland 
05-sep    dm, sprint, Västergötland 
06-sep    dm, lång, Västergötland 
12-sep    öka farta  
13-sep    mullsjö SOK 
19-sep    Bahco Cup, medel 
20-sep    Bahco Cup, ungdomsstafett
27-sep    Hjortsöndan 
10-okt    25-manna
23-okt    axevallanatta
6-8-nov   O-event

Bingopromenaderna fortsätter 
locka folk till Högaliden
I dag, söndag den 10 maj, har vi redan haft igång bingo- 
och tipspromenaderna åtta gånger i år eftersom vi 
startade mycket tidigt i år. I vår kommer vi att hålla på 
fram till den 14 juni. Det roliga är att det fortfarande 
kommer nya personer och vill gå fast vi har hållit på i så 
många år. Vi får också mycket positiv beröm av de som 
går promenaderna. Sen får man inte glömma att det ger 
ett bra tillskott till vår ekonomi. 

Ett stort tack till Motionskommittén som håller i det här.

Carl-CHriStian SCHmiterlöw


