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Då var det dags att skriva 
en ledare. Vad tiden går 
fort när man har roligt 
och har mycket att göra. 
Vårsäsongen är i stort sett 
över, utom att det finns ett 
antal sprinttävlingar 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-tävlingar som är kvar i 
vår. Dessa tävlingar är till för pensionärer och dag-
lediga. Just när detta skrivs har vi haft en fantastisk 
vecka med värme upp till 24 grader i skuggan men 
nu ska det bli lite kyligare. Ungdomsserien star-
tade den 4 maj i Hjobygdens regi. Vi var uppe vid 
vindkraftverket i Solberga i år. 
När detta skrivs den 10 maj är det något mindre 
antal personer från klubben som är anmälda än till 
Borås förra året som ska springa O-Ringen. Det 
ska bli kul att så många från klubben vill delta i år. 
Själv kommer jag att åka  upp och springa öppen 
7. Nu hoppas vi på fint väder under O-Ringen. Då 
blir det ännu roligare. Totalt är det drygt 15 000 
personer som har anmält sig hittills.

Efter O-Ringen har vi vår egen dubbeltävling den 
13-14 augusti att se fram emot vid Grenabo. Det 
är ett TC-gärde som vi aldrig har använt innan. 
Medeldistansen kommer att gå på en karta som 
endast har använts vid POL en gång. Långdis-
tansen har också marker som aldrig har använts 
i tävlingssammanhang. I år lägger undertecknad 
medeldistansen banorna och Owe Törnroth läg-
ger Långdistans banorna. TC kommer att ligga 
på en liten vall och bredvid ligger ett stort gärde 
som inrymmer parkering, så allt kommer ligga 
väldigt nära varann. De flesta i klubben är redan 
tillfrågade och har fått en uppgift på tävlingarna 
att sköta om. 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. 

Vidare får vi ej glömma vårt eget tävlande under 
hösten, det finns många roliga tävlingar. Jag hop-
pas själv att det ska vara mer tid över till tävlingar 
då. 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

Ett säkert kort för att träffa på Ann-
Catrine under helgerna är att åka på ori-
enteringstävling, hon är snart uppe i ett 
tjugotal redan i år! Ann-Catrine springer 
även en hel del POL och är med i Skogs-
flickorna. Hon orienterade några år som 
ung men kom igång ordentligt när döt-
trarna började. Då sprang Ann-Catrine 
för Fjärås i Halland. 
”Det bästa med orienteringen är att man 
kommer ut i naturen och känslan när 
man hittar kontrollerna är härlig.”

Ungdomarna som deltagit i UngOteket: 
Moa, Matilda, Malin, Sofia och Teodor

Som med stort engagemang gjort detta projekt och genomfört 
Prova på sprintorientering i Stadsparken som avslutning.

Ledaren UTK 
uppmärksammar

Medlemsprofilerna

Ann-Catrine Ahlström

Oscar Törnroth

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

Oscar har orienterat sedan har var liten 
men under lång tid var det fotbollen som 
fick mest tid. Numera är det orienterin-
gen som gäller av dessa två men nu slåss 
också studierna om tiden. Oscar stud-
erar teknisk fysik i Linköping och har 
i dagarna avklarat sitt tredje år där och 
trivs bra. 
Snart är det dags för Vätternrundan där 
Oscar i år tänkt äta lasagnen istället för 
att servera den då han cyklar loppet för 
första gången, som en del i genomföran-
det av en svensk klassiker. 

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).

Tisdagar  Tisdags-ol. Se IF Hagens Hemsida.

Torsdagar POL, orientering för daglediga.
  Orienteringsträning på Högaliden på  
  torsdagar kl 18:00 till ca 19:30.

Under juni kommer vi vid ett antal tillfällen att provspringa 
banorna inför vår tävling 13 och 14 augusti.
Det kommer också bli kretsoringen veckan efter midsommar. 
Återkommer med mer information via hemsidan, Facebook 
och mail.

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

UTK

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

Vecka 30 är det dags för årets O-Ringen som går av stapeln 
i Sälen, det blir mycket fjällorientering, då 4 av 5 etapper 
är fjällorientering. Det blir spännande och annorlunda ori-
entering än det man är van vid. Några av oss bor i stuga i 
Tandådalen, några på campingen i Tandådalen och resten är 
utspridda i stugor i Sälen området. Det går givetvis att an-
mäla sig i ÖM på plats. I skrivande stund är det 16 st från 
klubben som har anmält sig.

Ann-KrISTIn JAnSSOn

Bingopromenaderna startade lite senare i år än förra året. 
Vårens promenader håller på fram till den 12 juni, därefter 
blir det ett sommaruppehåll. Det har kommit väldigt mycket 
folk vissa söndagar vilket gör att det är mycket roligt att hålla 
på. 

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 
positivt 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

Bingopromenaderna i Högaliden 
fortsätter att locka folk

Träningar i sommar

Aktuella aktiviteter

O-Ringen närmar sig med stormsteg

Årets 25-manna går vid Kungens Kurva 
den 8 oktober och 25-mannakorten den 
9 oktober. Vi åker buss upp till tävlingarna 
på fredag eftermiddagen och hem på söndagen efter tävlingen. 
Vi har bokat hotellrum (28 sängplatser) på Scandic i Södertälje. 

Hjobygden satsar som vanligt på att få ihop ett eget 25-manna 
lag så ta redan nu och boka in 7 – 9 oktober för en hel helg med 
orientering och trevlig gemenskap med klubbkompisarna. 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 variera från ca 2 km till ca 9km. I år startar 
damerna och herrarnas tur att ta sista sträckan. Mer informa-
tion kommer efter sommaren.

UTK

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

Naturpass i Högaliden och Hjo stad

Boka in 25-manna  
7-9 oktober!

Notera att det blir något nya rutiner under matserveringen 
i samband med årets stora cykellopp, detta på grund av att 
Park byggs om. Mer information om var lasagnen kommer att 
serveras i år finns att läsa längre fram i tidningen.

Owe OCH BArBrO TörnrOTH

Nya rutiner på årets Vätternrundan
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Protokoll
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Medlemslista Hjobygdens OK 2016
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Ev. sena ändringar kommer att finnas i aktuellt funktionärsschema på Hjobygdens hemsida  
  
    
Ansvariga: 01.30-17.00 15.5 Owe o Barbro Törnroth 070-6926777, 0733-994605

Kaffekokning: 01.00-08.00 7 Håkan Forsberg     
 + specialmat 03.00-08.00 5 Anna-Stina Svensson    
  08.00-15.00 7 Bertil Karlsson     
  08.00-13.00 5 Åsa Grenabo     

Linje 1:  02.30-08.00 5.5 Göran Banck  Support linje 1 (2.30-4.00) 
  02.00-07.00 5 Krister Isaksson     
  02.30-08.00 5.5 Axel Grenabo      
  02.30-08.00 5.5 Iréne Banck     
  03.00-08.00 5 C-C Schmiterlöw     
  04.00-08.00        

  08.00-13.00 5 Bernhard Grenabo Support linje 1 och 2 
  08.00-13.00 5 Görgen Edvardsson    
  08.00-13.00 5 Maria Edvardsson    
  08.00-13.00 5 Elof Edvardsson     
  08.00-13.00 5 Mikael Rännare     
  08.00-12.00 4 Lovisa Andersson     
  08.00-12.00 4 Elin Andersson     

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 Emma Olsson     
  04.00-08.00 4 Majvor Axelsson     
  04.00-08.00 4 Gunnar Bryst     
  04.00-08.00 4 Monica Hall     

  08.00-12.00 4 Kjell Andersson     
  08.00-12.00 4 Annica Andersson    
  08.00-12.00 4 Mattias Andersson    
  07.00-12.00 5 Eva Larsson     
  07.00-12.00 5 Simon Larsson      

Linje 3:  05.00-10.00 5 Thomas Jansson  Support linje 3  
  05.00-10.00 5 Ann-Kristin Jansson    
  05.00-10.00 5 Malin Jansson     
  05.00-10.00 5 Sofia Jansson     
  05.00-10.00 5 Inge Berg     
  07.00-12.00 5 Svante Larsson     
  07.00-12.00 5 Sara (Svantes flickvän)    

  10.00-15.00 5 Lars Ekmark  Support linje 3  
  10.00-15.00 5 Linnea Ekmark     
  10.00-15.00 5 Signe Ekmark     

Frukost o kaffe: 03.00-08.00 5 Ingrid Schmiterlöw    
(Scenarbete) 07.00-11.00 4 Kajsa Toftén     
  11.00-16.00 5 Laila Ekmark     

Funktionärsschema för Hjobygdens OK 
Vätternrundan 18 juni 2016

Plocka brickor: 04.00-08.00 4 Torbjörn Axelsson 
  07.00-11.00 4 Karl Bergstrand  
  11.00-16.00 5 Åke Gustavsson  

Torka brickor: 02.00-05.00 3 Ann-Catrine Ahström 
  03.00-07.00 4 Håkan Olsson  
  03.00-07.00 4 Göran Alm  
  04.00-08.00 4 Lennart Hall  
  04.00-08.00 4    
  07.00-11.00 4 Hans Toftén  
  07.00-12.00 5 Stefan Larsson  
  07.00-10.00 3 Lotta Schmiterlöw 
  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 Lena Fastmark  
  11.00-15.00 4 William Robsahm 
  11.00-15.00 4 Linda Fägerhag  
  11.00-15.00 4 Elsa Fägerhag  

Städning: 12.30-16.30 4    
  12.30-16.30 4    

Information till funktionärer
Tvätta händerna innan du börjar jobba! 
Använd plastförklädet du får när du kom-
mer. 

Det uppskattas av cyklisterna om man frågar 
hur det går och peppar dem.

 
Vätternrundan 2016, 17-18 juni 
 
Utökat avspärrningsområde! 
p g av ombyggnad av Park kommer även matdepån vara förlagd vid Strömparterren 2016 
 
 
 
 

Matdepå 
Beredning 

Kylbil 

ev. personal 
tält 

IFK 

Cykel 
rep. 

Bryt 
tält 

Talare 

Avspärrning 

Avspärrning 

Bryt bussar 
”lastbilar” 

Nya lokaler för matserveringen
På grund av ombyggnad av Park kommer även 
matdepån under årets Vätternrundan vara förl-
agd till Strömparterren enligt skissen nedan.
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Under påskhelgen var det vårpremiär för 
orienteringssäsongen i Västergötland med 
traditionella tävlingar som lockade mycket folk.

På Skärtorsdagen var det nattorientering i Skara. Då avgjordes den 
61:a Häxjakten, som i år gick tävlingen söder om Skara, vid Källe-
backen. Det var luriga banor i mörkret. Min lampa slocknade på 
väg till sjätte kontrollen. Den lyste 20-30 sekunder åt gången så 
jag kunde på så sätt ta mig till mål. Det gick ganska bra då jag 
hade en kraftledning att följa. 

Sprint med snabba beslut
På långfredagen var det Kortfredan, en stadsnära sprint 
som i år gick i Vara. Målet var beläget vid Alléhallen och 
banorna gick på gator och parker i centrala Vara. Vid 
sprint gäller det att ta snabba beslut och ett litet misstag 
kan innebära att man tappar flera placeringar. Här gjorde 
jag, Ann-Kristin, ett litet misstag och sprang en gata åt 
vänster istället för rakt fram och tappade 45 sekunder på 
denna lilla fadäs. Någon som däremot gjorde ett stabilt lopp 
var Linnea Ekmark som var snabbast i U2 och vann denna klass 
med en trygg segermarginal på en dryg halvminut. 

På påskafton arrangerades den 50:e Öjetrampen i skogarna strax utanför 
Sollebrunn. Tävlingen som under året blivit en riktig påsktradition lockade 
i år över 1600 deltagare från hela Sverige. Terrängen som bjöds var småskuren 
som den brukar vara vid Öjetrampen, dock var den något mer kuperad än vanligt. 
Malin Jansson blev tvåa i D18. På påskdagen var det sedan dags för Bohuslunken 
som gick utanför Uddevalla. Och på annandag påsk arrangerades Vikingaträffen i 
skogarna utanför Trollhättan. Flest deltagare från Hjobygden var det på Kortfredan 
och Öjetrampen.

      Ann-KrISTIn JAnSSOn

Aktuell ställning i 
Hjo-divisionen

(2016-06-05)

Div 1
Kajsa Toftén                       488 
Malin Jansson                    468 
Ann-Kristin Jansson         454
Bertil Karlsson                   442
Owe Törnroth                    435
Gunnar Bryst                     434
Elin Törnroth                     430
Håkan Olsson                    410  
Ingrid Schmiterlöw           388
Bernhard Grenabo            244  
Carl-Ch Schmiterl             210
Maria Schmiterlöw            112

Div II 
Ann- Catrine Ahlström    426
Lars Ekmark                       240  
Sofia Jansson                       215  
Linnéa Ekmark                   210
Johan Olsson                       185
Lisa Axelsson                      180
Karl Bergstrand                  100
Mikael Lundborg                70
Teodor Lundborg                60
Oscar Törnroth                    53
Barbro Törnroth                  40
Ewa Larsson                          0

Div III 
Jessika Holst                       184
Elof Roth                            110
Alice Ekmark                     100
Signe Ekmark                     90
Moa Rännare                      90
Kristina Jakobsson             80
Åsa Grenabo                       70      
Elsa Holst                            60
Leila Ekmark                      50
Hjalmar Johansson            50
Anna Schmiterlöw             47
 Nils Fägerhag                     40
Kjell Andersson                  40
Hans Toftén                         30
 Pelle Fägerhag                    30
Tilda Andersson                 30

Sofie Englund                      30
Erika Lagerroth                   30
Thomas Jansson                  20
Mikael Rännare                   20
Ann-Sofie Bjurström          20
Matilda Rännare                  20
Tor Rännare                         20
Malte Andersson                 20
 Mattias Andersson             20
Lovisa Andersson                20
 Elsa Fägerhag                      20
Annica Andersson               20
Elin Andersson                     20
Per Johansson                       20
Sara Danehammar               20
Oliver Edvardsson               20
Simon Danehammar           20

Traillöpning är en trend som 
just nu lockar många utövare 
och med detta i åtanke har 
ett nytt trailspår tagits fram. 
det milslånga spåret går på 
Högalidens fina stigsystem. 

Det är många som har saknat ett mil-
spår i Högaliden sedan det gamla spåret 
av olika anledningar blev obrukbart 
och glömt. Jag tog då på mig uppgiften 
att rekognosera en ny sträckning. Det 
finns många fina stigar som man gärna 
vill springa på men det är inte så lätt att 
hitta sammanhängande leder. Det fick bli 
en del kortare bitar på grusväg för att få 
ihop det. Spåret har nu en bra variation 
med vissa delar som är tekniskt krävan-
de.  

För att slippa märka upp hela spåret, 
som också kräver kontakter med markä-
garna, blev valet att tillhandahålla en 
lånekarta där sträckningen är utmärkt. 

Att benämna det trailspår ligger i tiden 
då det är mycket fokus på just traillöpn-
ing nu. Det finns också en baktanke med 
upplägget då löparen, faktiskt har en 
orienteringskarta och springer efter, då 
är steget inte så långt till att efter några 
gånger kanske ta en veckans bana istället 
och komma ut i den ”riktiga” skogen och 
vips så har vi en potentiell orienterare.

Ta nu gärna och prova på själv! Tänk 
på att springa långt mest handlar om att 
komma över den mentala spärren. Om 
du ändå tycker att det känns för långt 
att börja med så går det att gena hem till 
Högaliden på flera ställen. Lycka till!

Owe törnrOth

PS. Visst är Barbros målning fin! DS.

Nytt trailspår minskar steget 
från stiglöpare till orienterare

Brevlådan på anslagstavlan i Högaliden inne-
håller kartor till det nya milslånga trailspåret.

Foto: O
w

e Törnroth

Linnea snabbast på Varas gator

Kartan visar U2-klassen under Kortfredan i 
Vara den 25 mars, där linnea ekmark tog 

hem segern. Banan mätte 1430 m.  
OBS, kartan är inte skalenlig här.

Källa: livelox.com

Två solbesökta dagar i Hökensåsskogarna
Precis som påsk är även Kristi Himmelsfärd en 
helg som många orienterare traditionsenligt vigt 
åt tävlandet. 

Samtidigt som de flesta i den svenska orienteringseliten befann sig 
uppe i Ockelbo strax norr om Sandviken för att springa final i Swed-
ish League passade många på att besöka de lokala tävlingarna på 
hemmaplan. 

Helgen inleddes och avslutades med att Sjuhäradsklubbarna 
Ulricehamns OK och OK Orinto arrangerade varsin medeldistan-
stävling. Under dessa tävlingar var det dock skralt med Hjo-närva-
ro. Desto bättre närvaro blev det under OK Gränsens dubbeltävling 
Hökensåsracet den 6-7 maj. Fredagen bjöd på en medeldistans och 
följdes sedan upp av en långdistans dagen efter. Att solen kom på 
besök bidrog naturligtvis till en fin inramning av tävlingarna.

Totalt gjorde Hjobygdens löpare 21 starter under de båda dagarna 
på Hökensås. 

JOHAn TörnrOTH

Solbrillor visade sig vara en god investering inför 
tävlingarna under Kristi Himmelsfärdshelgen.  
Foto: Owe Törnroth
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I år ska vi använda ett helt nytt TC-gärde vid 
Gökaliden som blir väldigt tight, se TC-skis-
sen. Endast en liten grusväg skiljer TC från 
campingen. Det är beläget 4 km norr om 
Hjo. Stora delar av kartan har aldrig tidigare 
använts vid en nationell tävling. Förberedel-
serna är igång och löper på enligt planerna. 
Karl lägger just den sista handen på kartan 
och vill att så många som möjligt är med och 
provspringer kartan för att ge synpunkter. 
Andra som är fullt upptagna med förbere-
delser är årets banläggare Carl-Christian 
Schmiterlöw som lägger lördagens medeld-
istans och Owe Törnroth som lägger sönda-
gens långdistans.  Nu i juni får vi möjlighet 
att provspringa banorna och ge banläggarna 
respons. Datum meddelas senare. Även då är 
det viktigt att så många som möjligt deltar.

Tips efterfrågas!
Tävlingsannonsen (här till höger) är ins-
kickad till Västergötland orienteringsför-
bund. Även i år är det Johan Törnroth som 
stått för utformningen. Visst blev den snygg! 
Under juni lägger vi ut inbjudan på Even-
tor. Som tidigare år är det tänkt att vi ska ha 
information om vad som händer i Hjo med 
omnejd. Har ni några tips så kan ni höra av 
er till undertecknad.  Det är uppskattat och 
lockar deltagare från andra delar av Sverige 
som vill ha en liten semestertur. Uppskattat 
är även allt hembakat som bjuds i serverin-
gen. Hoppas att alla som tidigare har ställt 
upp och bakat även gör det i år.    

På tävlingsdagarna behöver vi hjälpas åt. 
Då hoppas jag att alla kan ställa upp med 
när vi i tävlingsledningen frågar. Att arrang-
era en tävling är en av de största inkomst-
källorna som klubben har och med hjälp 
av inkomsterna kan vi fortsätta att utveckla 
verksamheten, så att vi kan göra trevliga sak-
er tillsammans inom klubben och sporten. 

ingrid sChmiterlöw
TäVlIngSledAre För HJO 2-dAgArS 2016

Kontaktpersoner:   
Ingrid Schmiterlöw, tel. 0708-540805
Håkan Olsson, tel. 073-8110288

www.hbok.se

13-14 augusti 2016

Hjo 2-dagars
I år bjuder vi in till tävlingar som till största delen går 
i marker som aldrig tidigare använts vid nationell 
tävling. TC, camping och parkering kommer att 
ligga mycket väl samlat på gärdena vid Gökaliden. 
På bekvämt cykelavstånd (4 km) når man 
sommarstaden Hjo. 

Även i år är vår ambition att ha ett koncept 
med tips om kringaktiviteter så att helgen 
kan vara en del av sommarens upplevelser 
och semester.

Hjärtligt välkomna till en 
orienteringshelg som bjuder på ny 
terräng och närhet till mycket.

den 28 april var det prova på-
sprint i Hjo stadspark.  Sprinten 
var en slutfinal för Hjobygdens 
ungdomar som har varit 
delaktiga i UngOteket.

Under det senaste halvåret har ett 
antal träffar hållits där vi i Ungoteket 
har fått lära oss hur man ritar kartor 
från grunden, lägger banor, hur man 
marknadsför sig, hur en förening funger-
ar samt hur man planerar och genomför 
en orienteringsaktivitet. En kurs har hål-
lits på Vara folkhögskola och varade en 
hel helg medan andra tillfällen har hållits 
på hemmaplan. Under de kurstillfällen 
som har varit på annan ort har vi även 
haft sällskap av andra klubbar i Västra 
Götaland som även de har varit med i 
detta projekt som är det första i sitt slag. 

I början av projektet, under hösten 

2015, fick vi välja en utmaning som vi 
skulle nå tillsammans med alla nya kun-
skaper vi skulle lära oss på vägen dit. Vi i 
Hjobygdens OK valde att hålla en Prova 
på sprint i Stadsparken. Sprinten som var 
öppen för allmänheten var också ett bra 
träningstillfälle för våra yngre ungdomar 
i klubben. Med alla kurser och nya kun-
skaper i bagaget lyckades vi tillsammans 
lägga banor och leda denna kväll.

Vårt projekt löpte från hösten 2015 till 
våren 2016 och de ungdomar som del-
tog var Teodor Lundborg, Moa Rännare, 
Mathilda Rännare, Sofia Jansson och Ma-
lin Jansson. I maj hölls en sista träff med 
alla klubbar som har varit delaktiga i Un-
goteket. Då diskuterades bland annat hur 
projekten har gått. 

Tack till alla som har hjälp till både un-
der vägen men också till alla som ställde 
upp under själva sprinten.

MAlIn JAnSSOn

Som vanligt arrangerar östra 
Kretsen Ungdomsserien för 
våra ungdomar. Arranger-
ande klubbar är Hjobygdens 
OK, SOK Träff, Tibro OK och IF 
Hagen. 

 Ungdomsserien är främst till för alla upp 
till och med 16 år. Är man 17 år och äldre 
får man också vara med och springa, men 

deltar då inte i serien. Nytt för i år var att 
tävlingarna gick på onsdagar. Sedan något 
år tillbaka har vi inte åldersindelat utan 
har färgskalor istället, det vill säga H/D 
grön, vit, gul, orange och violett. Detta för 
att alla ska kunna springa på sin nivå oav-
sett ålder. Alla som deltar vid minst 3 av 4 
deltävlingar får en medalj. Alla har chans 
att få utlottat pris vid varje deltävling.

Vid årets första deltävling stod Hjo-
bygden som värd. Start och mål var vid 

vind-kraftverket väster om Högaliden. 
Carl-Christian hade lagt banorna och 
Karl stod som vanligt för sekretariatdelen 
samt att han tryckt kartorna. UTK hade 
även stor hjälp av övriga klubbmedlem-
mar med utsättning och intagning av kon-
troller m.m. I det vackra vårvädret kom 
50 stycken till start. Hjobygden lyckades 
få två klass segrar genom Sofia Jansson i D 
orange och Linnea Ekmark i D gul.

Ann-KrISTIn JAnSSOn

UngOteket avslutades med sprint i stadsparken

50 ungdomar sprang ungdomsserien i vackert vårväder

Lägesrapport inför Hjo 2-dagars den 13-14 augusti
Förberedelserna inför årets upplaga av Hjo 2-dagars är sedan länge i full gång. Mycket ska gå i lås 
för att skapa en bra tävling och här följer en lägesrapport.

Ungdomsseriens första deltävling lockade många ungdomar till skogarna vid vindkraft-verket strax väster om Högaliden.

Foto: Ann-Kristin Jansson

Skiss över hur TC (tävlingscentrum) kommer vara uppbyggt under Hjo 2-dagars i mitten av 
augusti. TC-gärdet är ganska litet, men ska förhoppningsvis rymma många entusiastiska 
orienterare ändå.

Inbjudan finns med i tävlingsbilagan som skickats ut till alla föreningar i Västergötlands OF.

Inga Hjo-lag på årets 10MILA Klubbens tre nyblivna mästare i sprint
Malin Jansson, Ingrid Schmiterlöw och Owe Törnroth, så lyder namnet på 
klubbens nykorade skaraborgsmästare i sprintdistans. Lördagen den 21 maj 
bjöd Istrums SK in till öppet skaraborgsmästerskap i sprint i Varnhem och 15 
Hjo-löpare passa på att sprintandes jaga guld. I klassen D50 var Ann-Kristin 
endast åtta sekunder ifrån guldet, men nådde som sagt inte hela vägen. Istället 
var det i klasserna D18, D55 och H60 som segern blev röd-vit-blå. Malin, In-
grid och Owe hade betryggande segermarginaler, åtminstone med sprintmått 
mätt.

JOHAn TörnrOTH

Helgen den 13-15 maj avgjordes årets upplaga av 
10MILA. I år hade tävlingen förlagt något mer nor-
rut än tidigare år, nämligen vid Lugnets skidstadion 
i Falun. Herrklassen vanns av Södertälje-Nykvarn 
OF, damklassen av danska klubben OK Pan Århus 
och ungdomsklassen av Stora Tuna OK.

Tyvärr hade Hjobygden inga lag på startlinjen, 
men förhoppningsvis kommer vi igen med nya 
krafter nästa år då tävlingen gästar Göteborg.

Sara, elof och Oliver gör sig beredda att starta.
Foto: Malin Jansson
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Lösningar  lämnas till Inge Berg
senast 10 augusti 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 2 - 2016

Namn: _________________________________________

Adress: _________________________________________

Vågrätt:

  1. Visa missnöje
  6. Falljud
10. Måsfågel
11. Bittert i glädjebägare
13. Kola
14. gnabbas
15. Strof
17. det bästa
20. djuptryck
23. Slagen till slant
24. ådra
26. gångart
28. (Talar) västgranne
31. Karpfisken
32. Fästa
33. Stuka
34. går svagt
35. Före kung
37. Vattenväxt
39. räknar kanske med bråk
42. Föreprefix
43. Tilltal
44. esplanad 

lodrätt:
  
  1. Fadäs
  2. Avklätt
  3. Utan hyfs
  4. Står för grundämne 37
  5. långsjal
  6. På grön kvist
  7. Stenhögen
  8. Täppmått
  9. 1000 ton, kort
12. Stad med påvepalats
16. gjorde Papphammar ofta
18. Artificiell intelligens
19. Hus, bil
21. Snabbpost
22. Indiskt bröd
25. På dåligt humör
27. gör inte gök
29. Kalla kan
30. Sida i triangel
32. Oscar
36. Zetterling
38. epok
40. dricks

Bara 6 lösningar är resultatet denna gång! Magert!!

De som löst och lämnat lösningar är:
Owe och Barbro Törnroth, Viola Olofs- son, Ann-Catrine 
Ahlström, Lennart Gustafsson, Anita och Åke Gustavsson, Stig 
Gustafsson.

Lotterna vanns av Owe och Barbro Törnroth samt Stig Gustafsson.
Grattis och god tur!

Ser fram mot många fler lösningar på nya Krysset!

Inge Berg

Jag har åter blivit ombedd att skriva ett 
minnesord. det är ju ingen kul uppgift. Jag 
trodde det skulle räcka ett tag efter förra 
numret.

Med ett ljust minne, minns vi Eva Olsson som lämnade oss i 
mars. En fin begravning i Hjo Kyrka bland många släkt och 
vänner.

Jag har ett svagt minne av tonåringen Eva Svensson, som 
hon hette då, i vilket sammanhang kommer jag inte ihåg. 
Men så dyker hon upp igen som mamma till Anna, när hon 
började orientera. Det dröjde inte länge innan även Eva bör-
jade försöka sig på det här med orientering. Så kom ju Jo-
han i vägen och avbröt karriären. Men när han vuxit upp så 
försökte hon sig ut på orienteringsbanor igen. Hon hade det 
inte lika lätt för sig som Johan och Anna men kämpade på 
trots att det tog lite tid ibland.

Efter pensioneringen var det dags för POL. Men så kom sjuk-
domen emellan, men förvånansvärt snabbt var hon tillbaka 
igen.

Så på Hagens POL i höstas fanns hon med på en filmsnutt 
på nätet från sista kontrollen. Jag pikade henne med att det 
gick så sakta att hon tog upp den mesta av tiden på filmen. 
En vecka senare upptäckte hon att sjukdomen hade kommit 
tillbaka och nu var det allvarligare.

Själv får jag minnen av Eva varje gång jag öppnar en låda 
eller ett skåp. Då Eva var med och hjälpte mig att packa upp 
efter min flytt. Så när jag letar efter en grej hemma så undrar 
jag var Eva har lagt den.

KArl BergSTrAnd

Minnesord för 
Eva Olsson

eva Olsson avled i mars efter en tids sjukdom. Foto: Karl Bergstrand

På Valborgsmässoafton avgjordes årets Skaraborgs-
mästerskap i långdistans på Kålland ca 1,5 mil norr 
om Lidköping. Det blev tyvärr ingen Skaraborgsmäs-
tare för Hjobygdens OK, men Bertil Karlsson gjorde 
ett bra lopp och var endast 13 sekunder ifrån mäster-
skapstiteln i H65. 

Hjobygdens löpare lyckades dock ta två klassegrar 
genom Sofia Jansson i D16K och Elof Roth som var 
snabbast i inskolningsklassen. I inskolningsklassen 
redovisas inga tider officiellt, men anslås på tävlingen. 
Kartan var nyritad och området har inte använts se-
dan slutet av 1990-talet. 

Terrängen bestod av småskuren och detaljrik skogs-
mark, med enstaka stigar. Skogen var fin och bitvis 
lättsprungen då kuperingen var svag.

Ann-KrISTIn JAnSSOn

Skaraborgsmästerskap lång utan Hjo-mästare

elof och Sofia var snabbast i sina respektive klasser i lidköping.
Foto: Ann-Kristin Jansson

Lösning till korsordet 1-16
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elins ryggtavla skymtar snabbt förbi bland folkmassorna 
under göteborgsvarvet. Foto: Barbro Törnroth

Samtidigt som vårens orienteringssäsong, i alla fall 
den skogsbetonade, började lida mot sitt slut i mit-
ten av maj passade många på att testa sin löpförmåga 
utan karta i handen. Göteborgsvarvet är världens 
största halvmaraton (21,1 km) och gick i år av stapeln 
lördagen den 21 maj. 

Som vanligt var det flera av Hjobygdens löpare som 
var där för att mäta sin krafter på de publikkantade 
göteborgska gatorna. Bland annat sprang Lisa Axels-
son, Elin Törnroth och Oscar Törnroth (jag ber om 
ursäkt om jag missat att nämna några Hjobygdare). 
Lisa, Elin och Oscar stod för riktigt stabila lopp som 
resulterade i personliga rekord för samtliga! Att detta 
var en dag ämnad för rekord var det för övrigt inga 
tveksamheter kring. Både i herrklassen och damklas-
sen slogs banrekord. Richard Mengich från Kenya 
blev den förste löparen att krossa den magiska 60 
minutersgränsen då han sprang i mål på 59:35. Även 
damklassens segrare Viola Jepchumba kom från Ken-
ya och hon passerade mållinjen på 68:01.

JOHAn TörnrOTH

Många rekord på 
Göteborgsvarvet


