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Sommarens träningar/aktiviteter
Tisdagar Tisdags-OL för mer information se IF Hagens  
  hemsida, länk finns via vår hemsida. 

Torsdagar Orienteringsträning på Högaliden kl 18:00 t.o.m.  
  29 juni.
  POL, orientering för dagledliga. Brukar vara   
  torsdagsförmiddagar, men vid några tillfällen  
  tisdagsförmiddagar.

Det kommer att bli träning på banorna till vår tävling. Dessa datum 
är inte bestämda ännu, mer information kommer via mail och på 
hemsidan.

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

UTK

Följ med på 
25-manna 2017
Årets 25-manna går vid Ensta 
Gård, Vårsta, Botkyrka, söder om Stockholm, den 
7 oktober. 25-manna korten är den 8 oktober. Första 
sträckan öppen för alla och damerna springer sista 
sträckan.

Terrängbeskrivning: Tävlingsområdet är ett naturres-
ervat med i huvudsak måttlig kupering och mestadels 
god framkomlighet. Området består av skogsmark med 
många öppna och lättlöpta detaljrika höjder samt ett 
flertal stigar som genomkorsar området. 

Som vanligt ska vi givetvis satsa på att få ett eget lag. 
Hotellrum är bokat Scandic Skogshöjd Södertälje 6 till 
8 oktober. Det blir buss från Hjo på fredagseftermidd-
agen. Så boka in helgen 6-8 oktober och följ med du 
också. 

Ann-KrisTin JAnsson

Årets O-Ringen gästar Värmland
Årets O-Ringen avgörs i skogarna kring Arvika, Värmland 22-28 juli. 
Från Hjobygden är hittills 13 anmälda. Är du sugen att springa finns 
det fortfarande möjlighet att anmäla dej gå in på www.oringen.se så 
får du all information. Det går att springa alla fem etapperna eller 
bara någon eller några etapper. 

UTK

Vad tiden går fort när man har roligt och har 
mycket att göra. Vårsäsongen är i stort sett 
över, men 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. Tävlingarna 
är till för pensionärer och daglediga. När 
detta skrivs den 14 maj börjar värmen kom-
ma. Ungdomsserien första deltävling hade 
IF Hagen den andra hade vi vid klubbstugan 
den 10 maj. 
  I dag den 14 maj är det 13 personer från 
klubben anmälda till O-Ringen i Arvika. 
Totalt är det 9701 anmälda när detta skrivs. 
Det ska bli kul att så många från klubben vill 
delta i år. Själv kommer jag att åka  upp och 
springa. Nu hoppas vi på fint väder under 
O-Ringen. Då blir det ännu roligare. För den 
som inte vill lägga en hel vecka på O-Ringen 
Kan man springa en eller ett par dagar. Har 
man aldrig varit med finns det ett glatt gäng i 
klubben som guidar.

Efter O-Ringen har vi vår egen dubbeltäv-
ling den 12-13 augusti  att se fram emot vid 
Sandåsen. Det är ett TC-gärde som vi har 

använt för 10 år sedan. I år lägger underteck-
nad medeldistansen banorna och Owe Törn-
roth lägger Långdistans banorna. TC kom-
mer att ligga på en vall och jämte ligger ett 
gärde som inrymmer husvagnspakeringen 
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 tävlingsledaren Håkan Olsson. 
  Den 18 Maj skriver vi om vårt avtal med 
kommunen gällade Samverkansavtal för 
Högaliden. De stora förändringen blir när 
allt är klart att bara medlemmar har tillgång 
till Duscharna. Vilket innebär att vi bara be-
höver åka upp en gång i veckan för att städa 
på söndagen. Mer om detta i nästa nummer.
Vidare får vi ej glömma vårt eget tävlande 
under hösten det finns många roliga tävlin-
gar. Jag hoppas själv att det ska vara mer tid 
för  tävlingar då.

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

Hjo-Orienteraren 
– Medlemsinfo för 

Hjobygdens  
orienteringsklubb

#2 - 2017

För segern på Forntidsdubbelns medeldistans.  
Ledare i D20 Team sportia Leauge efter 3 deltävlingar. 

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

MALIN JANSSON

UTK UPPMÄRK-SAMMAR !

nästa nummer utkommer 
ca. vecka 35

Manusstopp: 10 augusti

Omslag: Gunnar poserar 
framför mäktigt pampas-
gräs vid långdistanskvalet 
under veteran-VM på nya 

Zeeland.

Foto: Gunnar Brysts  
resesällskap

Medlemsavgifter:
Vuxna 300 kr

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

stödjande medlem 150 kr

Hemsida: www.hbok.se

LEDAREN 

Det var i mitten av 90-talet som familjen Axelsson 
blev introducerade till Hjobygdens OK. Barnen 
började orientera och Torbjörn och Majvor hängde 
också på men var mest med och hjälpte till på läger 
m.m. Under åren sedan dess har det såklart blivit 
en del orientering men de har även skött servering 
på våra tävlingar och sett till att allt flyter på under 
våra bingo- och tipspromenader. De har räknat ut 
att de skrivit närmare 3000 tipsfrågor! 

Övrig tid lägger de gärna på resor eller fixande i 
trädgården. Det blir även en hel del bluesfestivaler. 

Full rulle på Bingopromenaderna
Till den 14 maj har vi haft åtta bingo- och tipspromenader. Vi startade 
lite tidigare i år än förra året. I vår kommer vi att hålla på fram till den 
11 Juni. Det har kommit väldigt mycket folk vissa söndagar som gör 
att det är roligt att hålla på. Det roliga är att det fortfarande  kommer 
upp nya personer och ska 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 Motionskommitten som håller i det här.

CArL-CHrisTiAn sCHMiTErLöw

Torbjörn och Majvor 
Axelsson

Ställning i Sprint-cupen efter Kortfredan
Ungdom
1. Teodor Lunddborg   58 p
2. Sofia Jansson          57 p
3. Linnea Ekmark          40 p
4. Lovisa Andersson     20 p
4. Mattias Mattias          20 p
6. Elsa Holst            12 p

Juniorer
1. Malin  Jansson          94 p

GUnnAr BrysT

Äldre
1. Kajsa Toftén   100 p
1. Ann-Catrine Ahlström 100 p
3. Bertil Karlsson    88 p
4. Ingrid Schmiterlöw 85 p
5. Ann-Kristin Jansson 81 p
6. Jessica Holst  67 p
7. Lars Ekmark  40 p
7. Kjell Andersson 40 p
7. Laila Ekmark  40 p
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Aktuell ställning i Hjo-divisionen
(våren 2017)

Div 1
Ingrid Schmiterlöw           474
Kajsa Toftén                        466
Ann-Kristin Jansson         449
Ann-Catrine Ahlström     448
Håkan Olsson                     431
Bertil Karlsson                    429
Malin Jansson                     426
Owe Törnroth                     338
Sofia Jansson                       312
Gunnar Bryst                      302
Elin Törnroth                      191
Carl-Ch Schmiterlöw         100

Div II 
Maria Schmiterlöw            324
Jessica Holst                        312  
Teodor Lundborg               249
Johan Olsson                       233
Bernhard Grenabo             232
Lars Ekmark                        225
Lisa Axelsson                      175 
Mikael Lundborg                165
Linnéa Ekmark                   120
Oscar Törnroth                     60
Karl Bergstrand                    31
Anna Schmiterlöw                 0

Div III 
Elsa Holst                           160
Jonas Holst                         107
Åsa Grenabo                      100
Kjell Andersson                  90
Leila Ekmark                       80
Ann-Sofie Bjurström          70
Noe Karlsson                       40      
Mattias Andersson              40
Lovisa Andersson                40
Annika Rännare                  30
Per Johansson                      30
Oliver Edarsson                   30
Tor Rännare                          24
Signe Ekmark                       20
Alice Ekmark                        20
Sofie Englund                       20
Erika Lagerroth                    20
Hjalmar Johansson              16
Moa Rännare                        10
Teodor Gärberg                    10



Hjo-Orienteraren   Nr 2. 20176 7Hjo-Orienteraren   Nr 2. 2017

Lägesrapport inför Hjo 2-dagars 
den 12-13 augusti
Förberedelserna inför årets upplaga av Hjo 2-dagars är sedan 
länge i full gång. I år återvänder vi till Mikael Klasson på Sandås-
en, 5 km NV Hjo. Vi var där 2007 och han tar emot oss på samma 
välkomnande vis igen! Bifogad bild visar hur TC är planerad och 
det blir en upprepning av tidigare med närhet till allt. Banläg-
gare är i år igen Calle S. på medeldistans (lördag) och Owe T. på 
långdistans (söndag).

Nu hoppas vi på lika fina tävlingar som vi vant oss vid. Stora 
startfält och att så många som möjligt kan ställa upp.

Väl mött hälsar
HåKAn oLsson

Den 10 maj avgjordes deltäv-
ling två av ungdomsserien i 
östra kretsen.

De banor som fanns att väljas på var Grön 
HD, Vit HD, Gul HD, Orange HD och Vi-
olett HD. Sammanlagt var det 40 stycken 
som deltog från fyra olika klubbar. Från 
Hjobygden var det sex stycken som deltog, 
Linnea, Teodor, Sofia, Annsofie, Lovisa 
och Mattias. 

Första deltävlingen var på Billingen och 
den tredje och fjärde ska ta plats i Karls-
borg och Tibro.

MALin JAnsson

Bernhard 
avtackades 
Tidigare i vår avtackades 
Bernhard som har gått 
ut styrelsen. Stort tack 
för väl genomfört styrel-
seuppdrag! 

HJoByGDEns oK

Disco-feeling under bowlingen
Medlemmarna i Hjobygdens OK tillbringade en trevlig eftermid-
dag på Hjo Bowlinghall, den 22 januari. Alla banor var upptagna 
av både unga och äldre, ca 28 st. I början var det normal bowling, 
men under den senare halvan var det även discobowling med 
tempomusik och ljus i olika färger. Vissa fick in väldigt bra serier, 
andra lite sämre... Trots det var alla nöjda och glada över en ly-
ckad sammankomst. 

MiKAEL LUnDBorG 

Klubbens nattmästare 
korades
Östra Kretsens klubbmästerskap i nat-
torientering avgjordes torsdagen den 
30 mars på Högaliden. Owe Törnroth 
var banläggare. 

Klubbmästare i Hjobygden blev: 
Damer: Ann-Kristin Jansson
Herrar: Gunnar Bryst
Ungdomar H: Teodor Lundborg
Ungdomar D: Malin JanssonCarl-Christian och Barbro överlämnar blommor och present som tack till 

Bernhard. Foto: Ann-Kristin Jansson

Traditionsenlig 
medel i Gudhem
I vanlig ordning arranger-
ade Gudhems IF vårtävling 
med medeldistans, denna 
gång den 22 april. Hjo-
bygdens OK ställde upp 
med 13 deltagare i alla ål-
drar, från inskolning till 
75-årsklassen. 

Sofia spurtar mot mål.
Foto: Ann-Kristin Jansson

Direkt feedback från löparna
När jag var nere i Blekinge och sprang en tävling tidigare i 
våras såg jag ett intressant sätt för arrangören att få snabb 
feedback från deltagarna. Skylten (på bilden nedanför) 
mötte samtliga löpare direkt efter målgång. Där ställdes frå-
gan “vilken skala hade du helst haft idag?”, med fyra olika  
svarsalternativ. Med tanke på att kartan under denna täv-
ling var ganska plottrig med många finskurna höjdpartier 
var det en högst relevant fråga. Genom att stämpla med sin 
SI-bricka kunde man avlägga sin röst. Arrangören lovade 
att behandla alla svar anonymt.

Jag tyckte att detta var ett mycket kreativt sätt för ar-
rangören att snabbt få reda på vad folk tyckte. Självklart är 
det bäst om man kan fråga löparna personligen, men det är 
inte alltid man som arrangör hinner med det. 

Kanske kan detta vara en kul idé att testa på någon av klub-
bens framtida arrangemang? Givetvis går det att ställa an-
dra frågor, till exempel om banläggning, svårighetsgrad på 
banorna, parkeringsförfarandet, tillgången på information 
innan tävlingen, markans utbud osv.

JoHAn TörnroTH

Ungdomsserien i Hjo 
– deltävling 2

startplatsen under Ungdomsseriens andra deltävling var naturligtvis fylld med förväntans-
fulla löpare. Foton: Malin Jansson

Teodor var på plats i Högaliden.
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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 Åsa Grenabo     
  08.00-15.00 7 Bertil Karlsson     
  08.00-12.00 4 Anna-Stina Svensson    

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     
  03.00-08.00 5 Bernhard Grenabo    

  08.00-13.00 5 Leif Holmbäck   Support linje 1 och 2 
  08.00-13.00 5 Emelie Roth     
  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 Dan Holmbäck     
  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     

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 Sofia Jansson     
  05.00-10.00 5 Inge Berg     
  07.00-12.00 5 Malin Larsson     
  07.00-12.00 5 Andreas      

  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) 04.00-08.00 4 Emma Olsson     
  07.00-11.00 4 Kajsa Toftén     
  08.00-13.00 5 Jörgen Edvardsson    
  11.00-16.00 5 Laila Ekmark     

Funktionärsschema för Hjobygdens OK 
Vätternrundan 17 juni 2017

Information till funktionärer
•	 Tvätta händerna innan du börjar jobba! 
•	 Använd plastförklädet du får när du kommer.
•	 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” 

Matserveringen fortsätter i tältet
Eftersom både funktionärer och cyklister uppskat-
tade lösningen med tält i hamnen (istället för server-
ing på Park) blir det samma upplägg även  även i år.

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: 02.00-06.00 4 Ann-Catrine Ahström 
  02.00-06.00 4 Stig Karlsson  
  03.00-07.00 4 Håkan Olsson  
  03.00-07.00 4 Göran Alm  
  04.00-08.00 4 Lennart Hall  
  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     
  12.30-16.30     
    261    
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AUGUSTI

Hjo 2-dagars 
Hjobygdens OKM

TK MK

Klasser Kontakt:
www.hbok.se 
Karl Bergstrand, 073-7543609

12
Lördag

TK MK

Hjo 2-dagars
Hjobygdens OKL

Klasser Kontakt:
www.hbok.se 
Karl Bergstrand, 073-7543609

13
Söndag

DM Sprint 
Mullsjö SOK/Tidaholm SOK S

TK MK

Klasser Kontakt:
www.tidaholmssoksisu.nu
Lena Arnoldsson, 070-6318355

9
Lördag

Skaraborgs Natt
Tidaholm SOK N

TK MK

Klasser Kontakt:
www.tidaholmssoksisu.nu
Kerstin Karlsson, 0707-865141

29
Fredag

OKTOBER

NOVEMBER

Ultraträffen 
OK Tranan/Ulricehamns OKM

TK MK

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

5
Lördag

Bahco Cup 
Lidköpings VSKL

TK MK

Klasser Kontakt:
www.lidkopings-vsk.se
Anders Swedin, 073-3553281

23
Lördag

Bahco Cup 
Lidköpings VSKSt

Klasser Kontakt:
www.lidkopings-vsk.se
Anders Swedin, 073-3553281

24
Söndag

Vargsöndan
Skogsvargarna/FlundrehofM

TK MK

Klasser Kontakt:
www.okskogsvargarna.se
Peter Strömdahl, 070-5249617

1
Söndag

IN

Ungdomens 10mila 
OK Tranan/Ulricehamns OK

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

4-5
Fredag
Lördag

St

Bredareds medel
Bredareds IF

TK MK

Klasser Kontakt:
www.bredaredsif.se
Anders Sörqvist, 070-9902633

24
Söndag

M

Vänersborgsmedeln
Vänersborgs SKM

Klasser Kontakt:
vsk.gotanet.se
Annette F. Larsson, 070-2330205

30
Lördag

Nytt format för 2017 Under 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 stör-
re upplaga för spridning bland ledare och aktiva 
i respektive förening.

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

Eventor finns på:
eventor.orientering.se

RSK-medeln
Rydboholms SKM

TK MK

Klasser Kontakt: 
Se, eventor.orientering.se
Stefan Eksberg, 033-122762

27
Söndag

Hestra IF Medeln 
Hestra IFM

TK MK

Klasser Kontakt:
www.hestraif.se
Martin Karlsson, 070-6979199

26
Lördag

3
Söndag

DM Stafett
OK Orinto/OK RävenSt

Klasser Kontakt:
Se, eventor.orientering.se
C-H Andersson, 0301-44704

2
Lördag

DM Medel
OK Orinto/OK RävenM

Klasser Kontakt:
Se, eventor.orientering.se
C-H Andersson, 0301-44704TK MK

DM Natt
Mullsjö SOK/Tidaholm SOK N

Klasser Kontakt:
www.tidaholmssoksisu.nu
Lena Arnoldsson, 070-6318355

8
Fredag

TK MK

Medel på Torsö
Mariestads FK

Klasser Kontakt:
www.mariestadsfk.se
Håkan Lööf, 073-517 29 76

16
Lördag

M

Ingår i
BU

Hjortsöndan
OK SkogshjortarnaL

TK MK

Klasser Kontakt:
www.skogshjortarna.com
Rune Larsson, 0705-736488

17
Söndag

Ingår i
BU

DM Lång
Mullsjö SOK/Tidaholm SOK L

TK MK

Klasser Kontakt:
www.tidaholmssoksisu.nu
Lena Arnoldsson, 070-6318355

10
Söndag

Ultraträffen 
OK Tranan/Ulricehamns OKL

TK MK

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

6
Söndag Ingår i

BU

Ingår i
BU

Ingår i
BU

IN

SEPTEMBER

DM

DM

DM

DM

DM

TK MK

IN

TK MK

Downhill sprint
Hestra IF S

TK MK

Klasser Kontakt:
www.o-event.se
Hestras kansli 033-243347

12
Lördag

Sprint by Night
Borås GIFS

Klasser Kontakt:
www.o-event.se
Tomas Almgren 070-4967633

11
Fredag

TK MK

Zoorientering
IK Ymer S

TK MK

Klasser Kontakt:
www.o-event.se
Fredrik Odelberg, 0705-241235

13
Söndag

Vallesprinten
Istrums SK S

TK MK

Klasser Kontakt:
Se, eventor.orientering.se
Peter Torgén, 070-2307096

21
Lördag

Axvallanatta
Istrums SKN

Klasser Kontakt:
Se, eventor.orientering.se
Peter Torgén, 070-2307096

20
Fredag

TK MK

KSK-sprinten
Kinnaströms SK S

TK MK

Klasser Kontakt:
Se, eventor.orientering.se
Lena Olsson, 0763-462012

8
Söndag

Ingår i
BU

Ingår i
BU

Öppet
Skaraborgs- 
mästerskap

E

E

Öppet
Skaraborgs- 
mästerskap

Dubbelsprint
- två lopp

Tävlingsprogram för Västergötland – höst 2017
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Förutsättningarna för söndagen 
den 26 mars var sMHi:s löfte om 
strålande sol och upp mot 15 
grader varmt. Visst fick de rätt. 

Trots övergång till sommartid var det många 
som ville komma ut på tips- och bingoprom-
enad redan kl. 10. Allra först kom de trogna 
deltagarna Inger och Harald Skoglöv. För 
dagen bjöds det på våfflor till fika.  I köket 
laddade Eva Larsson och Ann-Cathrine Ahl-
ström med våffelgräddning. 69 bingobrickor, 
47 tipsrader och 8 barnfrågor löstes. Prom-
enaderna fortsätter varje söndag fram till och 
med den 11 juni. 

Klockan 11 var det start för Våffelköret som 
är den traditionella upptakten på vårsäsongen 
i Hjobygdens OK. Ett 30-tal orienterare gav sig 
ut i skogen för att springa orienteringsbanor. 
Efter genomförd träning kalasades det friskt 
på våfflor tillsammans med deltagare från 
tips- och bingopromenaden. Ett tiotal pen-
sionärer och daglediga från Hjobygdens OK 
hade redan i torsdags tjuvstartat vårsäsongen 
med att delta i ”POL-arna i Skaraborg”. Det är 
en återkommande tävling på torsdagsförmid-
dagar runt om i Skaraborg från slutet av mars 
till november med uppehåll 4 veckor i juli och 
som brukar locka cirka 130 personer. 

Klubbnen vill locka nya orienterare
För andra gången inbjuder Hjobygdens OK 
till intensivkurs i orientering för vuxna ny-
börjare. Det genomför från fredag eftermid-
dag den 31 mars till lördag eftermiddag den 1 
april. Alla över 17 år är välkomna. Mer om det 
går att läsa på klubbens hemsida. Nybörjare är 
även välkomna till uteträningen på torsdagar 
från och med april månad. Då får även föräl-
drar delta. Från och med onsdagen den 5 april 
finns det återigen veckans korta och långa 
orienteringsbana i brevlådorna vid spårtavlan 
på Högaliden för den som vill träna på egen 
hand. Där finns också kartor för en trailbana 
som är drygt 10 km. Fram i maj kommer det 
även att finnas naturpasskarta för Högaliden 
och fotoorientering för Hjo tätort.

Helgen den 12-13 augusti arrangerar orien-
teringsklubben sin årliga 2-dagarstävling som 
kan locka upp mot 1000 startande per dag. I 
år är tävlingen förlagd till Sandbacken nord-
väst om Hjo. Dit kan även icke klubbanslutna 
personer komma och anmäla sig direkt på 
tävlingsdagen för att springa öppen motion-
sklass. Mer om det går att läsa på nätet i Even-
tors tävlingskalender för orienteringssporten 
i Sverige. Tävlingens inbjudan finns där från 
och med i början av juni.  

inGriD sCHMiTErLöw

Vårpremiär på Högaliden i strålande sol

Vi från Hjobygden deltog med ett lag i 
damkaveln som i år firade 40 år. Lagupp-
ställningen bestod av Elin Törnroth, Ma-
lin Jansson, Lisa Axelsson, Jessica Holst 
och Ann-Kristin Jansson. Första sträckan 
på 6,1 kilometer gick bra och Elin väx-
lade över på en 220 plats på tiden 52:40 
minuter. Andra sträckan på 7,1 kilometer 
sprangs av mig, Malin och jag växlade över 
till Lisa på 224 plats och tiden 71 minuter. 
Lisa sprang sedan sina 11,3 kilometer på 
101 minuter som tog oss upp till plats 193. 
Jessicas sträcka var 5,0 kilometer och hon 
växlade över till Ann-Kristin på plats 199 
och tiden 70 minuter. Ann-Kristin sprang 
sin sträcka på 120 minuter och var 9 kilo-
meter var av ett kartbyte skedde på arenan 
när det återstod cirka 3,0 kilometer av ba-
nan. Hjobygden slutade på en 226 plats i 
damkaveln. Det var endast Falköpings AIK 
och Främmestad från Skaraborg som hade 
bättre placering. Lidköping, Hagen, Tibro 
och Mullsjö/Gudhem kom på placeringar 
efter oss från Hjobygden.

I Ungdomskaveln vann IKHP, tyvärr såg 
vi inte denna stafett då vi kom lagom till 
starten av damkaveln. I damkavelns topp 
såg det efter sista sträckans utgång ut som 
att Tampereen Pyrintö skulle vinna, men 
efter en miss vid näst sista kontrollen av 
Venla för Tampereen Pyrintö och skicklig 
orientering av Tove Alexandersson för Sto-
ra Tuna OK så sprang Stora Tuna OK hem 
segern i damkaveln 2017. Jessica, Sofia 
och jag stannade och kollade på 10Mila- 
kavelns start och det var lika mäktigt som 
alla andra år. I denna stafett vann IFK 
Göteborg med nästan hela 9 minuter före 
OK Linné.

Under alla sträckor möttes alla tävlande 
i stafetterna av en riktigt brant och lång  

 
 
uppförsbacke på väg upp till startpunkten. 
Detta gjorde att benen pressades direkt 
från start. Ute i skogen var det väldigt små 
skuret, mycket berghällar samt mycket 
sankmarker som hade blivit ännu blötare 
efter regnet som hade fallit dagen innan. 
I vissa sankmarker fick man springa med 
vatten upp till knäna. Regnet visade sig 
även kunna skapa mycket lera, särskilt på 
Arenan där gummistövlar var en fördel. 
Vädret denna dag var på vår sida och so-
len sken och det kom endast små stänk av 
regn. Det var väldigt rolig orientering, men 
banorna krävde verkligen fysiskansträngn-
ing och mycket orientering.

MALin JAnsson

10-MILA i Partille
För första gången någonsin arrangerades  

10-MiLA, den klassiska orienteringstävlingen,  
i Västsverige, närmare bestämt i Partille. 

Fem glada orienterare på plats i Partille utanför Göteborg under 10-MiLA 2017.

Jessica på väg in till växling efter sträcka 4.
Foton: Familjen Jansson

Våffelköret lockade ett 30-tal löp- och våffelsugna orienterare till skogarna vid Högaliden.

inge Berg passade på att njuta av både härlig orientering och den sköna vårsolen.

Ewa och Ann-Catrine såg till att alla hungriga löpare fick våfflor efter efter avslutat lopp.

Foton: ingrid schmiterlöw
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Kan det verkligen vara så? och är det här något 
som jag, arma stackare, har varit med om? Ett 
världsmästerskap, visserligen för veteraner, men 
ändå. Jo så är det faktiskt, och jag ska försöka 
berätta något om hur det var.

Tävlingen, eller tävlingarna, för det var totalt 7 utflykter i ”spenaten” 
gick i Nya Zeeland, och det är långt bort, så långt att om man missar 
och flyger förbi, så är man på väg hem igen.

Vart 4:e år är dessa tävlingar närmast att likna vid en olympiad för 
äldre, eftersom det tävlas i många olika idrotter. 2017 är ett sådant år. 
Det var fotboll, det var landbandy, friidrott, rodd och jag vet inte vad. 
Och så var det också orientering. Nu finns det vissa skillnader mot en 
vanlig olympiad. För det första. Det är bara tävlingsdeltagare från 35 
år och uppåt som får vara med. Dessutom är det inte frågan om någon 
landslagsuttagning, utan alla i rätt ålder får vara med. Det är därför jag 
fick vara med, så klart.

Men för att ta det hela från början. Den 8 april bar det iväg med bil, 
först till Timmersdala, för att fortsätta till Arlanda ihop med Åke och 
Anita Nordberg. På Arlanda tillkom bland andra Marite och Bengt 
Åkerström från Karlsborg, som hade tagit sig dit på annat sätt. Däreft-
er flyg till Dubai, där det övernattades innan vi fortsatte till Auckland 
via ett kort stopp i Melbourne. 

Att beskriva allt vi fick vara med om under de kommande två veck-
orna, skulle fylla både denna tidning och flera kommande nummer. 
Därför nämner jag bara helt kort det som gjorde störst intryck på mig 
under bussresan över Nya Zeelands Nord- och Syd-öar.

Första stoppet i Rotorua, med 
övernattning och besök hos urbe-
folkningen, Maorifolket och deras 
show samt svavelrök och heta gejs-
rar genom den tunna jordskorpan.

Båtresan från huvudstaden Wel-
lington till Sydön, en av världens 
vackraste båtturer.

Queenstown, kallad världens 
äventyrshuvudstad, med 16000 
fast bosatta men säkert det mång-
dubbla antalet, alla turister me-
dräknade. Alla vackra sjöar runt 
staden.

Så över till tävlingarna i och runt Auckland, landets största stad med 
1,4 miljoner innevånare.  Det började med sprinttävlingar, som gick i 
olika universitetsområden. En ganska annorlunda upplevelse för oss 
svenskar med massor av trappor och olika prång mellan byggnader. 

Först ett provlopp utan tidtagning, där fick man besöka så många kon-
troller man ville, bara för att få känna på det hela. Dagen efter var det 
kvalheat, och där lyckades jag faktiskt komma på övre halvan och var 
därmed klar för A-final. Slutplacering i denna blev 29. Helt OK efter 
min förmåga, tycker jag. 

Så över till långdistansen som gick i ett område 6 mil norr om Auck-
land, i ett område som mest liknade en blandning av tallmo, sanddynor 
och djungel. Också här inleddes det hela med provlopp och därefter 2 
kvalheat, där tiderna slogs ihop, 
och agnarna skildes från vetet.  
Själv hamnade jag ganska snart i 
kategorin agnar.

I kvalheat 1 hände det som inte 
fick hända, och som tack och lov 
väldigt sällan händer i orienter-
ingssammanhang. Jag har fak-
tiskt aldrig varit med om något 
liknande vad jag kan minnas. Mel-
lan min 3:e och 4:e kontroll kor-
sade många banor en väg där en 
nerriven ståltråd ställde till det för 
många. Vi var flera som snubblade 
på tråden, bland annat jag själv, jag gjorde ett magplask ut på vägen, 
men klarade mig från skador. Värre gick det för vår kamrat Åke. Han 
föll så illa mot en sten, att han bröt lårbenshalsen. Jag startade före 
honom, så jag fick inget veta, förrän jag var i mål. Annars tror jag att 
chocken hade fått mig att bryta tävlandet.

Att jag till slut kunde räknas in bland agnarna och fick äran att 
springa B-final i stället för A-final, var att jag letade efter 8:e kontrol-

len i 56 minuter, efter 
att bland annat ha 
diskuterat med ett 
par funktionärer om 
var vi kunde befinna 
oss. Hur de hade hit-
tat dit vet inte jag, 
men de var inte där 
de trodde, utan i an-
dra ändan av kartan. 
Det talade jag om 
för dem, när jag själv 
äntligen hade lyckats 
läsa in mig. Så var det 
bara att lufsa tillbaka 
500 meter till kon-
trolluslingen, gömd 
mellan ett par punk-
thöjder och fortsätta 
som om inget hade 
hänt.  Vad då? Jag är 
inte bättre än så!

I B-finalen, efter en 
dags vila, blev jag 5:a, 
men då var det bara 
vi blåbär kvar.

Så, dagen efter blev det till att flyga norrut igen. Med mellanlandning 
i Melbourne och Dubai är vi åter i Sverige igen, efter vad jag antar är 
den längsta orienteringsresan i vår klubbs historia. En resa som, ärligt 
talat, har varit ganska så jobbig men som också, trots alla sorger och 
bedrövelser, har givit många positiva intryck, och som givetvis är ett 
minne för livet.

GUnnAr BrysT

En maorishow i ratorua.

åke nordberg på geocache-jakt.

Fantastisk vy över Nya Zeelands högsta berg, 
Mount Cook, som speglar sig i Lake Matheson.

Foton: Gunnar Bryst

Bengt åkerström vid sista kontrollen (en förstorad 
kiwi-fågel) på sprintkvalet.

Världen –
upp och ner

Gunnars äventyr på 
Nya Zeeland
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Lösningar  lämnas till Inge Berg
senast 10 augusti 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 2 - 2017

Namn: _________________________________________

Adress: _________________________________________

Vågrätt:

  1. nobbar nubbe
10. seglatsförutsättning
11. Födde vid nittio
13. Även staty
14. Tilltalades fint
16. Detalj, överst i hus
18. För framkomst
19. iii
20. Apart
22. starkvara
23. Hugg
25. Utnämna till riddare
27. Förnimma
29. Långa tider
31. Vinna
33. ost
35. religion
37. Kronometer
38. nederbörd
40. Ljud
42. Högstämd dikt
43. Brukar

Lodrätt:
  
  1. Härifrån och dit
  2. Komponenter
  3. Leta nyfiket
  4. Hoppas vinnare på höga
  5. Lade kort
  6. Vasen
  7. Kan bära eller brista
  8. Kan täcka stall
  9. Är goda ting?
12. Forna gudar
15. Kan bo i Cork
17. röret
21. Handledd läkare
22. instrumentet
23. Gymnastikredskap
24. Miniantal
26. Gulgrå
28. Det kan vara ibland
30. övningsstycke
32. Är basisk
33. Går över
34. Tog sig fram på rygg
36. skinnarmo
39. Lya
41. Form av vara

Hela 14 svar har inkommit denna gång! 

Ann-Catrine Ahlström,  Anita och Åke Gustavsson, Maria Nordfors 
Schmiterlöw, Stig Gustavsson, Laila Ekmark, Viola Olofsson, Owe 
och Barbro Törnroth, Linnea Ekmark, Annica och Kjell Andersson, 
Monica och Gunnar Bryst, Karl Bergstrand, Helena Karlsson, Lennart 
Gustafsson, Bernhard Grenabo är de 
som lämnat lösningar. Tack för det!

De som vinner lotter är: Monica och Gunnar Bryst, (3 st.) och Linnea 
Ekmark, (2 st.). Grattis och hoppas turen håller i sig!

Ser fram emot lika många lösningar (gärna fler!) på nya krysset! 

inGE BErG

Nattens banor hade två områden med helt 
olika karaktär dels en lättare med mycket 
stigar och de lite längre banborna kom in 
i ett riktigt svårt område för att vara natt-
ol. Jag sprang inte eftersom jag var bank-
kontrollant. Ingrid gjorde ett bra lopp och 
blev tvåa.

Lördagens lång gick i soligt och var-
mt väder i ett delvis nytt område längre 
västerut. Det var klassik gropterräng. Det 
började bra för mig men sedan gjorde 
jag ett rejält parallellfel och tappade bort 
mig. Fick gå tillbaka till en väg för att läsa 

in mig. Det tog tid. Kontrollen efter gick 
inte mycket bättre så jag tog det jobbiga 
beslutet att bryta, tog kompasskurs mot 
en väg och vad händer, jo efter 75 m sit-
ter den retliga kontrollen så det var bara att 
fortsätta och fullfölja. Trodde att jag skulle 
bli bland dom absolut sista. men det var 
tydligen inte bara jag som hade det tufft i 
skogen för jag blev 14 av 19. 

Den stenbundna terrängen var job-
big och Håkan och Kajsa fick bry-
ta med lättare skador. Bäst placering 
hade Sofia Jansson som vann D16K. 

Söndagen var riktigt kall då arenan låg i 
skugga och det blåste snålt. Medel som var 
dagens disciplin gick i lite lättare terräng 
och jag fick tillbaka lite av mitt stukade 
självförtroende. Håkans fot hade repat sig 
över natten och han fick till ett riktigt bra 
lopp och blev trea av trettiofem. Dessutom 
vann han den interna kampen mot Bertil 
som också gjorde ett bra lopp och blev 
femma.

I övrigt ett gediget arrangemang som det 
brukar vara i Tibro.

owE TörnroTH

Tibro bjöd på trippel i fina tävlingar
Helgen 7-9 april arrangerade Tibro oK tre tävlingar i orientering. På fredagskvällen var det nattorien-
tering, lördagstävlingen var en medeldistans och på söndagen arrangerades en långdistans.

Trodde att jag skulle 
bli bland dom absolut 
sista, men det var 
tydligen inte bara jag 
som hade det tufft i 
skogen...

“
Foton: Familjen Törnroth

Lösning till korsordet nr 1-17
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Boktips!
Här kommer Hjo-Orienterarens kanske första boktips, 
vilket vi är otroligt glada för. Tack för tipset, Ann-Catrine!

Vi orienterare är inte direkt bortskämda med böcker om 
vår kära sport, så nu när jag hittat en vill jag gärna dela 
med mig av detta boktips. "Sluta med din förbannade 
idrott" är en roman skriven av den orienterande journalis-
ten Sverker Tirén. Det är inte främst en bok om orienter-
ing men den är skriven ur en orienterares synvinkel och 
med liknelser man känner väl igen när huvudpersonen 
minns tillbaka på sina bommar och vägval i livet. Det är 
enligt mig en väldigt rolig och igenkännande bok. 

Boken finns att låna på Hjo bibliotek. 

Ann-CATrinE AHLsTröM (red. Elin Törnroth)

"Sluta med din förbannade idrott"
av Sverker Tirén


