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Nu sitter man här framför 
datorn och försöker skriva 
ihop lite text. Vi har ju haft en 
regnig och kall sommar, som-
maren kom ju först till vår 
egen tävling den 1-2 augusti. 
Efter  tävlingen har det i stort 
sett varit fint väder.  

När det gäller eget tävlande så har det bara blivit  
O-Ringen i Borås i sommar. Det var ett lyckat arrange-
mang fast det var färre deltagare i år än det var i Skåne 
förra året tyvärr. Vädret var hyfsat fast det regnade en 
del men inte när jag sprang. Mer om O-Ringen kan ni 
läsa längre fram i tidningen. 

Helgen den 1 och 2 augusti arrangerade vi vår vanliga  
2-dagarstävling. Denna gång var vi vid Källefalls 
fiskodling med ett stort gärde som användes vid VM 
89.Vi hade räknat med ca. 500 deltagare varje dag eft-
ersom det krockade med veteran VM i Göteborg men 
det blev nästan 2000 deltagare under båda dagarna. 
Vädret var fantastiskt fint denna helg. Tävlingen blev 
fantastisk på alla sätt för deltagare och arrangör. Mer 
om tävlingen kan ni läsa längre fram i tidningen. Jag 
vill tacka alla medlemmar som kunde ställa upp denna 
helg. Ett stort Tack till er. Ni gjorde alla en fantastisk 
insats.

Nu har vi att se fram mot helgen den 29-30Augus-
ti då vi arrangerar DM i medel och stafett ihop med 
Tibro OK uppe i Björsjön.

Höstsäsongen har börjat för fullt och när ni läser 
detta så har en del tävlingar avverkats. Nu får vi hop-
pas att hösten blir fin, så höstens tävlingar blir trivs-
amma och roliga. Vi får hoppas att vi även i år får ihop 
ett eget 25-manna lag eller hur!? Boka helgen.

Vi har ytterligare en tävling kvar i år att arrangera det 
är pensionärs-OL den 29 Oktober i Högaliden. Denna 
tävling som springs av ca. 150 personer sköts av några 
få pensionärer från klubben. Välkommen om du är da-
gledig den dagen.

Hoppas vi ses ute på tävlingarna i höst.

Carl-ChrIStIan SChmIterlöw
Ordförande hjobygdens OK

För ungefär 3,5 år sedan följde Annsofie 
med klasskompisen Malin (Jansson) för 
att testa på orientering. Hon fastnade för 
sporten eftersom det är kul att springa 
olika banor i varierande terränger. Den 
roligaste tävlingen på året brukar vara 
25-manna, men favoritdistansen är egen-
tligen sprint. I år gjorde hon även premiär 
på O-Ringen. Annsofie är 17 år och läser 
industriteknik på Lichron i Skövde, men 
med bostadsorten Hjo. Nyligen började 
även hennes lillebror att springa orienter-
ing.

Nästa år är det 60 år sedan Karl började 
sin långa och trogna orienteringskarriär i 
klubben, som på den tiden hette IFK Hjo. 
Under åren har han hunnit med många 
uppdrag, bland annat som kartritare, 
banläggare, sekretariatsansvarig, press-
värd och grundare av klubbens första 
hemsida. Han har även tävlat flitigt, med 
H21-segern på Billingehus 1976 som 
främsta merit. Numera är pensionärs-
OL veckans höjdpunkt. Fritiden ägnas åt 
släktforskning och den som är nyfiken på 
sin släkt är välkommen på de kurser som 
Karl håller i.

Johan Törnroth
för segern i H21 under tävlingen 
3 skåningar och 1 dansk, samt att 
han lyckades komma med i H21E 

på O-Ringen och gjorde en bra 
vecka.

Ledaren
UTK 
uppmärksammar

Medlemsprofilerna

Karl Bergstrand

Annsofie Bjurström

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

Jag vill tacka alla medlemmar 
som kunde ställa upp denna 

helg. ett stort tack till er. 
ni gjorde alla en fantastisk 

insats.

“

Börjar söndagen den 6 September kl 10.00. Vilka som ska sköta de olika 
söndagarna står på vår hemsida.

Tisdagar Motionsgympan med Hjo Gymnastikförening i  
  Hammarskolans gympasal kl 19.00 – 20.00.  
  Start den 8 september. Gratis för alla medlemmar.

  Tisdags-OL i september/oktober, se IF Hagens hemsida.

Torsdagar POL på förmiddagarna.
  
  Ungdomsträning/orienteringsträning på Högaliden  
  18.00 – ca. 19.30, även för vuxna, t.o.m. oktobermånad.  
  Från 5/11 inomhusträning i Hammarskolans gympasal.

Söndagar Bingopromenader på Högaliden mellan 10.00 – 12.00. 

KM sprint torsdagen den 17/9 kl 18.00 i Stadsparken. OBS ingen träning 
på Högaliden.
KM natt tisdagen den 6/10, Billingen Skövde, i samband med tisdags-OL.
KM medel söndagen den 11/10 i samband med 25-manna medeln.

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

Onsdagar kl 18.00 
Kretsträningen är teknikträning med fokus för 
ungdomar 13-20 år, men alla som klarar av gul 
nivå och vill träna orienteringsteknik är välkom-
na, ung som gammal, ny som van orienterare. 
Riktigt bra teknikträningar brukar det vara. Mer 
information kommer via mail och på Eventor 
(närtävlingar).

2/9     IF Hagen  30/9   Hjo (cykel-ol)
9/9     Mariestad  7/10   IF Hagen
16/9   SOK Träff  14/10 IF Hagen
23/9   Amne (cykel-ol)

Bacho-cup, orienteringsläger/tävling för ungdom med ungdomarna i  
centrum. Samtliga banor är lättare än normalt, lämplig för nybörjare,  
ledare finns ute i skogen. Lördagen den 19/9 och söndagen den 20/9 med 
möjlighet till övernattning på Dalängsskolan i Lidköping. 

O-Event i Borås 6 – 8/11. Årets avslutning för alla orienterare. Med natt-
orientering, Sprint orientering (DownHill) och Orientering i Borås djur-
park. 

Nu är det dags att anmäla sig till årets 
25-manna den 9-11 oktober. Som vanligt satsar 
Hjobygden på ett eget lag. Och varje klubbm-
edlems 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 herrarna och det är 
damernas tur att ta sista sträckan.

Årets 25-manna kommer att avgöras i Lövsätra, 
Vallentuna ca 25 km norr om Stockholm. 

Terrängbeskrivning
Skogsmark med inslag 
av öppen mark. Måt-
tlig detaljrikedom. 
Svag till måttlig kuper-
ing. Området genom-
korsas av ett antal 
större och mindre sti-
gar. Framkomligheten 
är mycket god, endast 
ett fåtal områden med 
begränsad framkom-
lighet finns.

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 
medel, då vi har vårt traditionella klubbmäster-
skap i öppna klasser.

Anmälan görs via Eventor. Logga in som van-
ligt. Klicka på ”Klubben”. Klicka på ”Klubbak-
tiviteter”. Klicka på ”25-manna”. ”Anmäl”. Vi har 
några platser för supporter också. Anmälan se-
nast 20/9.

Det går också bra att anmäla sig till Ann-Kristin 
via mail ann-kristin.jansson@telia.com 

Så boka in denna helg och häng med du också.

UtK

Några av Hjobygdens ungdomar från 13 år kommer tillsammans med 
mentor från klubben att delta under hösten och våren i VOF:s satsning 
UngOteket. 

Vad är då UngOteket? Under ett antal träffar med olika teman kommer 
ungdomarna att lära sig en hel del kring orienteringssporten och samti-
digt kommer att jobba med en föreningsutmaning. Det kommer att bl.a.  
handla om att arrangera orientering, kartritning, banläggning, ledarskap, 
info/marknadsföring, IT/administration för orientering och så som avslut-
ning genomförandet av utmaningen.

Träningar/Aktiviteter i höst och vinter

Aktuella aktiviteter

Kretsträningar

Anmälan till 
25-manna

Klubbmästerskap

Tävlingsläger för våra ungdomar

Hjobygden med i nya satsningen UngOteket

Bingo-/tipspromenaderna drar igång igen
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Härmed inbjuds Hjobygdens medlemmar till 
höstmöte. Fika kommer severas. 
Varmt välkomna hälsar styrelsen!

Dagordning för höstmötet:

1. Medlemsmötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
6. Medlemsmötets behöriga utlysning
7. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

8. Val av kommittéer:
 a) Ungdoms och träningskommitté g) Sponsringskommitté
 b) Skid och friidrottskommitté h) Fondkommitté
 c) Motionskommitté  i) Städkommitté
 d) Markkommitté   j) Hemsidaansvarig
 e) Högalidskommitté  k) Tidningskommitté
 f) IdrottOnline administratör
9. Rapporter
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutning

Inbjudan till höstmöte

högaliden 11 november
Kl. 18:30

Protokoll

vs.

Maria

Elin
Att klubben har få seniorer är nog ingen 
hemlighet, det gäller både på herr- och 
damsidan. I den sistnämnda av de både 
klasserna , alltså D21, har kampen de se-
naste åren kommit att stå alltmer mel-
lan Maria Schmiterlöw och Elin Törn-
roth. Båda är födda 1987 och har därför 
sprunigt mot varandra ändå sedan ung-
domsåren. På den tiden var utgången ofta 
relativt säker eftersom Maria hade mer ru-
tin och i de flesta fallen gick segrande ur 
duellen. Denna utgång är numera inte lika 
självsäker.

Sekundstrid i Götene
Som sagt så har Maria och Elin de senaste 

åren blivit jämnare, vilket har synts på 
tävlingar. I början av sommaren gick Kin-
nekullesprinten, en dubbeltävling innehål-
lande två etapper som läggs samman, av 
stapeln. Efter första etappen intog Maria 
placering 4 endast åtta sekunder före Elin. 
Under andra etappen lyckades Elin, efter 
en stark avslutning, att vända på steken då 
hon slog Maria med tolv sekunder. Detta 
innebar att Elin i totalen slog Maria med 
fyra sekunder. Elin slutade tvåa och Maria 
trea i tävlingen.

Segrade i det långa loppet
En dryg månad senare var det åter igen 
dags för de båda Hjobygdarna att möta 

varandra, denna gång under fem dagars 
tävlande på O-Ringen i Borås. Även denna 
kamp inleddes med en sekundstrid som 
Maria gick segrande ur, 14 sekunder före 
Elin. Efter det slog tejerna varandra på två 
etapper vardera. Maria tog dock en be-
tryggande duellseger i slutändan med en 
marginal på cirka sju minuter.

Det ska bli spännande att fortsätta följa 
kampen mellan Maria och Elin, en kamp 
som med största sannerlighet kommer att 
avgöras med ombytta roller då och då.

JOhan törnrOth

Klubbens damer duellerar som aldrig förr
maria Schmiterlöw vs. elin törnroth är en kamp som pågått länge och som de senaste åren blivit mer 
och mer spännande att följa.
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att springa tre dagar i rad 
nere i halland är för många 
en bra genomkörare inför 
det 5-dagars långa O-ringen. 
hjobygdens OK hade i år fem  
personer på plats i halland.

Det såg inbjudande ut att deltaga i Hal-
lands 3-dagars, det skulle gå i bokskog 
i ett naturvårdsområde. Lagom pende-
lavstånd från min systers stuga på Skrea 
strand i Falkenberg. Jag fick tidigt i våras 
en undring från Ingemar och Margareta 
Holmberg om jag kunde låna stugan så 
skulle de stå för resa och mat. Ett erb-
judande som jag inte kunde motstå.

Tävlingen startade på fredag efter-
middag. Vi hade fått två timmar mellan 
vår starttider så det blev en lång dag på 
TC. De övriga Hjoborna Håkan, Johan 
O, Bernhard och Bertil såg jag inte my-
cket av då de höll sig kvar på campin-
gen, som låg i anslutning till TC.

Att Halland kunde vara så kuperat var 
en stor överraskning. Det gick sakta, att 
jag hade ont i ryggen gjorde det inte bät-
tre hade en kilometertid på 20 minuter. 

Tvingades ropa på hjälp
Andra etappen var inte bättre våldsamt 
kuperat och ryggen var än värre. Fast-
nade i ett surhål och fick ropa på hjälp 
för att komma upp. Det blev inhandling 
av Alvedon och en kort kur, innan det 
var dags för slutetappen med jaktstart. 
Startade bland de sista. Hade inte tänkt 
att springa hela banan. Men nu kände 
jag inget av ryggen och kontrollerna 
kom där de skulle och terrängen var fin, 
så det blev hela banan. Bertil och Håkan 
gick bra på de första etapperna och gick 
ut som 11 och 13 i jaktstarten. Bertil 
gjorde en jättebom så Håkan gick förbi.

Trevliga tävlingar om man bortser 
från alla backar.

Karl BergStrand

Hjobygden intog Skåne... och Danmark

Tre tuffa dagar i Halland

KONKURReNTeR OcH KlUBBKAmRATeR
det är ofta tajta strider när håkan Olsson och Bertil Karlsson 
duellerar i skogen. Under sommartävlingen hallands 3-dagars 
var det håkan som drog det längsta strået.

Foto: Karl Bergstrand

Bernhard, tätt följd av Bertil, efter målgång i  
hallandsskogarna 10-12 juli. 
Foto: hallands 3-dagars

50 års cyklande runt Vättern
Rekordmånga startade i årets Vätternrunda, ja hela 20 002 
av de 23 309 cyklister som var anmälda, och det var också 
rekordmånga som passerade mållinjen – hela 19 352. Nytt 
banrekord sattes, 6 timmar och 33 minuter, men det är 
egentligen ingen tävling utan ett motionslopp. Hur mån-
ga som stannade hos oss i Hjo och åt lasagne vet vi inte 
riktigt, och det fina vädret gjorde att många åkte vidare 
direkt.

Hjobygdens OK gjorde som vanligt ett bra jobb med 
cirka 65 funktionärer. Det är fantastiskt att se hur flitiga 
alla är, ung som äldre. Första passet börjar redan kl. 01.00 
då Åke satte igång kaffekokaren. Sedan rullar det på till 
kl.17 då även städningen brukar vara klar.

Ett stort TACK till er alla som hjälpte till. Vi hoppas se 
er nästa år igen!

Owe OCh BarBrO törnrOth

Vätternrundan firade 50 år i början av sommaren och i sedvanlig ordning intog Hjobygdens 
medlemmar Park för att servera lasagne och andra godsaker till de hungriga cyklisterna.

lasagne är standardrätten som serveras till cyklisterna som tar sig till hjo.
Foton: Barbro törnroth

matilda håller ordning i containern som snabbt fylls. Erik och Pernilla ser till att matbrickorna är rena och fina.

Helgen den 26-28 juni arrangerades sprinttävlingen Tre skåningar 
och en dansk. Tävlingen är årligt förekommande där tre etapper 
springs i stads-, park- eller skogsmiljöer i Helsingborg och en etapp 
i skogarna strax utanför Helingsör i Danmark. Från Hjobygden 
fanns sex tävlande på plats - två Toftén och fyra Törnroth. 

Johan segrade i H21
Kajsa Toftén gjorde en stabil insats och slutade på en fin tiondeplats. 
Även Johan Törnroth sprang stabilt och stod efter de fyra loppen 
som slutlig segrare i H21.

JOhan törnrOth

Owe Törnroth i en rafflande spurtduell mot Ulf Palmér, Ulricehamns OK.
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O-Ringenveckan började med fint väder 
och för Sofia, Annsofie och mig var det 
första gången själva som vi bodde i hus-
vagn på världens största 5-dagarstävling.  

Vi inledde första etappen med att åka 
buss till Marks kommun där den första 
tävlingen skulle hållas. Terrängen bestod 
till stor del av mossor och höjdkurvor. 
Vi lyckades att ha med oss en förkyln-
ing från Hjo och Sofia fick heja på oss 
andra i klubben. Till andra etappen hade 
en annan i klubben också haft oturen att 
bli sjuk och fick därför också stå över att 
springa i dessa fina skogar runt Borås 
som årets O-Ringen hade att  bjuda på. 
Andra etappen som hölls i Tranemos 
kommun bestod också den av mossar 
men färre än dagen innan, men desto 
mer släpstigar än etapp ett. 

Vilodag med hjärngympa
På tisdagen var det vilodag, men dagen 
bestod inte mest av vila utan av olika sort-
ers aktiviteter. Vi i vår husvagn och Lun-
dborgs cyklade till Navet för att 
bland annat upptäcka vad som 
händer med våra sopor i dagens 
samhälle men också hjärngym-
pa med hjälp av kluriga spel. 
Andra i klubben gick Pre-O och 
lärde sig mer om denna sport. 

På eftermiddagen var det se-
dan dags för sprinten i Borås 
city där Johan Törnroth från 
klubben deltog. När vi kom 
hem efter en lång dag av olika 
upplevelser hade vårt förtält till 
husvagnen rasat och alla saker 

som vi haft där var dyngsura av alla vat-
tenmängder som hade fallit under dagen. 
Men som tur var så kunde en i klubben 
hjälpa oss att sätta upp det igen. 

Avslutande etapp med många backar
Etapp 3:s terräng såg ut som den vi är 
vana vid och gick strax utanför Borås. 
Medeldistansen kom på etapp 4 och be-
stod av mer stenar men var på samma 
Arena som etapp tre. För alla som har 
varit med på O-Event i Borås och sprun-
git Downhill sprint så var etapp 5:s ter-
räng bekant. Banan bestod av mycket 
upp men även mycket ner. För oss som 
hade de längre banorna var sträckan till 
starten en bit och de första kontrollerna 
bestod av att ta sig uppåt en väldigt lång 
sträcka. Medan de som hade lite kortare 
till start möttes av de väldiga backarna på 
väg till starten. Men det som alla banor 
hade gemensamt på denna etapp var att 
de gick nerför till de sista kontrollerna. 
En till sak som också var gemensamt för 

nästan alla i klubben 
var att sträcktiderna 
som man hade förvän-
tat sig var mycket läng-
re än vad man hade 
trott. Borås bjöd alltså 
på långa sträcktider, 
men väldigt fin skog 
och jätteroliga och 
lärorika banor.

malIn JanSSOn

O-Ringen gästade Borås
19-24 juli intog världens största orienteringsäventyr Borås med 
omnejd. Från klubben deltog 23 personer.

Ovan: ann-Caterine och eva i samtal 
under etapp 3 vid arena Kransmossen 
i Borås.

till vänster: Johan på väg mot varvning 
under elitsprinten i Borås Centrum med 
mål på stora torget.

nedan: Klubben samlad för det tra-
ditionella långbordet efter avslutad 
O-ringenvecka. Precis som de senaste 
åren stod välförtjänta pizzor på menyn.

På klubbens anslagstavla kunde löparna tippa sin egen  
slutplacering och totaltid. Vissa tippade riktigt bra och 
andra får nog fila på sina gissningar till kommande år.

Oscar och elin diskuterar vägval.

Åsa har fokus inställt mot målet under den 
inledande marketappen.

att humöret var på topp för hjo-löparna 
demonstrerade mikael alldeles utmärkt.

FOTBOll ByTTeS mOT ORIeNTeRING
Borås arena är vanligtvis hemmaarena för IF elfsborg, men just 
denna vecka var det istället orienterare från hela världens hörn 
som tog arenan i besittning. etapp 5 gick i skogarna på rya 
Åsar, till höger på bilden.

Foton: Familjen törnroth
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Årets 2-dagars orienteringstävling fick 
nästan lika många deltagare som förra 
årets. På lördagens medeldistans bestod 
startlistan av 1016 personer och på sönda-
gens långdistans 954 personer. Helt otrol-
igt bra siffror. I spekulationerna kring hur 
många som skulle spring var vi många som 
gissade på cirka 500 per dag. Speciellt med 
tanke på att veteran-VM gick i stort sett 
samtidigt i Göteborg och många av de som 
brukar springa vår tävling tillhör målgrup-
pen för det arrangemanget.

Bra kontakt med markägare
Det har varit ett omfattande förberedel-
searbete som börjar med beslut om var 
tävlingen ska vara och en ansökan om täv-
ling. Alltsammans görs mer än ett år före 
genomförandet. I samma veva måste också 
kontakt med markägare tas. Som tur är har 
vi flera markägare inom Hjo kommun som 

ställer mark till förfogande för ett TC och 
ger oss klartecken att använda skogen till 
att springa i. I år hette markägaren Urban 
Forsmoo och han tyckte att det enbart var 
roligt att det hände något positivt. 

Att planera en orienteringstävling är 
nästan som att bjuda in till en fest. Man ar-
betar i förväg och tänker igenom hur det 
ska bli. Vilka vill komma och vad uppskat-
tar de? Vad kan locka dem att komma? Det 
finns ju så mycket roligt man vill göra, spe-
ciellt när det är semestertider. Det är lite av 
de tankar som rör sig i mitt huvud under 
våren före tävlingen. I ett tidigt skede, un-
gefär i mitten av mars, är vi ute ett gäng och 
tittar på TC-gärdet. Det är bland det allra 
roligaste i planeringen. När vi kommer ut 
till gärdet sprider alla ut sig och går och 
klurar på hur det kan fungera på bästa sätt. 
Var är det bäst att ha inlöpet och sista kon-
trollen? Var ska dusch och toaletter vara? 
Var ska camping och parkering vara för att 
få ett bra flöde av fordon? 

Vi skickade in en annons till Västergöt-
lands orienteringsförbund. Annonsen 
gjordes av Johan Törnroth . Den blev jät-
tefin, men såg lite annorlunda ut mot tidi-
gare år. Karl Bergstrand reviderade årets 
karta som bland annat har använts vid en 
VM-tävling 89. I början av juni öppnade vi 

inbjudan på Eventor. Efter positiv respons 
på den information som vi hade som nyhet 
på inbjudan förra året, så upprepade vi det 
i år. Dessutom la vi till en karta över TC-
gärdet, så att alla kunde se hur det skulle 
organiseras. (Kan vi hitta på något mer 
inför nästa år?) Elin Törnroth och Carl-
Christian Schmiterlöw jobbade under 
våren med banläggning och fick till fina 
och uppskattade banor.

Nu känns det som om vi har filat ihop ett 
koncept som uppskattas av många. 

Första hjälpen fick rycka in
En liten solskenshistoria: Storasyster och 
lillebror kom till Första hjälpen. Nalle be-
hövde plåstras om. Han höll på att tappa 
huvudet. Personalen förstod genast allva-
ret i situationen och ställde hela sin profes-
sion till förfogande. Han fick ett ordentligt 
bandage kring halsen. Efter en stund kom 
syskonen tillbaka och ville ha lite ytterli-
gare hjälp med bandageringen. Nalle be-
hövde också ligga en stund på båren för att 
ta igen sig. Sen var storasyster nästan över-
tygad om att han behövde en spruta också. 
Fast det var lite oklart för vad och om det 
var Nalle eller lillebror som egentligen be-
hövde den. (vad månne det bli av dessa två 
barn?)

Hoppas att alla ni som ställde upp som 
funktionärer i år även kommer igen nästa 
år. Alla ni andra som inte hade möjlighet 
att vara med i år är hjärtligt välkomna. Alla 
behövs! Då kommer vi att vara strax norr 
om Grenabo gård.

Ett stort tack till alla som bidrog till en 
tävling där det blev ”fantastiskt, nästan 
magiskt”.

IngrId SChmIterlöw
(Som fick förtroendet att agera tävlings-

ledare för ett välsmort maskineri)

Snyggt! 
Vi gjorde 
det igen!

det är första gången som jag är här.  
Så otroligt välorganiserat! har jag möjlighet så 

kommer jag nästa år också.

Jajamänsan, vi gjorde det igen! 
Precis som i fjol blev även årets 
2-dagarstävling en stor succé 
som lockade många deltagare 
i alla åldrar. tävlingsledningen 
tackar alla som hjälpte till och 
arrangerade tävlingarna. 

Årets nyhet, funktionärströjor med hjobygdens logga på, matchade startpersonalen utmärkt 
mot den blåa himlen.

Inge och håkan såg till att det fanns vätska till de trötta 
löparna som tagit sig an den tuffa hökensåsterrängen.

Kajsa och Oscar tog emot direktanmälningar.

Gunnar, Calle och Karl klädde fint i de nya blå tröjorna.

Korv och hamburgare var bara en bråkdel av allt som 
serveringen bjöd på. Owe stekte som aldrig förr.

efter avslutade lopp var det många löpare som besökte den välsorterade serveringen.

här nedan kommer ett axplock av de kommentarer 
som Ingrid snappade upp under och efter tävlingen.

Bra information på Eventor. Att få läsa om vad som händer 
i närområdet av tävlingen är värdefullt i semestertider.

Fantastiskt, nästan magiskt! 

Tänk att få avsluta sin semester 

med en solig orienteringshelg.

Vilken härlig nostalgitripp att få 
återvända till Vm-terrängen från 89.

Vilken enkel och genial toalettlösning. Mycket bra!  
Den ska jag berätta om när jag kommer hem till klubben.

Foton: Familjen törnroth

“

“

“
“

“
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Dm medel och Stafett, Björsjön 29-30 augusti 
helgen 29-30 augusti avgjordes 
dm-medel och stafett vid Björsjön 
ca 5 km norr om grevbäck. ar-
rangör för dessa tävlingar var hjo-
bygden tillsammans med tibro. 

Hjobygden stod som huvudarrangör för 
lördagens tävling som var DM-medel, med 
Owe som banläggare. Banorna gick öster om 
Björsjön, med arenan (TC) belägen strax norr 
om Björsjön. Eftersom vi var arrangörer kunde 
vi inte själva springa, men våra ungdomar 
fick delta. Detta gjorde Teodor som blev 1:a 
i H14K. Totalt var det drygt 700 deltagare på 
hela tävlingen.

Teodor, Sofia och Malin sprang bra
På söndagen var det dags DM-stafett med 
banorna väster om Arenan (som var samma 
som på lördagen). Här var Tibro huvudar-
rangör. Hjobygden hade med ett lag i Open 
Mix, vilket innebär att man får delta i laget oav-
sett, ålder/kön/klubb. Hjobygdens lag bestod 
av ungdomar, med Teodor på första sträckan, 
Sofia på andra sträckan och Malin på tredje 
sträckan. Teodor gick ut starkt och kom in 
som tvåa, Sofia gjorde ett bra lopp och behöll 

andraplatsen. Och Malin gjorde också hon ett 
bra lopp och kunde ta in Hjobygdens lag som 
tvåa av åtta lag i Open Mix. Detta i konkurrent 
med vuxna och herrar. Starkt jobbat av dessa 
ungdomar. Totalt var det 137 lag i olika klasser 
på DM-stafetten. Open Mix ingick inte i DM, 
men en bra träning och erfarenhet att få sprin-
ga stafett utan att känna någon press på sig att 
prestera bra.

ann-KrIStIn JanSSOn

Augusti 2015 blir den månad vi kommer att minnas som; det 
var då vi genomförde fyra stora orienteringstävlingar!

När vi blev tilldelade DM-tävlingarna fanns vissa farhågor 
om att det kommer att bli problematiskt men, ingenting är 
problematiskt i den här klubben! Vi har lyckats ännu en 
gång, tillsammans med Tibro som en mycket bra samarbets-
partner, att genomföra arrangemanget på bästa sätt!

taCK SÅ mYCKet allIhOP! 

Vi planerar för att träffas om några veckor och summera allt-
sammans.

hÅKan OlSSOn
täVlIngSlednIngen

“Ingenting är problematiskt 
i den här klubben!”

Hjobygdens ungdomar tvåa i Open mix

Teodor, Sofia och Malin gjorde en stabil insats under söndagens stafett.

OmVäxlANDe TeRRäNG
Kontrollen i den grönbeklädda gropen förekom bland flera 
klasser i slutskedet av loppet. att denna kontroll ställde till för 
en del löpare är ingen hemlighet. Större delen av banorna gick  
dock i betydligt öppnare och mer snabbsprungen terräng.

Foton: Familjen törnroth

Förutom att det var dm ingick lördagens medeldistans även 
i ungdomscupen team Sportia league.med mycket handkraft (samt viss fordonskraft) från hjobygdens och tibros arrangörer gick rivningsarbetet snabbt och smidigt efter avslutade tävlingar.

Foton: ann-Kristin Jansson

Klubbens blåa tunneltält tjänstgjorde under tävlingen som barnpassning. lek och andra 
skojigheter sysselsatte de yngsta deltagarna medan föräldrarna befann sig i skogen.

Den fina bron som Tibro bidrog med utnyttjades flitigt 
under helgens prisceremonier. här syns stafettens segrare.
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Lösningar  lämnas till Inge Berg
senast 10 november 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 4 - 15

Namn: _________________________________________

Adress: _________________________________________

Vågrätt:

  1. Kungarike
  7. hondjur
10. trist att råka i
11. Klassdryck
12. O.d.
13. Flicka
14. Produkt
16. Specialdomstol, kort
17. matplats
18. getungen
20. analog
23. 007
24. Vem som helst
26. misstänker
27. linne
28. Farit
30. Styrmedlet
32. narkotikum
34. trist för orienterare
35. Peterson vi minns
37. Krondelar
39. Silver
40. Spelfåglar
41. mindre vikt

lodrätt:
  
   1. Stad med ström
   2. efter toalettbesök?
   3. Kan tätort i dalarna?
   4. “herrens år”
   5. På båtbotten
   6. Vreden
   7. Bestick
   8. Brinner bra
   9. Kvalster
14. Blodtransportör
15. Ofta bristvara
17. Kom i tid
19. Påfyllning
21. rolig Buster
22. grythund
24. gör mål
25. Skutplats
27. Sår
28. anlag
29. matplats
31. täppmått
33. ligga i
36. Bor på  “gröna ön”
38. Kraftuttryck

9 lösningar har kommit in denna gång. Tack! 

Från:
Bernhard Grenabo, Maj-Britt och Axel Häll, Anita och Åke Gus-
tavs- son, Stig Gustavsson, Viola Olofs- son, Kajsa Toftén,  Alice 
Ekmark, Fam. Törnroth och Dan Holmbäck.

Vinsterna gick till Stig Gustavsson och Kajsa Toftén.  

Hoppas på MÅNGA  lösningar på nya krysset!

Inge Berg

Hökensåsracet bjöd på utmanande backar

Ingrid vann i Karlsborg Johan tog sprint-silver på 
Götalandsmästerskapen

Götalandsmästerskapen (GM) i orientering arrangerades i skån-
ska Hässleholm 14-15 augusti. Johan Törnroth var klubbens enda 
deltagare på plats och han lyckades efter ett stabilt lopp ta ett silver 
under GM-sprinten. När Johan korsade mållinjen skiljde endast 19 
sekunder mellan honom och segraren från Göteborg-Majorna OK. 

Dagen efter stod GM-lången på schemat. En sjätteplats blev det 
för Johan efter 11,5 km i den sydsvenska skogen.

21 löpare från klubben tog sig 
till Perstorps skjutbana strax 
norr om Karlsborg under Karls-
borgsdubbelns första dag. Kluri-
ga medelbanor ställde höga 
orienteringstekniska krav, men 
ingen annan i D55 lyckades be-
mästra den svåra terrängen lika 
bra som Ingrid. Segermargina-
len skrevs till 90 sekunder. 

Även Kajsa Toftén stod för två 
fina prestationer under hel-
gen, med en andra- respektive 
tredjeplats i D65. Johan Törn-
roth  (H21) placerade sig fyra 
båda dagarna och både Bertil 
Karlsson (H65) och Malin Jans-
son (D18) tog hand om varsin 
femteplats. 

JOhan törnrOth

22-23 augusti visade sig bli en varm helg 
och i kombination med tuffa Hökensås-
backar ställdes de tävlande inför en ut-
maning att bita i. För de längre banorna 
innebar lördagens lopp passage av fler-
talet tagg- och elstängsel. Dessutom 
passerade dessa banor genom ett risigt 
och relativt grönt område med klurig 
orientering. Övriga banor gick främst i 
klassisk Hökensåsterräng, med en rejäl 
uppförsbacke de sista kontrollerna in 
mot mål.

malin och Johan segrade
Även söndagens tävling var förlagd i 
öppen Hökensåsterräng, där god sikt 
varvades med tunglöpt blåbärsris. En 
bäckravin kom också att spela en bety-
dande roll i bansträckningen. Klubben 
tog två segrar i form av Malin Jansson 
(D18) och Johan Törnroth (H21). 

JOhan törnrOth

OK gränsen bjöd in till hökensåsracet med medel och förlängd 
medel.  hjobygden gjorde 23 starter under helgens två tävlingar.

Kajsa, Bernhard och Karl har sökt sig tll skuggan, vilket de inte var ensamma om att göra på 
arenan som var belägen i Fagerhult.

Johan och malin vann den förlängda medeln som 
avslutade hökensåsracets dubbeltävling.

Foto: Barbro törnroth

Foton: Oscar törnroth

lösning till korsordet 3 -15
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“Fantastiskt, 
nästan magiskt!”

“Har jag möjlighet 
så kommer jag 
nästa år också.”


