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Höstens träningar/aktiviteter
Tisdagar Tisdags-ol. Se IF Hagens Hemsida.

  Tabata , kl 19.00-20.00 i Hammarskolans  
  gymnastiksal, i samarbete med Gymix Hjo.  
  Alla medlemmar i Hjobygden tränar gratis  
  på detta pass.

Torsdagar POL, orientering för daglediga.

  Orienteringsträning på Högaliden på torsdagar  
  kl 18.00 till ca 19.30.

Kretsträningar för alla som klarar av minst gul nivå. Onsdagar och 
torsdagar i augusti och september. Se Eventor under närtävlingar.

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

Dags för 25-manna!
Nu är det dags att anmäla sig till årets 25-manna den 
7-9 oktober. Som vanligt satsar Hjobygden på ett eget 
lag. 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 9 km. I år startar damerna och det är herrarnas tur att ta sista 
sträckan. 

Årets 25-manna kommer att avgöras vid Kungens Kurva 15 km söder 
om Stockholm centrum.

Vi har bokat boende på Scandic Södertälje 14 dubbelrum. Som vanligt 
blir det buss upp på fredag eftermiddag, avresa 16.00 från Marknadsga-
tan. Åter till Hjo på söndag efter 25-mannakorten, då vi har vårt tradi-
tionella klubbmästerskap i öppna klasser.

Anmälan görs via Eventor. Logga in som vanligt. Klicka på ”Klubben”. 
Klicka på ”Klubbaktiviteter”. Klicka på ”25-manna”. ”Anmäl”. Vi har några 
platser för supporter också. Anmälan senast 20/9, men gärna tidigare.

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

KM i sprint, medel 
och natt
Årets klubbmästerskap (KM) är 
nu planerade. 

Sprint  torsdagen den 22 sep-
tember kl 18.00 i Hjo Stadspark.

Medel  i samband med 
25-mannakorten söndagen den 
9 oktober.

Natt  i samband med Axvalla 
natten fredagen den 21 oktober.

Terrängbeskrivning
Tävlingsområdet för 25-manna 2016 består 
huvudsakligen av måttligt kuperad skogsmark 
med öppna och lättlöpta detaljrika höjder. 
Framkomligheten är mestadels god. I en del 
av området finns partier av flack terräng med 
begränsad sikt och framkomlighet. Området 
genomkorsas av ett flertal stigar.

Bingo- och  
tipspromenader
Höstens bingopromenader 
startade söndagen den 4 sep-
tember i Högaliden och kom-
mer fortsätta under sönda-
garna framöver, kl 10.00. 

Vilka som ska sköta de 
olika söndagarna står på vår 
hemsida. Övriga är varmt 
välkomna upp till Högaliden 
på en promenad!

Nu sitter jag här framför datorn 
och försöker skriva ihop lite 
text. Vi hade vår egen tävling i 
år den 13-14 augusti, drygt en 
vecka senare än i fjol. I år hade 
vi konkurrens av andra distrikt 
i närheten så tävlingarna blev 
inte så stora som föregående år. 
Vi kom ändå upp i ca 1100 delta-
gare på de två dagarna trots att 
vädret inte var det bästa. I år var 
vi vid Gökaliden någon kilom-
eter norr om Grenabo gård. Jag 
vill tacka alla medlemmar som 
kunde ställa upp denna helg. Ett 
stort Tack till alla. Ni gjorde alla 
en fantastisk insats. Lite mer om 
tävlingen kan ni läsa längre fram 
i tidningen.

När det gäller eget tävlande så 
har det bara blivit O-Ringen i 
Sälen i sommar. Det var ett ly-
ckat arrangemang där man fick 
lära sig att orientera på fjället 
utan träd som det var högst upp. 
Det var en upplevelse, en nyttig 
erfarenhet och ett nytt sätt att 
orientera. Vädret var de flesta 
dagarna fint fast en dag regnade 
det en del. Det var den dagen 
vi åkte lift upp till starten. Mer 

om O-Ringen kan ni läsa längre 
fram i tidningen.

Höstsäsongen har börjat för 
fullt och när ni läser detta så har 
en del tävlingar avverkats. Nu 
får vi hoppas 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-mannalag eller hur!? Boka 
helgen 7-9 oktober. Anmälan 
ska vara inne senast 25 septem-
ber men gärna tidigare.

Vi har ytterligare en tävling 
kvar i år att arrangera, det är 
pensionärs-OL den 27 oktober 
i Högaliden. Denna tävling som 
springs av ca150 personer sköts 
av några få pensionärer från 
klubben. Välkommen om du är 
dagledig den dagen. Hoppas vi 
ses ute på tävlingarna i höst.

Hjo-Orienteraren 
– Medlemsinfo för 

Hjobygdens  
Orienteringsklubb

#3 - 2016

En del av er har kanske noterat att en helt ny familj har 
tagit på sig klubbens blåröda tävlingsdräkt den senaste 
tiden? Vissa kanske redan har bekantat sig med dem, 
men för er andra kommer här en liten presentation. 
Familjen Holst är som sagt ett ganska nytt tillskott i 
Hjobygden, men de är inte nya i orienteringssporten. 
Jessica, som arbetar på Bygglovskontoret på Hjo kom-
mun, är uppväxt med orienteringen och då i OK Kly-
ftamo. Jonas fann orientering först som vuxen och 
kommer närmast från Istums SK. Han har dock hållit 
på mycket med löpning även som yngre.  Jonas ar-
betar som slöjdlärare på Nyboskolan i Tibro. Numera 
får självklart även barnen Elsa och Olle följa med ut i 
skogen. Vi hälsar familjen Holst varmt välkomna till 
Hjobygdens OK!

För sin 17:e placering totalt sett på O-Ringen 
 i D16 kort, bästa i klubben.

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

CaRl-CHRIsTIan 
sCHMITERlöw

Ordförande 
Hjobygdens OK

SOfia JaNSSON

UTK UPPMÄRK-SAMMAR !

nästa nummer utkommer 
ca. vecka 49

Manusstopp: 10 novem-
ber

En upplevelse, en nyttig erfarenhet 
och ett nytt sätt att orientera

Omslag: Kajsa impon-
erade och vann samtliga 

etapper under årets Tibro-
trippel.

Foto: Elin Törnroth

Medlemsavgifter:
Vuxna 300 kr

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

stödjande medlem 150 kr

Hemsida: www.hbok.se

LEDAREN 

Familjen Holst
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Den 4 juni arrangerade OK Klyftamo Kin-
nekullesprinten, en sprinttävling om två etapper 
på samma dag, där det sammanlagda resultatet 
räknas.

I år var tävlingen förlagd till Götene tätort. 
Det bjöds på snabbsprungna banor med relativt 
lätt orientering.Vilket inte hindrade att misstag 
kunde begås. Arrangemanget var mycket välord-
nat och trivsamt så det är en tävling som kan re-
kommenderas till nästa år.

Kajsa Toften bärgade en andra plats. Ann 
Catrine Ahlström och Gunnar Bryst tog  varsin 
fjärde plats. Bra sprang också Elin Törnroth och 
Owe Törnroth med femte respektive sjunde plats.

BERnHaRD GREnaBO

Tidigt på morgonen innan nöjes-
parken öppnar för vanliga besökare 
samlas tusentals orienterare för en 
minst sagt speciell tävling. Under 
några timmar springer det orienterare 
över hela Sommarland. Precis som 
det brukar vara på orienteringstävlin-
gar så kan deltagare i olika åldrar och 
olika nivå delta. Det finns klasser som 
passade alla. Från den grönaste ny-
börjaren till den mest rutinerade ori-
enteraren. Vissa av klasserna, de som 
kallas Xtravaganza, har lite speciella 
svårigheter. Där gäller det inte bara att 
orientera rätt och vara snabb utan att 

även lista ut vad tävlingsarrangörerna 
hade gjort för bus med kartan. Detta 
året var kartan ofullständig där stora 
delar var borttagna vilket ställde till 
huvudbry för en del.

Hjobygdens OK deltog med 44 
tävlande och det blev en hel del fina 
placeringar. Hjalmar Johansson och 
Kajsa Toftén kom på första plats i sina 
respektive klasser. Malin Jansson och 
Nils Fägerhag kom tvåa i sina klasser.

 Efter avslutad tävling var det fritt 
fram för deltagarna att roa sig på ett 
soligt Sommarland.

laRs EKMaRK

Malin Jansson blev tvåa i sin klass på 
årets sommarlandssprint. 

Foto: ann-Kristin Jansson

söndagen den 5 juni gick sommarlandssprinten av stapeln. 
Tävlingen på skara sommarland är en av sveriges största 
orienteringstävlingar med över 3000 deltagare.

VäTTERNRuNDAN. I år var nog alla vi 60 
som jobbade med serveringen på Vätternrundan 
spända på hur det skulle fungera med ny plats 
och i tält. Vi kan nog säga att det blev lite av en 
succé trots det regniga vädret.

Logistiken med cykelparkering på samma sida 
som serveringen fungerade mycket bra. Det 
fanns faktiskt fler sittplatser, drygt 400 nu jäm-
fört med ca 350 på Park, inklusive tältet.  Det var 
fler som stannade och åt lasagne jämfört med ti-
digare år, troligtvis för att det var mer lättillgäng-
ligt nu. Sedan finns det givetvis en hel del att för-
bättra. Som vanligt var det svårt att få cyklisterna 
att gå in rätt väg trots väldigt tydlig skyltning, får 
nog överväga att flytta utgången längre bort från 
ingången till nästa år. Bricktorkningen behöver 
också förstärkas med lite mer personal på natten. 

Kaffebryggningen hamnade lite efter i början då 
alla delar i bryggaren inte fungerade och IFK inte 
serverade kaffe i depån. Felet är lokaliserat och 
går säkert att fixa till nästa år och vi ska påtala 
att det bör serveras kaffe även i depån, men sam-
mantaget flöt det hela på väldigt bra. Det är svårt 
att misslyckas när man har så många engagerade 
medhjälpare som gör allt för att cyklisterna ska 
trivas med besöket i Hjo.

Hur blir det då till nästa år? 
Från Vätternrundans håll verkar det ganska klart 
att man vill fortsätta med samma upplägg, dvs 
tält i hamnen och det ser vi fram emot.

OwE OCH BaRBRO TöRnROTH

Succé för det nya serveringsupplägget!

Kinnekullesprinten

Många letade kontroller på Sommarland

Foto: Barbro Törnroth

Inbjudan 
till höstmöte

Onsdag 9 november 2016
Kl. 18.30
Klubbstugan, Högaliden

Dagordning för mötet:
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
     b) Skid och friidrottskommitté
     c) Motionskommitté
     d) Markkommitté
     e) Högalidskommitté
     f) IdrottOnline administratör
     g) Sponsringskommitté
     h) Fondkommitté
     i) Städkommitté
     j) Hemsidaansvarig
     k) Tidningskommitté
9. Rapporter
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutning
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Jag har fått det stora förtroendet att 
skriva lite om O-Ringen. Det borde 
skrivas av en som sprungit, men blir 
istället skrivet av en som gärna hade 
velat springa. I år anmälde jag mig inte 
ens till öppen bana, då knäna inte är i 
form och jag inte har återhämtat mig 
efter den andra stora operationen i bör-
jan av juni.

Det allra roligaste med O-Ringen 
är naturligtvis att få umgås med hela 
familjen. I år hade vi möjlighet att bo 
i stuga, men då vi skulle semestra vid-
are i Norge efter O-Ringen var husvagn 
bäst, och jag måste tillägga att jag gillar 
att bo i husvagn.

Trevligt att Håkan och Johan bodde 
bredvid och att de övriga från klubben 
bodde nära i stuga. Elin bodde i år med 
Bredared, i Lindvallen.

De första dagarnas tävlingar vid Hög-
fjällshotellet var fina, och gick man upp 
på sluttningen ovanför målet var utsik-
ten över alla tävlande fantastisk. 

Första dagen stod jag nära målet ett 
par timmar och försökte fotografera så 
många Hjobygdare som möjligt, och de 
flesta lyckades jag få med.

En tur till hjortronmossen
Ett mål under veckan var att plocka 
hjortron, och det blev aktiviteten på 

onsdagen. Jag har hävdat att det bara 
är att stanna vid mossar och där växer 
hjortron. Owe har varit skeptisk till 
detta, men nu sett att det stämmer, till 
stor del.

Klar fördel med Janssons och Schmiter-
löws stuga var det då vi tog gemensam 
klubbfikakväll. Regn, kyla och mygg 
kunde hållas ute och det blev en trevlig 
kväll. 

Torsdag morgon vräkte regnet ner, 
och jag hade möjlighet att stanna kvar 
i sängen istället för att följa med till 
Lindvallen. Valet var lätt!

Duell mellan systrarna Jansson
Som vanligt avslutades veckan med 
pizzakväll. De flesta i klubben deltog 
och tack vare fint väder satt  vi utanför 
Janssons och Schmiterlöws stuga. Där 
förrättades också prisutdelning efter 
veckans klubbgissningar, som var att 
tippa sin placering och totaltid. Owe, 
Oscar och Maria var duktigast på att 
tippa placering och Johan T, Owe och 
Jessica bäst på totaltid. Kan inte låta bli 
att nämna Johan, som tippade sin to-
taltid 375 minuter, och fick 374 min 32 
sek. (Ja, jag vet; Johan tävlar för Hestra 
– men han bor med oss och fick vara 
med på våra tävlingar.)

Duelleringen under veckan vanns av 

Sofia, där båda systrarna stod i final.
Den som trodde minst om sig själv 

under veckan var Tomas, som sprang 
102 minuter snabbare än tippat. Verkar 
förresten vara så inom familjen, då Ma-
lin trodde sig komma 50 placeringar 
sämre än hon gjorde.

Trots lite deppigt att inte kunna springa 
blev det en fin vecka med god gemen-
skap. Ser fram emot nästa år i Värm-
land då det förhoppningsvis blir fler 
från Hjobygden som deltar.

Kanske kan även jag springa lite då. 
Man får leva på hoppet!

PS. Våffla med sylt och grädde hade 
förstås varit gott under veckan, men det 
är en helt annan historia!

BaRBRO TöRnROTH

Den givna sommarveckan för alla orienterare är såklart O-Ringen, som i år gick av stapeln i 
det fjälltäta sälen i Dalarna. Knappt ett 20-tal Hjobygdare fanns på plats för att uppleva den 
fantastiska stämningen och gemenskapen.

Det röda Högfjällshotellet sträcker upp sig mot himlen och blickar ut över ett helt hav av 
färgglada orienteringsentusiaster.

Foton: Familjen Törnroth

En veckas fjällorientering
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O-Ringen Sälen

Owe Törnroths lopp under etapp 3  
på årets O-Ringen resulterade i en 
tiondeplacering, den klart bästa 
etapplaceringen i karriären 
...hittills i alla fall.

Mjölksyra till första 
kontrollen, men sedan 
en väldigt skön känsla 
när allting stämde.

– Owe om loppet som gav 
en topp 10-placering på en 
O-Ringenetapp

Ytterligare ett fint arrangemang!

Många Hjobygdare fanns på plats 
under Hjo 2-dagars och hjälpte till 
med att skapa ett fint arrangemang.

Foton: Familjen Törnroth

Återigen har klubben lyckats få till ett riktigt bra 
arrangemang med två uppskattade tävlingar.

Hjo 2-dagars arrangerades i år den 13-14 augudti i Hjos omedel-
bara närhet, strax ovanför Grenabo.

Familjen Kjell Svensson bidrog med ett perfekt TC-gärde, allde-
les utanför sitt bostadshus. Familjen Henriksson, Smedstorp äger 
marken där vi hade parkering och camping men som numera 
brukas av Peter Eriksson, Prästgården. Peter avstod från att plöja 
gärdet i våras för vår skull och har därmed i högsta grad bidragit 
till att vi fick bästa tänkbara förutsättningar för parkering och 
camping! Utöver dessa kan även nämnas två djurägare som vil-
ligt flyttade sina betesdjur för att vi skulle få till banläggningen.

Medeldistansen gick i ett mindre område söderut (Sjöbonäs 
skog) och hade ett s.k. skogsmål för att få orientering ända fram 
och undvika en lång löppassage mot slutet. På långdistansens 
område, norrut, utnyttjades i huvudsak Stiftet, Ekhammar, Mel-
lomberga samt Munkebergs kullar. Deltagarmässigt så lockade 
helgens två tävlingar ungefär hälften så stort startfält jämfört med 
ifjol, det vill säga ca 500 startande respektive dag.

Som alltid vill jag rikta ett stort tack till klubbens medlemmar 
som ställer upp och tillsammans bidrar till att skapa orientering-
sarrangemang som håller hög klass. Tack!

HÅKan OlssOn
Bitr. Tävlingsledare

“

Foto: Johan Törnroth
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så kom då äntligen VM i orien-
tering till sverige, som jag har 
sett fram emot länge. 

Senaste VM som jag var och såg på var 
när det gick 1989 i Västergötland och trak-
terna kring Tidaholm. Då var inte tekni-
ken så utvecklad som den är idag med 
storbildsskärmar och GPS utan man fick 
nöja sig med radiokontrollsrapportering 
ifrån skogen. Men det var en häftig up-
plevelse och jag minns att Marita Skogum 
blev världsmästare. Den häftigaste upplev-
elsen då var VM-stafetten, där målet var 
i en gryta och publiken satt såsom på en 
naturlig läktare.

Däremellan har det varit ännu ett VM i 
Sverige i Västerås, men det var jag inte och 
såg på. Däremot var jag i Falun och tittade 
på EM för något år sedan och deltog även i 
publiktävlingarna. 

Nu till årets VM i Strömstad. Vi i familjen 
hade planerat en helg i Strömstad och del-
ta i publiktävlingarna på lördagen sprint 
och söndagen medel, den inledande hel-
gen, men av olika anledningar fick plan-
erna ändras. Det blev istället en dagstur till 

Strömstad på lördagen. Vi åkte från Hjo på 
lördagsmorgonen och var framme vid halv 
elva på förmiddagen. Vi fick parkera bilen 
på en stor parkering i utkanten av Ström-
stad och därifrån ta bussen, som gick i 
skytteltrafik, till tävlingsarenan för sprint-
kvalet och publiktävlingen. När vi kom 
fram gick de sista i sprintkvalet i mål och vi 
kunde konstatera att samtliga Svenskar (3 
damer och 4 herrar) hade tagit sig till final 
på eftermiddagen inne i central Strömstad. 
Alltså inte samma tävlingsarena som vid 
kvalet. 

Lång kö på arenan
När vi kommit fram på tävlingsarenan 
ställde vi oss i en lång kö för att få våra 
nummerlappar som samtliga deltagare 
i publiktävlingen skulle ha. Och vi fick 
vänta, för kön sniglade sig fram. När vi 
nästan var framme efter drygt 20 minut-
ers köande delade de äntligen upp num-
merlappsutdelningen, vilket jag tycker de 
kunde ha gjort mycket tidigare. För det var 
en del som hade bråttom till sin start. För 
vår del var det lugnt, men det är aldrig rol-
igt att köa så länge p.g.a. dålig organisation. 
Vi träffade också Elin och Johan Törnroth 
samt Erik Hansson på tävlingsarenan. 

Sprinten gick i ett bostadsområde med 
en hel del berghällar och skog, det var en 
rolig sprint och lite lurigt, då man sprang 
i skogspartierna blev lite lurad att det 
gick så fort. Jag gjorde bara en miss och 
slutade som 14:de i min klass av drygt 40 
startande. Kunde ha tagit 3-4 placeringar 
till om jag inte missat. 

Efter vi hade duschat och ätit mat, tog vi 
bussen tillbaka till parkeringen och läm-
nade våra väskor. Därefter skulle vi ta oss 
in till Strömstad centrum, vad vi hörde 
skulle det gå bussar in till centrum och 
när vi frågade busschauffören som körde 
bussen till tävlingsarenan skulle det gå 
minst två bussar. Efter en evighetsväntan 
bestämde vi oss för att ta bussen tillbaka 
till tävlingsarenan och därefter gå in till 
centrum, en promenad på ca 1,5 km. Det 
var en trevlig promenad och vi såg starten 
för finalsprinten samt gick igenom tävling-
sområdet.

Väl framme i centrum köpte vi oss en glass 
och gick så till målområdet. Vi kom lagom 
strax innan damernas final. Sara Hagström 
startade tidigt (nr 15) då hon missat en del 
i kvalet. Sara hade spikern bra koll på, men 
övriga svenska damer var det lite dålig rap-

NybLiVNA VäRLDsMäsTARE
Både Maja alm, Danmark, och svenske Jerker 
lysell på bilderna ovan kan stoltsera med att 
vara världens just nu bästa sprintorienterare.

VM i Strömstad – sprinten portering ifrån. Det var ändå kul att man 
kunde se löparna på storbildsskärm när de 
sprang ute på banan och GPS-spåren samt 
heja på tjejerna när de sprang ut på andra 
rundan efter varvningen vid målet. Det var 
riktigt spännande på slutet och man kunde 
se hur nervös Maja Alm, Danmark var 
om hon skulle vinna eller inte mot Judith 
Wyder, Schweiz. Trea blev Anastasia Den-
isova, Vitryssland. Svenska damerna blev: 
Lina Strand, 11, Karolin Ohlsson, 13 och 
Sara Hagström, 24.

bra dag för de svenska herrarna
När det var dags för herrarnas final tog 
vi oss ut på banan en liten bit från målet. 
Placeringen skulle visa sig vara bra, då her-
rarna passerade där vid minst tre tillfällen. 
Vi råkade ställa oss vid några från Tranemo 
som hade bra koll på vilka som skulle pas-
sera och även var uppkopplade på SVT 
Play. Det var riktigt bra tryck på publiken 
ute på banan när herrarna skulle passera 
och Jerker Lysell, han var så snabb att när 
jag skulle ta kort på honom kom bara en 
bit av underbenet och foten med på bilden, 
men det skulle visa sig att det inte gjorde 
så mycket. När alla svenska herrar hade 
passerat där vi stod, tog vi oss snabbt ner 
till målområdet. På vägen dit kom Jerker 
igen och nu lyckades jag fånga honom på 
bild. Tyvärr hann vi inte se honom springa 
i mål, men vi fick se de övriga svenska her-

rarna ta sig i mål och heja fram dem. 
Det var spännande och se om Jerker 

Lysell skulle vinna eller inte, men den 
här dagen var det hans dag och han blev 
världsmästare i sprint på hemmaplan. Tvåa 
blev Matthias Kyrburz, Schweiz och trea 
blev Daniel Hubmann, Schweiz. Övriga 
svenska placeringar: Jonas Leandersson, 5, 
Martin Regbom, 7 och Emil Svensk, 10. 

Precis när tävlingen var över övergick det 
lätta duggregnet till ihållande regn och vi 
tog oss snabbt ifrån målområdet, för att 
åter ställa oss i kö i väntan på buss till park-
eringen. När vi stått en liten stund, kunde 
vi konstatera att kön var jättelång och det 
kom ingen buss. Vi bestämde oss för att gå 
de drygt 2 km till parkeringen. Precis när 
vi börjat gå kom en extra buss, men den 
hade vi inte fått plats i. Och när vi kom till 
parkeringen hade ingen mer buss passerat 
oss, så promenad var rätt val.

Trots en del köande för nummerlappar 
och bussar som inte kom var detta en ly-
ckad och rolig dag. Det var en upplevelse 
att få se VM live och på hemmaplan, vilket 
jag inte hade velat missa. Synd bara att vi 
inte var där även på söndagen och såg de 
svenska damerna och herrarna ta brons 
i sprintstafetten. Fick nu följa det på TV 
istället.

ann-KRIsTIn JanssOn

Förstaårssenioren Sara Hagström, 
Falköpings AIK OK, gjorde VM-debut 
under sprinten i Strömstad. Debuten 
resulterade i placering 24.

Foto: Ann-Kristin Jansson

Ann-Kristin njöt av det fina som-
marvädret i strömstad. Bilden är 
tagen strax efter genomfört lopp i 
publiktävlingen.

Foton: ann-Kristin Jansson

Foto: Johan Törnroth
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Men jag har i gengäld fått se väldigt många 
stenar, stubbar, granar, tallar, björkar, mos-
sar, bäckar, höjder, sänkor, grenar och röt-
ter och vi ska inte tala om antalet blåbär 
jag sett! På det stora hela, väldigt mycket 
svensk sommarnatur. 

 
Vecka 34 var då tillägnad Strömstad och 
VM. Kul att passa på när det är på hem-
maplan tänkte vi. Totalt blev det för oss 5 
av 6 möjliga publiktävlingar och vi var på 
plats för alla VM-tävlingarna. Vi hyrde en 
liten lägenhet inne i Strömstad vilket var 
perfekt. Första helgen var det sprint och 
sprintstafett inne i Strömstad för VM-lö-
parna vilket verkligen bäddade för orien-
tering som publiksport. Det var bra drag 
på Arenan nere i hamnen men vi valde 
ändå att ställa oss utmed banan, där det 
snabbt samlades mycket folk kring kon-

trollerna. Jag förstår att man kan tycka att 
det tar bort mycket av orienterandet när 
löparna på vissa ställen nästan blir inval-
lade till kontrollerna, men jag tror att det 
är något man helt enkelt får köpa på dessa 
större sprinttävlingar. För publiken blir 
det en fantastisk upplevelse att få se sina 
orienteringsidoler löpa förbi in action. På 
samma sätt som man inte kan hjälpa att bli 
lite star struck när man passerar Thierry 
eller Tove på tc.

 
Mer än bara orientering
På måndagen och sedan varannan dag 
under veckan hade alla löpare vilodag, 
vilket var skönt eftersom tävlingsdagarna 
blev riktiga heldagar ute i skogen. Det 
finns mycket att hitta på inom korta avs-
tånd från Strömstad och vi passade på att 
besöka hällristningarna i Tanum, Haldens 

fästning, Fjällbacka, Grebbestad och vi 
gjorde en heldag ute på Kosteröarna där vi 
bl.a. hyrde tandemcykel. Överallt var det 
orienterare från världens alla hörn.

Tisdagen bjöd på medeldistans både för 
oss och VM-löparna, mitt mellan de stora 
parabolerna i Tanum. Fin terräng, en karta 
som stämde fantastiskt bra och kul banor. 
Roligt med guld till Tove Alexandersson! 

 
På torsdagen var det långdistans och 
även där lyckades Tove ta med sig en gul-
dmedalj hem. Bra stämning på arenan 
trots regn, regn och regn. Alla hejade och 
viftade med flaggor, oavsett nationstill-
hörighet så hejades det på alla. Unikt och 
härligt. Det gör mig stolt över min sport 
och mina medtävlande. 

 Sista distansen var stafett vilket blev 
spännande men tyvärr inte med den ut-

En blågul vecka på västkusten
gången vi svenskar hade hoppats på. Rol-
igt att få bevittna Norges utklassning i 
herrstafetten och den spännande upplös-
ningen i damstafetten där placeringarna 
inte var klara förrän precis på slutet. 

 
sämre publiktävlingar
Det bjöds under veckan på kul och krä-
vande terräng men tyvärr märktes det att 
de inte lagt ner tillräckligt med tid och en-
ergi på publiktävlingarna. På tisdagen var 
vi sex klasser som hade samma bana och 
det tillsammans med få kontroller skapade 
lämmeltåg i skogen. Lite synd när det är så 
många startande och det är ett bra tillfälle 
att göra ett gott intryck. Kartornas tryck 
var under all kritik, speciellt som de var 
utan plastficka, och det var en massa strul 
med de öppna banorna. Vi kände oss lite 
besvikna på just publikarrangemanget. Då 
det är VM och startavgifterna är ganska 
saftiga förväntar man sig kanske lite extra 
eller åtminstone en god grundnivå. 

 Besvikna var vi dock inte på själva VM-
delen som jag tycker att de gjorde väldigt 
bra. Arenorna var belagda till sluttnin-
gar så alla såg både upplopp och stor-
bildsskärm bra. Speakern var bra och de 
följde löparna med kamera och GPS så att 
man hängde med bra. Jag såg ju inte svts 
produktion men har förstått att det var bra 
där med för väl tillbaka på jobbet veckan 
efter kom en kollega fram till mig. ”Elin, 
jag tittar aldrig på sport på tv, men jag såg 
på VM i orientering förra helgen. Jag såg 
hela sprintstafetten på tv och det var ju 
jättespännande! Det hände saker hela tiden 
och i vanliga fall tror man att det är kört en 
bit in i ett lopp, men här växlade det mas-
sor så man visste ju inte förrän i slutet vem 
som skulle vinna. Jättekul!” Jag skulle säga 
att det är ett väldigt bra betyg för orienter-
ing som publiksport och för VM…och vi 
fick en fantastisk semestervecka!

ElIn TöRnROTH

Det är kanske inte alla som helt förstår varför man väljer att lägga två av sina tre semesterveckor på 
orientering. Jag blir själv lite tveksam när jag kollar igenom årets semesterbilder och inser att jag 
knappt ens sett en strand, än mindre legat på en, på hela sommaren! 

Bilden visar publikhavet under medeldistansen under wOC (world Orienteering Championship) i 
strömstad i augusti. Åskådarna bjöds denna dag inte bara spännande orientering ut även en riktigt 
skön sommardag med blå himmel.

Vid sidan av VM-tävlingarna fanns tid för lite sightseeing, bland annat ett besök vid hällristningarna i 
Tanum som finns listade på Unescos världsarvslista. Foto: Erik Hansson

Foto: Elin Törnroth

Foto: Johan Törnroth

Man kan inte  
hjälpa att bli lite star 
struck när man pas-
serar Thierry eller 

Tove på tc.

“
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Lösningar  lämnas till Inge Berg
senast 10 november 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 nr 3 - 2016

Namn: _________________________________________

Adress: _________________________________________

Vågrätt:

 1. Har något
  6. Det högre ståndet
11. schackpjäs
13. Multinationellt företag
14. Kilodel
15. Ur-invånare
17. Kring
18. Kort för nr. 1
19. Okulärbesiktigar
21. skådeplats
23. Dra
25. Pillager
27. sprund
29. Är goda ting?
30. Flodslut
32. Dam i Göteborg
34. Brödet
36. Kort läkare
37. Förlegat
40. Får ej vara av men-typ
41. Målade Zorn ibland
42. I delar
43. led i stad
44. Godkänner

lodrätt:
  
  1. Höstnöje för vissa
  2. Tillverka
  3. Kunglig inkomst
  4. Yttre gräns
  5. Kortare eder
  7. Orkesterplats
  8. Gott virke
  9. lejonman 
10. Döps
12. Privat
16. Måste gisten båt
19. låta vara
20. överraskande anfall
22. Ton 2
24. Blir kvar
26. Jungfruliga
28. Kanonunderlag
31. Vara hängig
33. Ändra färg
35. Paradiset
36. Bakgrund
38. Milliampere
39. Har blivit tunnare

Trots att några vågräta lösenord fått fel nummer (ber om ursäkt för 
detta) har det inkommit fler lösningar än vanligt, hela 10 stycken! 
Tack för det!

Ann-Catrine Ahlström, Anita och Åke Gustavsson, Kajsa Toftén, 
Lennart Gustavsson, Laila Ekmark, Karl Bergstrand,
Annica och Kjell Andersson, Viola Olofsson, Monica och Gunnar 
Bryst och Fam. Törnroth är de som lämnat lösningar denna gång.

Lotterna vanns av: 
Monica och Gunnar Bryst, 3 st. 
Anita och Åke Gustavsson, 2 st. Grattis!

Hoppas på många lösningar på nya krysset!

InGE BERG

Många är nog vana vid att 
starta upp vårsäsongen med 
Tibrotrippeln, ibland på bar-
mark och ibland i snötäckta 
skogar. 

Årets trippel var garanterat snöfri då 
Tibro OK valt att förlägga tävlingarna 
i samband med Ungdomens 10mila 
istället för på vårkanten. Fredagen 
bjöd på en snabblöpt sprint i Britt-
gården och lördag och söndag spend-
erades i Rankåsskogarna med  medel- 
och långdistans. 

Kajsa bemästrade alla distanser
Det blev full pott för Kajsa Toftén när 
Tibrotrippeln avgjordes i Rankås 5-7 
augusti. Kajsa gjorde tre bra lopp och 

slutade överst på pallen i samtliga. Den 
kluriga och fysiskt krävande terrängen 
passade även Ingrid Schmiterlöw som 
på söndagen slutade femma. ”Tibro-
terrängen när den är som bäst”, sa en 
mycket nöjd Ingrid efter loppet. Även 
Ann-Kristin Jansson och döttrarna 
Malin och Sofia hade en bra helg med 
flera framskjutna placeringar. 

På fredagens sprint fick Gunnar 
Bryst upp farten ordentligt och lyck-
ades vinna i H75.

Totalt var det ett 20-tal löpare från 
Hjobygdens OK som sprang de tre 
tävlingarna.

Johan Törnroth, numera tävlande 
för Hestra IF, hade en stabil helg där 
framförallt 2:a platsen i H21 Elit på 
söndagen var imponerande.

FaMIlJEn TöRnROTH

Tibroterrängen  
när den är  
som bäst

“
Foton: Familjen Törnroth

Över 2900 starter 
kunde noteras under 
Tibrotrippelns tre 
dagar.

Bildtext: Oscar, Ann-Sofie, Mikael och 
ann-Kristin var några av de Hjobyg-
dare som sprang Tibrotrippeln, som i 
år hade sin arena vid bågskyttebanan 
strax öster om Tibro.

Lösning till korsordet nr 2-16
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att orientering är en sport att räkna med på TV-
sändningarna i framtiden har verkligen bevisats 
under VM i strömstad. Många som följt sänd-
ningarna live har varit riktigt imponerade över 
kvaliteten på arrangemanget och upplägget. 
Och ändå är vi bara i startgroparna vad gäller 
möjligheterna att publiksända vår underbara 
sport. GPs:er utvecklas hela tiden och blir varje 
år lite noggrannare, filmkameror blir smidigare 
och stabilare att använda för att visa löparna i 
skogen osv. Det ska bli riktigt intressant att se 
hur  publikvänligheten förändras framöver och 
vi får bara hoppas att det inte sker på bekostnad 
av att banor eller tävlingsupplägg blir lidande.

Orientering som  
publiksport


