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Nu är det höst och vi har 
gått över till vintertid och 
de flesta tävlingarna är 
slut för säsongen. De sista 
tävlingarna var i Borås där 
många av våra ungdomar 
tävlade. När man tänker 
tillbaka på året som varit har vi har haft vår dub-
beltävling 9-10 Augusti. Man får bara säga att vi har 
en bra organisation när det gäller tävlingar för ännu 
en gång blev det lyckade och bra tävlingar. Den 
fantastiska utsikten man hade när man blickade 
ut över Vättern och den tillfälliga campingen med 
135 ekipage kommer man länge att minnas liksom 
familjen Svenssons engagemang och hjälpsamhet.

Ett stort tack till alla som ställde upp och gjorde 
detta möjligt. Detta bevisar att en liten klubb klarar 
av att arrangera en 2-dagars tävling. Dessutom har 
pensionärerna arrangerat två tävlingar under året, 
UTK har arrangerat en ungdomstävling för kretsen 
plus alla träningar. 

Ps. Det är mindre än fem månader kvar till 2015 
års tävlingssäsong i Skaraborg. Kanske det finns in-
tresse för en tävlingsresa till Skåne redan i mars? 
I år går O-Ringen i Borås. Denna tävling kan jag 
varmt rekommendera, framförallt till de som ännu 
inte provat på den tävlingsformen.

Det har snart gått ytterligare ett år. Jag tycker tiden 
bara rusar iväg. Jag vill TACKA alla i klubben plus 
även de som ej är medlemmar, men som ändå stöt-
tar oss på tävlingarna eller på något annat sätt un-
der året. ETT STORT TACK för att ni ställt upp 
för Hjobygdens OK under året som varit. Ett extra 
tack till de personer som sitter i kommittéerna, för 
allt arbete som ni lägger ner så verksamheten går 
framåt.

En riktig 
GOD-JUL 

och ett 
GOTT NYTT ÅR 

på er alla!

CarL-Christian sChmiterLöw
Ordförande hjobygdens OK

Lena arbetar som chef och lärare på Kultur-
skolan i Hjo. Hon orienterade ett par år när hon 
var liten men när familjen flyttade till Umeå tog 
längdskidåkningen över. Hon började åter ori-
entera för ungefär tre år sedan när hennes son 
började springa för Hjobygden. 
Lena är en aktiv person och förutom orienter-
ingsträningar och veckans bana, springer hon 
och åker skidor. Det blir både tjejmilen och 
tjejvasan om hon får välja.
I år var Lena för första gången med på 25-man-
na. Hon var inte helt nöjd med loppet vilket har 
sporrat henne till att lyckas bättre nästa år!

Lisa bor i Göteborg och arbetar med håll-
bar utveckling och teknikutveckling inom 
återvinning.  
Hon började springa orientering när hon var 
10-11 år och tränar och tävlar fortfarande en 
del. Det blir mest tävlingar i och kring Göte-
borg, och så 25-manna så klart. Hon tycker att 
orientering är bra eftersom man kan hänga på 
när man kan och är lika välkommen även om 
man inte tränar och tävlar regelbundet. Det är 
ett bra sätt att komma ut i skogen. 

Åke Gustavsson,
 för skötsel av grönytor och spår i Högaliden

Ledaren
UTK 
uppmärksammar

Medlemsprofilerna

Lisa Axelsson

Lena Fastmark

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

Åke under klubbens 25-årsfirande förra året.
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Träningar i vinter

Jullovssprinten i Falköping

Som vanligt anordnar Skaraborgsklubbarna 
Skaraborg by Night som orienteringsträning un-
der vintern. Start sker kl 19.00 om inget anges. För 
att se var tävlingarna arrangeras, om ev ändringar 
samt anmälan se Eventor.

Program enligt följande:
Torsdag 20/11  Gudhems IF
Torsdag 4/12 Falköpings AIK OK
Torsdag 18/12 IF Hagen
Torsdag 8/1 Istrums SK
Torsdag 22/1  IK Gandvik
Torsdag 5/2 OK Skogsstjärnan
Torsdag 19/2 Lidköpings VSK
Tisdag 3/3 Ryda SK
Tisdag 17/3 OK Klyftamo (Vrôôlnatta)

Falköpings AIK OK hälsar välkomna till Jullovs-
sprinten, inomhusorientering genom flera hallar,  i 
Frejahallen Falköping den 3 januari. Första ordinar-
ie start prolog kl 10.00. Final preliminärt kl 14.00. 
Prolog i 2-mannalag med intervallstart, följt av slut-
spel med knock out. Alla lag får springa minst 2 och 
max 4 omgångar. Nattsträckor kan förekomma på 
del av bana, pannlampa tillhandahålls av arrangör. 
Hallsystem med inslag av skog, samt i en idrottshall 
naturligt och onaturligt förekommande hinder. An-
mälan senast lördagen den 27/12 via Eventor, där 
även mer information om inbjudan finns.

Skaraborg by Night
Tisdagar  Motionsgymnastik/Tabata med HjoGymnastikförening
   i Hammarskolans Gymnastiksal, kl 19.00 – 20.00.  
  Uppehåll under jul och nyår. Brukar vara någon
   mellandagsgympa. Återkommer med detta. Gratis för 
  alla medlemmar i Hjobygdens OK.

Torsdagar  Kl. 18.00 – 19.00 Inomhusträning i Hammarskolans 
  Gymnastiksal. Avslutning i samband med julfesten. 
  Uppehåll i mitten av december tills skolan börjar i 
  januari.

OK Skogsstjärnan håller i söndagarnas långpass 
i vinter, tillsammans med andra Skaraborgsklub-
bar, där fokus ligger på lång löptid och OL-teknik. 
Inbjudan kommer att ligga ute på Eventor, närtäv-
lingar.

Sugen på långpass i vinter?

Utbildningshelgen 2015 med alla möjligheter 
som det innefattar hålls i Vara 31/1-1/2 2015 och 
anmälan ska vara inne senast 16/1.

Mer info finns på Västergötlands OF:s hemsida.

Utbildningshelg Västergötland

Aktuella aktiviteter

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med Hjobygdens OK.

Dagordning:
1 Årsmötets 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. Årsmötets behöriga utlysning
7. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014.
8. Resultat och balansräkning för år 2014
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014
11. Val av ordförande för 2015
12. Val av styrelse för 2015 (i tur att avgå: Barbro Törnroth, 
 Bernhard Grenabo och Dan Holmbäck. Kvarstående: Annika
  Rännare, Håkan Olsson och Ann-Kristin Jansson)
13. Val av två revisorer jämte suppleant för att granska 2015 års  
 förvaltning
14. Val av valberedning inför 2015-2016
15. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015
16. Fastställande av medlemsavgift för år 2016
17. Övriga styrelseförslag
18. Ev. inkomna motioner
19. Rapporter
20. Ev. övriga frågor
21. Mötets avslutning

Inbjudan till klubbens 27:e årsmöte

Alla ungdomar kommer att uppmärksammas 
på prisutdelningen. (Ungdomarna samlas 
kl. 18:00 för att träna inför lucia).

Vi bjuder på fika. Lotter till försäljning.

Ta med paket för 50kr/familj eller 25kr/person.

Årsfest med lucia och prisutdelning

Bowling på Hjo Bowlingcenter  söndagen den 
18 januari kl. 15.00-16.30. Alla medlemmar är 
välkomna!

Häng med på bowling!

högaliden 18 februari
kl. 18:30

Varmt välkomna hälsar styrelsen!

högaliden 
torsdag 11 december
kl. 18:30

Festkommittén önskar alla hjärtligt välkomna!
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Protokoll



Hjo-Orienteraren Nr 4. 2014 Sida 5

Precis som det varit de senaste åren 
arrangerades året DM under två hel-
ger under höstsäsongen. Den 6-7 
september gick medel och stafett av 
stapeln på Torsö, norr om Mariestad. 
Helgen efter spenderades i trakterna 
kring Vara med DM natt, sprint och 
lång. 

DM-tävlingarna ur  
Hjobygdens perspektiv

Johan fick inta silverplatsen under tre av 
årets Dm-tävlingar (natt, sprint och lång). 
han var endast 70 sekunder ifrån guld 
- sammanräknat för Dm natt, sprint och 
lång. 

Foto: erik hansson

Klubbens deltagarantal på  
årets DM-tävlingar

Klubbens topp 5-placeringar på 
årets DM-tävlingar

Plac. 2 Bertil (natt, lång)
 Johan (natt, sprint, lång)
 Kajsa (sprint)

Plac. 3 Ingrid (sprint)

Plac. 4 Håkan (natt)

Plac. 5 Johan (medel)
 Håkan (lång)
 Ingrid (lång)
 Kajsa (medel)

Medel    10 Natt 4
Stafett   0 Sprint 9
  Lång 10

Klubbens hemsida (hbok.se), det är 
där du ska kika om du är nyfiken på 
att se hur du placerade dig i Hjo-
divisionen 2014. 

Nyfiken på årets  
divisionsresultat?
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Foto: erik hansson

Tävling och gemenskap i huvudstaden
Årets 25-manna blev som  
vanligt en trevlig tillställning 
och hjobygdens OK stod på 
startlinjen med ett helt eget lag.

För första gången på flera år kunde Hjo-
bygdens OK ställa upp med ett helt eget lag 
vilket var en av klubbens tre målsättningar 
för årets medverkan i tävlingen. Då tävlin-
gen är den optimala breddtävlingen finns 
det plats för alla från nybörjare till elit och 
från 10-åring som just lärt sig orientera till 
75-åring och kanske ännu äldre. Stora elit-
klubbar ställer upp sida vid sida med små 
klubbar bestående av motionärer. Sam-
manlagt skulle 25 sträckor avverkas mellan 
kl. 9.00 och 18.00 under lördagen. 

Arenan för årets upplaga var belägen 
på Övre ängarna i Rudan som ligger i 
Haninge kommun. I programbladet hade 
banläggaren Lasse Greilert beskrivit årets 
utmaning med orden "Rudanterrängen är 
tuff och utmanande. Det är kuperat och 
på vissa ställen finns det massor av branter 
och stenar. Kurvbilden är bitvis kompli-
cerad. Ibland är det bra sikt och lättare att 
ta sig fram medan det på andra ställen är 
tätare skog och man får kämpa lite mer".

“Ett starkt och stabilt lopp”
Till årets upplaga hade 389 lag ställt upp sig 
på startlinjen för att vid startskottet samti-
digt ge sig ut i skogen. I år var förstasträck-
an en damsträcka och i Hjobygdens lag var 
det Maria Schmiterlöw som fick axla man-
teln. Hon gjorde ett starkt och stabilt lopp 
och avverkade den 5,1 km långa banan på 

39:08 och kom in för växling endast 8,5 mi-
nuter efter kända namn som Anne Margret 
Hausken och Linnea Gustafsson. Johan 
Törnroth följde upp andrasträckan med ett 
riktigt kanonlopp och tappade endast 2,5 
minuter på täten som även den bestod av 
mycket välmeriterade löpare. Johans tid på 
den 6,9 km långa banan blev 40:48. 

elin förbereder sig på att slå emelie Unosson, Bredareds iF, under omstarten. Foto: Johan törnroth
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Omstart med högt tempo
Klubbens andra målsättning var att inte ha 
med någon löpare i omstarten, vilket man 
inte lyckades med. När omstarten gick kl. 
16.00 för de löpare som inte hade startat 
stod Elin Törnroth med nummerlapp för 
sträcka 24 och Lars Axelsson med 25:e 
sträckans nummerlapp på startlinjen. När 
omstarten gick var det mellan 120-200 lö-
pare som gav sig ut på vardera sträckan. Då 
sträckorna är raka och alla löpare på sam-
ma sträcka ska passera samma kontroller 
blir tempot högt. 

Både Elin och Lars visade att de behär-
skade situationen och höll sig väl framme 
i fältet. Deras placering i omstarten var 
runt plats 20. När de kommit i mål och fått 
sina sträcktider stod det klart att laget hade 
klarat den tredje målsättningen för dagen: 
att alla i laget skulle stämpla rätt och få en 
placering i resultatlistan. Som totalsegrare 
i tävlingen blev IFK Lidingö SOK, lag 1 och 
Hjobygdens OK:s placering blev 256.

Klubbmästerskap medeldistans
Då söndagens tävling är den sista stora 
tävlingen för säsongen där många av Hjo-
bygdens aktiva orienterare deltar brukar 
tävlingen vara klubbmästerskap i medel-
distans. Även denna tävling avgjordes i 
samma tuffa och utmanande Stockholms-
terräng som 25manna gått i dagen före. 

Årets klubbmästare blev Teodor Lundborg 
H12,  Sofia Jansson D14, Ann-Sofie Bjur-
ström D16, Simon Larsson H16, Maria 
Schmiterlöw D21, Johan Törnroth H21, 
Lisa Axelsson Öppen dam och Bertil Karls-
son Öppen herr.

ingriD sChmiterLöw

Antar du utmaningen? 
Följ med på nästa års 25-manna!

antar du utmaningen och satsar på att nästa år följa med klubben? 
Vi behöver vara några fler för att vara säkra på att få ihop ett lag. 
tillsammans åker vi buss och bor på hotell. medlemmar som inte 
längre bor i hjo, men som tävlar för oss kommer från andra orter i 
sverige. Det är en riktigt rolig helg som för många är avslutningen på 
tävlingssäsongen.

mikael sprang sträcka 5. här är han på väg ner 
från den sista kontrollen och ska efter upplop-
pet växla över till nästa löpare. 

redan på upploppet visar Bertil klart och 
tydligt vad han tycker om sitt eget lopp under 
stafettens femte sträcka. 
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Tävlingsverksamhet

Verksamhetsberättelse 2014

I styrelsen har följande personer ingått:
Carl-Christian Schmiterlöw (ordförande)
Bernard Grenabo (vice ordförande)
Barbro Törnroth (sekreterare)
Dan Holmbäck (kassör)
Ann-Kristin Jansson
Annika Rännare
Håkan Olsson

Revisorer har varit Bertil Karlsson och 
Torbjörn Axelsson.

Förutom årsmötet den 19 februari  har under 
verksamhetsåret hållits tio protokollförda 
styrelsemöten och ett höstmöte där vi valde 
kommittéerna. Den 1 november 2014 hade 
föreningen 142 medlemmar. Föreningen är 
ansluten till Svenska Orienteringsförbundet, 
Skidförbundet och Friidrottsförbundet.

Ett stort TACK till alla som jobbat med att 
föra klubben framåt.

styreLsen För hJOBygDens OK

Klubben har i år varit representerad 
av totalt 69 personer varav 30 ung-
domar upp till 20 år som tävlat minst 
en gång  i en nationell tävling. 

Hjobygdens OK medlemmar har star-
tat i ungefär 514 tävlingsstarter, cirka 
175 träningstarter på annan ort och 
cirka 240 POL starter till dags datum. 

Årets tio-i-topplista
Johan Törnroth  989
Bertil Karlsson  942
Ingrid Schmiterlöw 904
Håkan Olsson  902
Kajsa Toften  873
Ann-Kristin Jansson 871
Malin Jansson  801
Elin Törnroth  731
Owe Törnroth  722
Maria Schmiterlöw 680

Tävlingsmärken och 
Yrjös minnespris
I år har följande personer fått täv-
lingsmärke:

Elit IV  Bertil Karlsson
Elit III Ingrid Schmiterlöw
Elit II Maria Schmiterlöw
 Elin Törnroth
 Johan Törnroth
Brons Malin Jansson 
   
I år har styrelsen beslutat att det inte 
finns någon som ska få Yrjös minnespris. 

Målsättning 2014
Klubbens mål för 2014 var:
• Nybörjarsatsning för alla åldrar
• Klubben ska arrangera minst en tävling 
varje år.
• Stärka gemenskapen genom att öka anta-
let deltagare på träning/tävling samt andra 
klubbaktiviteter
• Klubben ska deltaga i 25-manna med 
eget lag

Och så här blev utfallet av årets mål:
I år hade vi nybörjarsatsning.
Vi hade eget lag i 25-mannakavlen i år 
igen, vilket var mycket roligt för klubben. 
Vi hade vår 2-dagarstävling som vanligt.

Uppdatering av 
klubbens kartor
Grundlig revidering har gjorts av 
Binnebergskartan. 
Utbyte till laserkurvor har skett i 
samtliga våra databaser. 

styrelsen för hjobygdens OK avger följande berättelse för 
föreningens tjugosjätte verksamhetsår 2014.
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Klubbmästerskap

Totalt har klubben fått sex stycken 
Skaraborgsmästare. Följande personer 
har vunnit:

Sprint Kajsa Toftén D65

Lång Johan Törnroth H21
 Håkan Olsson H65

Natt Bertil Karlsson H65 

Medel Johan Törnroth H21
 Bertil Karlsson H65

När det gäller DM så lyckades ingen i 
klubben ta något DM-tecken. 
Däremot hade Johan Törnroth tre 
andraplaceringar (natt, sprint och lång).

Söndagen den 12 oktober avgjordes  
KM medel i samband med 25-man-
namedeln. Det var 21 startande. 

Klubbmästare Medel
H12    Teodor Lundborg
H16    Simon Larsson
H21    Johan Törnroth
ÖH    Bertil Karlsson
D14    Sofia Jansson
D16    Ann-Sofie Bjurström
D21    Maria Schmiterlöw
ÖD     Lisa Axelsson

Skaraborgsmästerskap 
och Distriktsmästerskap

Våra andra arrangemang

Klubbens tävlingar

Vi har varit med ytterligare ett år och hjälp till 
med matserveringen på Vätternrundan, som i  
år gick av stapeln den 14 juni. 

I år har vi kört bingo och tipspromenader uppe 
vid klubbstugan nästan varje helg under vår och 
höst när det har varit barmark. Det har visat sig 
vara mycket uppskattat och trenden håller i sig 
från förra året när det gäller antalet besökare. 
I höst har det verkligen kommit många delta-
gare, några gånger runt 140 personer.

I år arrangerade vi vår egen dubbel-
tävling som vanligt. Tävlingen gick 
i år i riktigt fin Hökensåsterräng. 
Arenan var förlagd vid Binnebergs 
gård där vi hade ett fantastisk ut-
sikt ner mot Vättern. I år slog vi 
alla gamla rekord i deltagare när det 
gäller vår 2-dagars tävling. Det var 
drygt 2000 deltagare båda dagarna 
varav en hel del stannade över natt 
på vår provisoriska camping intill 
arenan. 

Vidare har vi i år arrangerat två 
tävlingar i Pensionärs-OL och en 
deltävling i ungdomsserien. 

Foto: Fam
iljen törnroth

Tisdagen den 16 september avgjordes 
KM natt i samband med Tisdags-OL 
i Karstorp. Nio personer från  klub-
ben sprang mästerskapet. 

Klubbmästare Natt
H12    Teodor Lundborg
D16    Malin Jansson
H Senior    Mikael Lundborg
D Senior    Ann-Kristin Jansson

Torsdagen den 11 september avg-
jordes KM sprint i Stadsparken. Det 
var 29 personer som sprang. 

Klubbmästare Sprint
D Senior    Ingrid Schmiterlöw
D 10    Lovisa Andersson
D 12    Linnea Ekmark
D14    Sofia Jansson
D 16    Elsa Fägerhag
H Senior    Mikael Lundborg
H 10    Erik Rännare
H 12    Teodor Lundborg
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så har höstens orienterings-
säsong avslutats i och med  
O-event i Borås 7-9 november. 

Som vanligt ligger fokus på ungdomarna 
och det är här det största deltagandet är. 
Uppemot 190 deltagare i vardera Inskoln-
ing, U-klasser, HD10, HD12 och HD14, 
och ca 90 deltagande HD16, sedan min-
skar antalet deltagare. Det är en glädje att 
se alla dessa ungdomar tar sig an utman-
ingar de aldrig annars skulle göra.

Det startar redan på fredagskvällen med 
Sprint by Night. En nattsprint i stads- och 
parkmiljö med mål inne på Borås Arena. 
På lördagen var det i år en nyhet med 
Up´n Downhill, då stora delar av Ryaåsar 
är avlysta pga. O-Ringen i Borås nästa år, 
(här går den avslutande 5:e etappen). Det 
var roligt med omväxling, men jobbigt då 
första sträckan gick uppför rätt rejält, för 
att sedan avsluta nerför. Målet var i år ca 
900 meter från Borås Arena. 

Äventyr med linbana
Efter lunch var det dags för Äventyrsba-
nan, som i år var belägen vid Campingen. 
Det gick riktigt bra för våra ungdomar i 
Hjobygden, med minnestest, boll genom 
rör, åka bob och bygga träklossar på 
höjden, fånga chokladbollar samt hur 
mycket saker och ting väger. Givetvis 
var linbanan med och i år gick den över 
Viskan igen. Dagen avslutades med bad i 
Stadsparksbadet och en god kvällsmåltid.

På söndagen efter frukost var det avs-
lutning på Borås Djurpark med ZO-

Orientering. Lite svårare i år då de hade 
rödmarkerat en del stigar inne på Borås 
Djurpark. Så det gällde att tänka lite ex-
tra. En som lyckades bra med det var Lin-
nea Ekmark som blev 9:a i U2 med 189 
startande. Övernattning skedde på Almås 
Gymnasiet. Alla ungdomarna gjorde bra 
ifrån sig och hade alla fina placeringar. 
Flera av dem tyckte att Sprint by Night 
och linbanan på Äventyrsbanan var roli-
gast och givetvis gemenskapen runt om-
kring.

Förutom säsongsavslutning i orienter-
ing var det också orienteringsgala i Borås 
med utmärkelse till våra bästa orienterare 
i Sverige. Detta gjorde att vi bland delta-
garna på tävlingarna kunde stöta på Tove 
Alexandersson, Annika Billstam, Sara 
Hagström och Gustav Bergman och flera 
andra elitorienterare.

Samtliga resultat från tävlingarna i Borås 
finns att hitta på Eventor.

Höstsäsongen avslutades i Borås

ett av momenten i Äventyrsbanan.samarbete var ett mycket viktigt inslag under Äventyrsbanan som klubbens ungdomar 
genomförde i samband med O-event i Borås. 

hjobygdens ungdomar poserar under O-event. Foto: ann-Kristin Jansson

ann-Kristin JanssOn
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Lösningar  lämnas till Inge Berg
senast 10 februari 2014.

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 1 - 15
Vågrätt:

  1. sparar krut
  8. märke på mobil   
      bostad
  9. Äss
11. Utpeka
14. Benet
15. alpacka
16. Jämna till
18. röks ofta
20. tok
22. tillverkar 
      smörgåspålägg
24. Plats för bak
25. Kryp i ost
26. Kan vara salt
27. Puckunderlag
29. görs frön
30. Cariboukäk
34. Får vi från tt
35. Unghäst
37. rall

Lodrätt:

  1. stopp
  2. gör bantare
  3. Kort för finare titel
  4. mången i skogen
  5. en i tyskland
  6. Fyrhjuling
  7. rovdjur
  9. har lager på lager
10. Potatisgift
12. Vinterkonst
13. efter brand
17. nästa
19. tittar
21. arbete och vila
23. Kasta
24. Kungsfisk
28. gör vissa låtar
31. maja-partner 
      (enl. Fröding)
32. Kort för klagomur
33. Fjord
36. namnet okänt

Namn: _________________________________________

Adress: _________________________________________

Nio lösningar inkomna. Tack för det!

De som lämnat lösningar är: 
Owe och Barbro Törnroth, Viola Olofsson, Monica och Gunnar 
Bryst, Karl Bergstrand, Stig Gustavsson, Anita och Åke Gustavsson,
Maria Schmiterlöw och Andréas Nordfors, Dan Holmbäck, Bernhard 
Grenabo.

Tur i dragningen hade: 
Karl Bergstrand (3 lotter) och Dan Holmbäck (2 lotter). 
Grattis! Hoppas på tur i “skrapet”!

Ser gärna fram mot många fler lösningar på nya korsordet! 
God Jul och Gott Nytt År tillönskas er alla!

        inge Berg

Lösning till korsordet 4 -14
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På jakt efter  
den perfekta  
julgranen?

I kraftledningsgatan uppe i Högaliden finns 
det granar att hugga för de som är intresse-
rade. Det går även bra att ta granar utmed 
spåren. Hjobygdens medlemmar betalar 100 
kr per gran. Betalning sker genom insättning 
på klubbens bankgiro 5783-5654 eller 
genom att lägga en hundralapp i bössan för 
duschkassan.

Saknar du info från 
Västergötlands OF?
Om du saknar tidningen Västgöta-
orienteraren finns det möjlighet att få 
nyhetsbrev via mailen. För de av er 
som ännu inte tecknat er för nyhets-
brevet från Västergötlands OF så gör ni detta på:
http://www.orientering.se/Distrikt/VastergotlandsO-
rienteringsforbund/Nyhetsbrev/

Har du facebook? Gilla Västergötlands OF och/eller 
gå med i gruppen Orientering i Skaraborg så får du 
rykande färska nyheter. Givetvis skickar Ann-Kristin 
ut klubbnyheter via mailen. Och via klubbens hem-
sida finns det länkar till nyheter  från VOF och SOFT. 


