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Höstens träningar/aktiviteter
Tisdagar Tabata kl 19:00 – 20:00 i Hammarskolans  
  gymnastiksal, i samarbete med Gymix Hjo.  
  Alla medlemmar i Hjobygden tränar gratis  
  på detta pass.

Torsdagar Inomhusträning för ungdomar i Hammarskolans  
  Gymnastiksal kl 18:00 till 19:00. Sista gången i  
  höst den 1/12. Startar efter juluppehållet 12/1-17.

En söndagseftermiddag i januari blir det bowling i Hjo Bowlinghall. 
Alla medlemmar är välkomna, både yngre och äldre.

Mer information kommer på hemsidan och via mail. För aktuella 
träningar, tävlingar och aktiviteter titta på hemsidan i kalendern. 
www.hbok.se 

UTK

Larmet i Högaliden

Viktigt! Om ni medlemmar 
på något sätt utlöser larmet 
så det börjar tjuta uppe i Hö-
galiden så måste ni ringa till 
Carl-Christian Schmiterlöw 
direkt (tel 0703-444429). Det-
ta så att jag slipper åka upp 
till Högaliden i onödan. Det 
fungerar i regel, men det har 
blivit lite för många gånger jag 
kört upp i onödan på sistone. 
Tack på förhand!

Carl-ChrisTian  
sChmiTerlöw

Tidig skidpremiär

Den tidiga vinterns antågande med 
snö i början på november möjlig 
gjorde tidig skidpremiär. Onsda-
gen den 7 november, var det spårat 
uppe på Högaliden, 2,5 km och 5 
km. På kvällen innan höstmötet 
passade jag och Malin på att åka 
2,5 km spåret. Det var fina spår 
på hopskrapad snö. Ett stort tack 
till Karl Bergstrand med flera som 
fixade detta. Hoppas detta inte var 
enda tillfälle i vinter utan att vi kan 
åka flera gånger på Högaliden. 

ann-KrisTin Jansson

Skaraborg by night 2016/2017
– Orienteringsträning i vinter

Programmet:
24 nov  Falköpings AIK OK
8 dec    OK Skogsstjärnan 
20 dec   IF Hagen
12 jan Gudhems IF
26 jan  Ryda SK 
9 feb   Istrums SK
23 feb  Lidköpings VSK
7 mars    Tibro OK
 
Första start kl 19:00 om inget annat meddelas. Startavgift 40kr. 
Reflex/reflexväst skall bäras av deltagarna när det är stads-OL.
Fyra banor, en mycket lätt bana på 2 km för att värna om ung-
domarna, de andra tre banorna är 3, 5, 8 km.

Regler, samma som tidigare med följande kommentarer:
– Ingen poängberäkning
– Möjlighet att klubbmedlemmar kan få samma gaffel för att 
kunna användas som lärande av orientering (endast i lärande 
syfte)
– Anmälan senast tre dagar innan i Eventor

ann-KrisTin Jansson

Summering av  årets DM-helger
I början på september var det dags för årets DM-helger. Första hel-
gen med medel och stafett avgjordes vid Hjortgården i Alingsås. På 
lördagen hade de lovat uppehåll och det fick vi som startade tidigt 
i början på banan. Men strax efter första start det drog in kraftiga 
regnskurar över Alingsås. Så de som startade lite senare fick springa 
i regnskurar hela tiden, medan vi andra fick det en bit in på banan. 
Detta gjorde att kartan blev svår läst ffa för oss som bär glasögon, 
men även för övriga var det svårläst. Tack till er klubbmedlemmar 
som la över regnskydden på våra ryggsäckar. På söndagens stafett 
hade Hjobygden inga deltagande lag. 

Helgen efter avgjordes natt, sprint och lång med SOK Träff och 
Skogsstjärnan som arrangörer. På fredagskvällen var det DM-natt 
i Norra Skogen, Karlsborg. På lördagen var det sprint på fästning-
sområdet i Karlsborg. Här var det flera ungdomar med och sprang, 
bäst lyckades Anton Astbäck då han vann U2. Vi fick flera andra 
placeringar i klubben också, men ingen DM-mästare.

På söndagen var lång-DM vid Humsbölet norr om Karlsborg. 
Här var det svårorienterat. Men Sofia Jansson som enda ungdomen 
som deltog lyckades vinna D16K. Inte heller här blev det någon 
DM-mästare. 

ann-KrisTin Jansson

Nu är det höst, vi har gått över till 
vintertid och klubben har redan 
spårat för skidor för första gången 
i vinter den 9 nov. I och med att vi 
fick snö så tidigt så valde vi ställa 
in de sista två bingopromenaderna 
i år. De flesta tävlingar är slut för sä-
songen. När man tänker tillbaka på 
året som varit har vi haft vår dub-
beltävling 13-14 Augusti. Man kan 
bara säga att vi har en bra organi-
sation när det gäller tävlingar. För 
ännu en gång blev det lyckade och 
bra tävlingar. Det blev ungefär hälf-
ten så många tävlande som året in-
nan, men i år konkurrerade vi med 
flera tävlingar i granndistrikten. I 
år var vi på en ny arena för oss norr 
om gården Grenabo. Tävlingster-
rängen var mycket varierande och 
bra. Ett stort tack till familjen Sven-
sson på Gökaliden som upplåtit sin 
mark till Arenan och även ett stort 
tack till Eriksson som upplåtit sin 
arrenderande mark till parkering. 

Ett stort tack till alla som ställde 
upp och gjorde detta möjligt. Detta 

bevisar att en liten klubb klarar av 
att arrangera en 2-dagarstävling. 
Dessutom har pensionärerna ar-
rangerat två tävlingar under året, 
UTK har arrangerat en ungdom-
stävling för kretsen plus alla trän-
ingar. 

Nästa år går O-Ringen i Värmland. 
Denna tävling kan jag varmt rek-
ommendera. Hitintills är det sju 
personer från klubben som har an-
mält sig, men fler kommer det att 
bli. Det vet jag.

Det har snart gått ytterligare ett år. 
Jag tycker tiden bara rusar i väg. Jag 
vill TACKA alla i klubben plus även 
de som ej är medlemmar, men som 
ändå stöttar oss på tävlingarna eller 
på något annat sätt under 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 verk-
samheten går framåt.

Hjo-Orienteraren 
– medlemsinfo för 

hjobygdens  
orienteringsklubb

#4 - 2016

Det var mamma Ingrid som drog med familjen ut 
i skogen första gången. Då var Maria 8 år och fick 
gå nybörjarkurs i Högaliden. Det dröjde inte länge 
förrän resten av familjen hängde på och redan 1998 
sprang Maria sin första etapp på 5-dagars, i Karlstad, 
och har i stort sett sprungit alla år sedan dess. Maria 
har sina främsta meriter från åren 12-16 då hon spe-
ciellt kommer ihåg året då hon i Distriktsmatchen 
vann både den individuella och den totala tävlin-
gen och var den som avgjorde på sista sträckan på 
stafetten! Idag blir det fortfarande en hel del orien-
tering men på motionsnivå och med utgångspunkt 
från Lidingö där hon bor med sin man Andreas, som 
springer orientering för Stora Tuna. Maria jobbar 
som apputvecklare och har under flera år haft hand 
om sekretariatet på våra tävlingar.

För segern i hjo-Divisionen. 
Prisutdelning skedde i samband med årsfesten 8 dec.

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

Kajsa TOfTéN

UTK UPPMÄRK-SAMMAR !

nästa nummer utkommer 
ca. vecka 10

Manusstopp: 10 februari

Omslag: hjobygdens 
ungdomar prisades under 

årets julfest.

Foto: owe 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 en riktig  
God Jul  
och ett  

Gott Nytt År  
till er alla!

Maria Schmiterlöw
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Protokoll
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Styrelsens 
Verksamhetsberättelse 

    2016

Inbjudan till  

 Årsmöte
Härmed kallas alla medlemmar till  
Hjobygdens OK:s tjugonionde årsmöte.

onsdag 22 februari 2016 
Kl. 18.30
Klubbstugan, högaliden

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 
2016.

8. Resultat och balansräkning för år 2016.

9. Revisorernas berättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016.

11. Val av ordförande för 2017.

12. Val av styrelse för 2017. ( i tur att avgå : 
Barbro Törnroth, Bernhard Grenabo och Dan 
Holmbäck. Kvarstående: Malin Jansson, Håkan 
Olsson och Ann-Kristin Jansson.) 

13. Val av två revisorer jämte suppleant för att 
granska 2017 års förvaltning.

14. Val av valberedning inför 2017-2018.

15. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
för 2017. 

16. Fastställande av medlemsavgift för år 2018. 

17. Övriga styrelseförslag.

18. Ev. inkomna motioner.

19. Rapporter.

20. Ev. övriga frågor. 

21. Mötets avslutning

Välkomna!

styrelsen för hjobygdens oK  avger följande 
berättelse för föreningens tjugoåttonde  verk-
samhetsår 2016.

I styrelsen har följande personer ingått:  
Ordförande:  Carl-Christian Schmiterlöw 
Vice ordförande: Bernard Grenabo 
Sekreterare: Barbro Törnroth 
Kassör: Dan Holmbäck
Övriga ledamöter: Malin Jansson, Ann-Kristin Jansson och 
Håkan Olsson.
Revisorer har varit Bertil Karlsson och Torbjörn Axelsson

Förutom årsmötet den 24 februari  har under verksamhetsåret 
hållits 10 protokollförda styrelsemöten och ett höstmöte där 
vi valde kommittéerna.
Föreningen har den 1 November 2016, 133 medlemmar en 
liten minskning från föregående år. 
Föreningen är ansluten till Svenska Orienteringsförbundet, 
Skidförbundet och Friidrottsförbundet.

I år hade vi nybörjarsatsning Bredd- och Motionsorientering 
för vuxna och barn. Vi hade inget eget lag i 25-manna kavlen i 
år utan fick hjälp av några andra klubbar men vi deltog vilket 
var viktigt. Vi har ökat antalet starter i år med 100 stycken 
mot föregående år. Vi hade vår 2-dagars tävling som vanligt. 

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

sTyrelsen

Tävlingar
I år arrangerade vi vår egen dubbeltävling som vanligt. Datum 
var 13-14 augusti. Tävlingen i år gick i skogarna Norr om Gre-
nabo gård. Arenan var på Gökaliden hos familjen Svensson. I 
år hade vi ungefär hälften av tävlande mot föregående år ber-
oende på ett större antal tävlingar i granndistrikten. Det vill 
säga ca: 1100 på två dagar är ändå bra. 

Vidare har vi arrangerat två pensionärstävlingar, och en 
deltävling i ungdomsserien. Vi har varit med ytterligare ett 
år och hjälp till med matserveringen på Vätterrundan Denna 
tävling gick av stapeln den 18 juni. 

I år har vi kört Bingo och tipspromenader vid klubbstugan 
nästan varje helg under vår och höst när det har varit bar-
mark. Det har visat sig vara mycket uppskattat och  antalet 
besökare är ungefär lika med föregående år. 

Tävlingsverksamhet
Klubben har i år varit representerad av totalt 64 personer 
därav 30 ungdomar upp till 20 år som tävlat minst en gång  i 
en nationell tävling. Hjobygdens OK medlemmar har startat i
ca: 737 tävlingsstarter på 100 tävlingar i Sverige ca: 84 träning-
starter på annan ort och ca: 265 POLstarter till dags datum. 
Totalt har klubben fått 4 Skaraborgsmästare.

 Årets tio i topplista
 Kajsa Toften  976
 Bertil Karlsson  907
 Ann-Kristin Jansson 903
 Malin Jansson  886
 Håkan Olsson  885
 Owe Törnroth  865
 Gunnar Bryst  857
 Ingrid Schmiterlöw 811
 Ann-Katrin Ahlström 791
 Elin Törnroth  772

När det gäller DM tecken så tog ingen i klubben något.

När det gäller Skaraborgsmästerskap så har följande vunnit:
 SkM Sprint 
 D18 Malin Jansson
 D55 Ingrid Schmiterlöw
 H60 Owe Törnroth

 SkM  Natt
 D75 Ann-Katrin Ahlström 

När det gäller Klubbmästerskap så har följande vunnit:
 Klubbmästare Skidor
 Ungdom  Teodor Lundborg
 Dam  Ingrid Schmiterlöw
 Herr  Mikael Lundborg

 Klubbmästare Sprint
 D ungdom kort Linnea Ekmark
 D ungdom lång Sofia Jansson
 H ungdom kort Elof Roth
 H ungdom lång Teodor Lundborg
 H lång  Owe Törnroth

 Klubbmästare Natt
 H Senior  Bertil Karlsson

 Klubbmästare Medel
 Ungdom  Teodor Lundborg
 H21  Johan Olsson
 ÖH  Owe Törnroth
 D21  Maria Schmiterlöw
 ÖD   Lisa Axelsson

Tävlingsmärken 
I år har följande person fått 
tävlingsmärke.

Guld Malin Jansson
Elit I Anna Schmiterlöw
Elit IV Håkan Olsson

Yrjös  
Minnespris
Förra året var sista året 
som priset delades ut.

Karta
Lillhult-kartan har 
nyritats och blivit  
reviderad. 

Målsättning 2016
•	 Nybörjarsatsning: Bredd- och Motionsorientering för 

vuxna och barn.
•	 Klubben ska arrangera minst en tävling varje år.
•	 Stärka gemenskapen genom att öka antalet deltagare på 

träning/tävling, samt andra klubbaktiviteter.
•	 Klubben ska deltaga i 25-manna med eget lag.



Hjo-Orienteraren   Nr 4. 20168 9Hjo-Orienteraren   Nr 4. 2016

Årets klubbmästare i natt korades i samband med 
axvalla natten fredagen den 21 oktober. 

Tyvärr var det inte så många deltagare och de flesta sprang olika klasser. 
För att få fram en klubbmästare så har vi utsett den som hade snabbaste 
km-tiden och det blev Bertil Karlsson.

Klubbmästare i medeldistans korades som vanligt i 
samband med 25-manna.

Följande blev klubbmästare:
D21 Maria Schmiterlöw, H21 Johan Olsson, Öppen dam Lisa Axelsson, 
Öppen herr Owe Törnroth och ungdomsklass Teodor Lundborg.

Klubbmästare i sprint; Owe, Teodor och Sofia.

Klubbmästare i skidor; mikael, ingrid och Teodor.

Traditionsenlig julfest i Högaliden

Det var klubbmästare och divisions-
segrare som fick diplom och ung-
domar som fick pokaler för tränings- 
och tävlingsflit. De ungdomarna som 
under året varit delaktiga i projektet 
UngOteket uppmärksammandes ock-
så. 

Under fikat var det bildspel från det 
gångna året. En nyhet för året var ett 
Quiz med frågor om klubben och ori-
entering i allmänhet där ungdomrana 
som ordnat detta nog fick många av 

oss lite äldre att upptäcka nya möj-
ligheter med telefonen. Kul och my-
cket trevligt.

Som avslutning var det utlottning av 
de medhavda julklapparna. 

Tack till alla som varit med och ord-
nat festen! Hoppas att fler har möj-
lighet att delta vid nästa årsfest som är 
en trevlig tradition.

owe TörnroTh

en av årsfestens givna punkter är utdelning av priser och 
utmärkelser. 

På torsdagskvällen den 22 september avgjordes årets 
Klubbmästerskap i sprint. Det var 16 hjo-orienterare 
som tagit sig till stadsparken i hjo. Deltagarna var 
från 9 år och uppåt. Banläggare var ann-Kristin Jans-
son. 

Det fanns 2 banor att välja på en kort på 1,1 km och en lång på 1,6 km. 
Klasserna delades in i 4 ungdomsklasser och en herrklass. Tyvärr var det 
inga damer över 21 som deltog och därför blev det ingen klubbmästare 
i damklassen. Elof tyckte det var så roligt att springa så han sprang även 
Långa banan och fick en tid på 17.47 men det var utom tävlan.

Resultat KM sprint 2016-09-22 i Hjo Stadspark:

D Ungdom Kort:
1. Linnea Ekmark   8.07
2. Lovisa Andersson  19.30
3. Alice Ekmark  25.07
4. Dagny Roth  36.37
5. Sara Danehammar 36.44

D Ungdom Lång: 
1. Sofia Jansson  10.34
2. Elsa Fägerhag  24.12

H Ungdom Kort:
1. Elof Roth     12.04
2. Simon Danehammar  17.09

H Ungdom Lång:
1. Teodor Lundborg  10.35
2. Hjalmar Johansson 16.14
3. Elof Roth  17.47 (utom tävlan)
4. Mattias Andersson 20.48

Herrar Lång:
1. Owe Törnroth  8.37
2. Bertil Karlsson  9.56
3. Lars Ekmark   11.20
4. Gunnar Bryst  13.59

Teodor - trefaldig klubbmästare

Under åresfesten var det många klubbmästare som prisades för 
sina framgångar under året. Foton: Barbro Törnroth

ovan: håkan prisades med elitmärke nivå 4. 

Till vänster: som vanligt fanns det många spännande 
paket att välja och vraka bland för de som hade tur att 
vinna i julklappslotteriet.

Foton: owe Törnroth



Hjo-Orienteraren   Nr 4. 201610 11Hjo-Orienteraren   Nr 4. 2016

en fullt fokuserad lars har genomfört sin sträcka och ska växla ut till nästa löpare i turordningen.

Det var ett glatt gäng som samlades kring klubbflaggan för det sedvanliga lagfotot.

Foton: familjen Törnroth

Alldeles söder om handelsplatsen ligger 
Gömmarens naturreservat som utgjorde 
tävlingsområde. Det var stigrikt med vari-
erande terräng med möjlighet till tuff och 
utmanande orientering då det fanns de-
taljrika höjdpartier. 

Avslutning på tävlingsäsongen
För de flesta orienterare är 25mannahel-
gen den sista tävlingshelgen för säsongen. 
För Hjobygdens OK är det tradition att 
ha som målsättning att ha ett eget lag och 
göra helgen till en trevlig klubbaktivitet 
med bussresa och hotellboende. Så också 
i år. På grund av några återbud fick laget 
kompletteras med 3 duktiga löpare från 
andra klubbar. Klockan 9 på lördag mor-
gon stod Hjobygdens Maria Schmiterlöw 
på startlinjen ihop med ytterligare 376 
damer som tillsammans gav sig ut i sko-
gen för att avverka den 5,8 km långa gaf-
flade banan som utgjorde förstasträckan. 
Hon gjorde en stabil insats och växlade ut 
Johan Olsson på placering 257. Kl 15.45 
stängde växlingsfållan för att förbereda för 
den gemensamma omstarten strax efter 
kl. 16 som är för de lag som inte växlat ut 
sina löpare. I omstarten deltog Lisa Axels-
son som sprang sträcka 24 och på sträcka 
25 sprang den inlånade orienteraren An-
dreas Nordfors. När han sprang i mål och 

stämplat ut kunde laget konstatera att 
efter en sammanlagd löptid på 8 timmar 
och 31 minuter och att alla hade stämplat 
rätt blev den slutliga placeringen 267. Mer 
om resultatet går att läsa på hemsidan för 
25manna 2016.

Söndagens medeldistans
På söndagens tävling gjorde klubbens 
deltagare upp om den prestigefulla 
titeln "årets klubbmästare i medeldis-
tans". Karaktären på terrängen var den-
samma som dagen före och gick delvis i 

samma område. Banläggaren hade lagt 
kluriga och utslagsgivande banor. Föl-
jande klubbmästare korades: D21 Maria 
Schmiterlöw, H21 Johan Olsson, Öppen 
dam Lisa Axelsson, Öppen herr Owe 
Törnroth och ungdomsklass Teodor Lun-
dborg. Hemresan fylldes med eftersnack 
om vägval, spikade kontroller och bom-
mar. 

Tack till alla som bidrog till att göra årets 
25-mannastafett till en riktigt trevlig 
klubbhelg!

25 sträckor,
8 h  31 min  37 sek
orienteringsglädje.

Årets 25manna avgjordes i gränslandet mellan storstad och storskog vid 
Kungens kurva i Huddinge kommun söder om Stockholm. 
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Stigrik helg på Bacho Cup
En solig lördag i september åkte sju ungdomar från Hjo till Lid-
köping och deltog i ungdomstävlingen Bacho Cup.  I tävlingen 
deltog cirka 380 ungdomar och den var förlagd vid Dalängskolan. 
Terrängen i den lilla skogen var stigrik och med mycket lite kuper-
ing. Bitvis var det väldigt tätt mellan träden men ändå ganska lät-
tframkomligt.

lars eKmarK

Under de senaste 38 åren har Henry An-
dersson arbetat med att förflytta folk från 
en punkt till en annan i och med yrkesrol-
len som busschaufför. Han jobbar fortfar-
ande heltid trots att den klassiska pension-
såldern är passerad, men det finns inga 
planer på att trappa ner än. ”Jag har en 
väldigt förstående fru som förstår att mina 
arbetstider är oregelbundna och att jag 
verkligen gillar det jag gör. Så jag läng jag 
trivs med det jag gör och bussarna håller så 
kommer jag fortsätta köra.” 

Helgen efter Hjobygdens resa till 
25-manna så är det återigen dags att köra 
ett gäng orienterare. Den gången styr 
han bussen snäppet mer norrut, närmare 
bestämt Falun, där den traditionsenliga 
ungdomstävlingen DalaDubbeln arrang-
eras. Och att köra orienterande ungdomar 
är något som han är van vid och uppskat-
tar. ”Under alla de år som jag kört orienter-
ingsungdomar till olika tävlingar och läger 
så har det varit väldigt lugnt i bussen. De 
är ofta mycket skötsamma och noga med 
att inte skräpa ner.” Och Henry menar att 
ungdomarnas beteende i mångt och my-
cket kan ses som en avspegling av hur de-
ras ledare agerar och lär ut. ”Jag upplever 
att just orienterande ungdomar får lära sig 
på ett helt annat sätt jämfört med många 
andra idrotter.” Åtminstone är det så han 
uppfattar situationen utifrån sin yrkesroll. 
Lärdomen att inte skräpa ner omkring sig 
kommer mycket från hur man är uppvux-
en och vilka principer man blir uppfostrad 
utifrån, vilket också är något han tycker 
har förändrats sedan hans egen ungdom 
under 50–60-talen. Och med viss glimt 
i ögat uppfattar jag att Henry gärna hade 

valt att använda uttrycket ’det var bättre 
förr’ här, men det förblir osagt. 

Säkerheten mycket viktig
Mitt trevliga samtal med Henry pågår från 
Olshammar hela vägen hem till Mark-
landsgatan i Hjo och ett av de ämnen vi 
diskuterar är givetvis vad som är den stora 
tjusningen med att köra buss. Det är en frå-
ga vars svar han inte behöver fundera länge 
över. ”Jag är en väldigt social person som 
tycker om att träffa nya människor och 
då är det här jobbet perfekt. Jag trivs bra 
med den sociala biten och gillar att serva 
folk och se till att de får ut det de vill från 
sina resor.” Innan han intog platsen ba-
kom bussratten för 38 år sedan så var det 
långtradare som gällde, men han trivs be-
tydligt bättre med att köra folk. ”Jag upp-
skattar variationen och att det aldrig blir 
ensidigt. Resorna går åt olika håll och man 
vet aldrig vilken typ av körning som vän-
tar en eller vilka personer man får möta.” 
Henry tycker också att det är roligt att job-
bet tar honom till nya platser med många 
intressanta sevärdheter. Han berättar in-
levelsefullt om ett besök på en fabrik utan-
för Norrköping som gör pappersmassa och 
hur fascinerande det är att se hur hela pro-
cessen går till. Men det är inte alltid resan 
går till nya platser, två gånger i månaden 
kör han nämligen ett fullt busslass till 
Gekås i Ullared. ”Ja, nu på tisdag är dub-
beldeckaren fylld med 70 personer, så då 
blir det nog riktigt race där”, säger han med 
ett skratt. 

Och Henry påpekar att det vill till att 
man är uppmärksam i trafiken, inte minst 
sedan mobiltelefoner och liknande har 

gjort vägarna alltmer farliga. ”Det har de-
finitivt blivit mycket hetsigare i trafiken 
under åren som gått. Nu för tiden är det 
många som sitter med både mobiltele-
foner och surfplattor framför ratten, vilket 
naturligtvis är förenat med livsfara.”

Han påpekar hur noga det är att chaufför-
er håller sig till de bestämda tidsscheman 
som finns om hur länge man får köra i 
sträck och hur lång vila man behöver. 
Detta är naturligtvis något som bidrar till 
att hålla olycksantalen nere på våra vägar. 
Och själv har han haft tur under sina år 
som chaufför och klarat sig undan olyckor. 
Eller åtminstone påstår han själv att det till 
viss del säkert beror på tur, men det märks 
att han har koll på vad han gör och att han 
är en duktig chaufför som vet vilka regler 
som gäller för att hålla vägarna säkra. 
”Själv har jag aldrig varit med i en olycka 
under alla mina år och det känns otrol-
igt skönt. Men jag har sett många olyckor 
längs med vägarna och det etsar sig fast i 
huvudet. Riktigt otäckt. Och det är klart att 
man känner ett stort ansvar när man kör 
en dubbeldeckare med 70 personer i. Varje 
gång jag kommer hem efter en resa och in-
get oplanerat har hänt så känns det skönt.” 
säger Henry.

Efter 25-mannahelgen i Stockholm ser han 
fram emot att komma hem till frugan som 
väntar hemma i villan mitt emellan Un-
denäs och Älgarås i Töreboda kommun. 
Deras tre vuxna barn är sedan länge utflug-
na, men två hundar håller dem ständigt 
sällskap. Eftersom Henrys arbete innefat-
tar relativt mycket stillasittande uppskattar 
han en aktiv fritid och tar gärna en skog-
spromenad med hundarna, arbetar i den 
stora trädgården eller hugger ved. ”Det är 
skönt att ta med sig motorsågen en sväng 
ut i skogen ibland och få lite vardagsmo-
tion.” Höstens stora projekt blir att bygga 
en friggebod på tomten. 

Henry berättar att han trivs fantastiskt 
bra med jobbet hos Bussola och har som 
sagt inga planer på att trappa ner än, så 
förhoppningsvis får klubben njuta av hans 
sällskap även på nästa års 25-mannaresa. 

Johan TörnroTh

En pratstund med Henry
Precis som flera gånger tidigare var det i år Henry Andersson från 
Bussola som körde klubben till 25-manna i stockholm. här kommer 
en chans att lära känna honom lite närmare.

Trivs bra bakom ratten. henry säger att den sociala biten är bland det bästa med yrket som busschaufför.
Foto: Johan Törnroth

Div 1
Kajsa Toftén                    100  100 100 100 100  98  98 97  92 91            976
Bertil Karlsson               100   97  91 91  90  90  90 88  86 84                  907
Ann-Kristin Jansson     100   95  94 92  90  88  87 86  86 85                  903
Malin Jansson                100  100  94 94  92  90  86 83  77 70                 886
Håkan Olsson                100   95  93 92  89  84  84 83  83 82                  885
Owe Törnroth                100   92  91 95  90  87  80 78  77 75                  865
Gunnar Bryst                 100   97  92 90  86  81  80 80  79 72                  857
Ingrid Schmiterlöw       100   93  89 88  88  88  85 65  60 55                  811
Elin Törnroth                   97   85  85 85  78  75  75 64  64 64                  772
Carl-Ch Schmiterlöw      60   50  50 50  50  50  40 40  30 20                  440
Bernhard Grenabo          58   55  45 45  41  33  27 25  25 25                  379
Maria Schmiterlöw         64   62  55 50  50  40  35                                   356

Div II
Ann- Catrine Ahlstr     100   87  83 81  80  75  74 74  71 66                  791
Sofia Jansson                   70   70  65 60  60  50  45 40  40 30                  530
Lars Ekmark                   50   50  50 45  45  45  45 45  45 40                   460
Lisa Axelsson                  65   65  65 65  65  60  50                                   435
Johan Olsson                  75   75  65 60  55  50  45 10                              435
Oscar Törnroth              67   65  55 53  50  50  40 40                              420
Linnéa Ekmark              60   60  50 40  40  40  20                                    310
Karl Bergstrand             80   65  56 40  37  20                                          298
Teodor Lundborg          60   45  40 40  20  10                                          215
Mikael Lundborg           70   50  40 30                                                      190
Barbro Törnroth            20   20                                                                    40
Ewa Larsson                                                                                                    0

Slutställning i Hjo-divisionen 2016
Totalt har 64 av klubbens 
medlemmar sprungit minst 
en tävling under året.

Div III
Jessika Holst                 70   64  50 42  40  30  30 20  20 10           376
Anna Schmiterlöw      72   64  50 47  40                                        273
Elof Roth                      67   40  40 40  30                                        217
Elsa Holst                     30   30  30 30  30  30  30                            210
Jonas Holst                   50   30  30 30  20  20  10 10                      200
Patrik Andersson        50   50  48                                                    148
Signe Ekmark              40   30  30 20  20                                        140
Åsa Grenabo                20   20  20 20  10  10  10 10  10                130
Alice Ekmark              40   40  20                                                    100
Moa Rännare              50   30  10                                                      90
Kristina Jakobsson     40   40                                                            80
Ann-Sofie Bjurström   30   30  20                                                    80
Leila Ekmark               30   30  20                                                     80
Thomas Jansson          20   20  10 10  10                                          70
Anette Fritzon             56                                                                  56
Hjalmar Johansson     50                                                                   50
Hans Toftén                 10   10  10 10  10                                          50
Anton Astbäck            50   20                                                            70
Noe Karlsson              30   20                                                            50
 Nils Fägerhag             40                                                                   40
Kjell Andersson          40                                                                   40
Mikael Rännare          20   10  10                                                      40
Dagny Roth                 20   20                                                            40
 Pelle Fägerhag            30                                                                   30
Tilda Andersson         30                                                                   30
Sofie Englund             30                                                                   30
Erika Lagerroth          30                                                                   30
Matilda Rännare         20                                                                   20
Tor Rännare                10   10                                                            20
Malte Andersson        20                                                                   20
 Mattias Andersson    20                                                                   20
Lovisa Andersson       20                                                                   20
 Elsa Fägerhag             20                                                                   20
Annica Andersson      20                                                                  20
Elin Andersson           20                                                                   20
Per Johansson              20                                                                  20
Sara Danehammar      20                                                                  20
Oliver Edvardsson      20                                                                  20
Simon Danehammar  20                                                                  20
Christoffer Carter       20                                                                  20

Det var grötn och fint i skogen på årets Bacho Cpup. Foto: lars ekmark
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Lösningar  lämnas till Inge Berg
senast 10 februari 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 4 - 2016

Namn: _________________________________________

Adress: _________________________________________

Vågrätt:

  1. Tog indian förr
  6. sätts i hals
11. rör ihop
12. använder giftpinnar
13. Krondel
14. missljud
16. lösarräddning
17. Bergstopp
19. Är väl Japan ett
21. ryggstrimma
22. Falla ihop
24. Valuta
26. Producerar kol
27. Glida
28. löftesbunden
31. Kort för soldatämne
32. avslag
33. Vitsippa
35. avdragstjej
37. sarkasm
39. stänger lapp
42. Vill frusen
43. olycksgudinna
44. snurrig
45. motvalls

lodrätt:
  
  1. Vattensamling
  2. Kyrkomelodi
  3. roterar i lager
  4. Placerade
  5. Äldreförening
  6. Storfiska
  7. Tur för en del, otur för andra
  8. Vapen
  9. Benägenhet
10. Är ju goda ting
15. Vill korsordsmakare ha många 
18. enskilda
20. obegagnade
21. Kammen
23. Blodstillare
25. Kinastad
26. nervsjukdom
27. Klaga
29. hänvisning
30. arabpamp
34. 45 grader
36. i det fria
38. Var muserna
39. mindre Ford
40. Kort för son
41. Grovt grus

Hela 12 lösningar denna gång!

De som lämnat lösningar är: Stig Gustafsson, Lars Ekmark, Lennart 
Gustafsson, Owe och Barbro Törnroth, Kajsa Toftèn, Anita och Åke 
Gustavsson. Anna Schmiterlöw & Daniel Örn, Bernhard Grenabo, 
Kjell och Annica Andersson, Helena Karlsson, Ingrid Schmiterlöw,  
Ann-Catrine Ahlström.
Tack för det!  

Helena Karlsson vann 3 st. lotter och 2 st.
gick till Ingrid Schmiterlöw. Grattis!  
Hoppas att “skrapet” går bra!

Hoppas också på minst lika många lösningar på nya krysset.
Önskar er alla trevliga jul- och nyårshelger!

inGe BerG

Årets o-event var en av de 
snörikaste och kallaste o-event 
som hjobygden deltagit i. som 
tur var har det inte blåst något, 
vilket gjorde att det ändå var 
skönt väder. 

Det var en liten trupp som åkte ner till 
Borås i år. På fredagskvällen var det en bil 
med Moa, Matilda, Malin, Sofia och Ann-
Kristin. När vi kom ner till Borås install-
erade vi oss i Almåsgymnasiet där vi bokat 
boende hela helgen genom O-Event. Då 
det var flera minusgrader tog vi det lugnt 
innan vi åkte till Borås Arena, som var are-
nan för sprint by night. Banan gick i år i 
söder om Borås arena, i ett industriområde, 
samt längs med Viskan. Rätt skor denna 
kväll var metall dobb, då det var halt och 
snöigt. Efter vi hade sprungit och duschat 
intog vi kvälls måltiden på Borås Arena.

På lördagen mötte familjen Ekmark upp 
med 5 personer på Borås Arena. Nu var 
det dags för Downhill från Rya Åsar. Det 
var lite upp och ner, men mot slutet gick 
det mest ner och det gällde att hålla rätt på 
stigarna i snön, annars var det lätt att kom-
ma något för långt ner. Det var skogsmål 
som gällde i år. När man målstämplat fick 
man ta sig 500 meter till Borås Arena 

och stämpla ut. Efter dusch och lunch på 
Borås Arena, gick vi till Hemma kväll för 
att inköpa lördagsgodis. Sedan tog vi bi-
larna till Almåsgymnasiet för att installera 
familjen Ekmark, samt att värma upp oss 
innan Äventyrsbanan.

På eftermiddagen var det Äventyrsbana. I 
år var den lite annorlunda upplagd med en 
promenad till ett kontrollområde. Under 
promenaden till kontrollområdet fick vi 
svara på 3 kluriga frågor. På kontrollområ-
det var det en stjärnorientering med 5 olika 
äventyr. Hjobygdens ungdomar gjorde bra 
ifrån sig på de flesta äventyren, ffa var de 
duktiga på att ta sig fram med hjälp av 
brädbitar från ett ställe till ett annat ställe 
och fick en jätte bra tid. De var också duk-
tiga på att förflytta sig en sträcka på sam-
ma tid. Givetvis ingick den obligatoriska 
linbanan för den som ville. På vägen från 
kontrollområdet till mål fick vi svara på yt-
terligare 3 frågor. Vilken placering vi totalt 

fick på Äventyrsbanan vet vi inte, då endast 
de 5 främsta presenteras.

Då vi var trötta på kvällen, blev det slapp-
ning, godis ätning, titta på bilder samt ko-
rtspel som gällde. Givetvis blev det kvälls-
mat också.

På söndagen var det packning och iord-
ningställande av klassrummet som gällde. 
Sedan bar det av till Borås djurpark för 
Zoo orientering. På arenan träffade vi även 
Gunnar och Ann-Catrin som åkt ner för 
att springa. Alla tog sig runt sina respektive 
banor och var nöjda. Några som inte hade 
allt för brottom inne på djurparken, hann 
också se ett och annat djur.

Efter dusch intog vi lunch och sedan bar 
det hemåt.

Alla som deltog i årets O-Event hade en 
trevlig helg, men vi saknade fler deltagare 
från Hjobygden, vilket vi hoppas kommer 
med nästa år.

ann-KrisTin Jansson

En snöig helg 
i Borås

Snön hade hittat till Borås Djurpark när årets upplaga av Zoorienteringen avgjordes. Som vanligt fick löparna möjlighet att spana in djuren i djurparken under 
sina lopp, men även i lugn och ro efter tävlingens slut. Foto: ann-Kristin Jansson

Lösning till korsordet nr 3-16
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Julgranar i Högaliden
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.


