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Hjo- Orienteraren 

- Medlemsinfo för 

Hjobygdens  

Orienteringsklubb 

 

Redaktörer: Malin Jansson 

och Elin Törnroth 

Kontakt: hjoorienteraren@ 

hbok.se 

 

 

Nästa nummer utkommer 

ca. vecka 23 

Manusstopp: 10 maj 

 

 

 

Medlemsavgifter: 

Vuxna 300 kr 

Ungdom (t.o.m 16 år) 150 kr 

Familj 500 kr 

Stödjande medlem 150 kr 

Hemsida: www.hbok.se 

Omslag:  Vinnarna av 

Hjobygdens skid-KM i    

skidor. 

 

Foto: Ingrid Schmiterlöw 

Av: Carl Christian Schmiterlöw, ordförande Hjobygdens OK 
Ledaren 

Nu när jag sitter och skriver 
detta ska snart Hjobygdens  
trettionde årsmöte äga rum.  
Rättare sagt den 21/2. I år är 
det ingen i styrelsen som har 
avsagt sig sitt uppdrag. 

När det gäller Orientering, som 
är det roligaste vi vet, så är det 
inte så långt till vårsäsongen 
börjar. I år hoppas vi slippa 
inställda tävlingar på grund av 
snö. Den första tävlingen i Ska-
raborg är Tibrotrippeln natt 23 
mars. Själv hoppas jag att vi 
ses ute på tävlingarna i år och 
att det är många fler 
Hjobygdare som tävlar i år än 
förra året.            

Vår egen dubbeltävling har vi i 
år den 11-12 Augusti. 

Senare i vår kommer även 
bingo och tips promenaderna i 
gång igen. Vilket många klubb-
medlemmar, men framförallt 
icke medlemmar ser fram 
emot. Det är mycket roligt och 
vi får ej glömma att det drar in 
stora pengar till klubben. Här 
gäller det att ställa upp när 
motionskommittén vill ha 
hjälp. 

Nu vill jag bara önska er alla 
en bra och rolig tävlingssäsong 
2018. Gör så bra resultat ni kan 
och framförallt ha roligt. Jag 
önskar er alla en trevlig vår och 
hoppas vi ses lite då och då 
även ni som inte tävlar. 
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Sofia Jansson för segern i Sprint Cup 2017 

Träningar/Aktiviteter i vår med Hjobygden 

 

Tisdagar: Tabata, Hammarskolans Gymnasiksal kl 19:00 – 

20:00, tom april månad. Det är Gymix Hjo som leder denna 

tränigen. Men alla medlemmar i Hjobygden är välkomna att 

delta gratis på detta pass. 

 

Torsdagar: Ungdomsträning inomhus kl 18:00 – 19:00 i 

Hammarskolans Gymnastiksal tom 15 mars. Därefter utom-

husträning på Högaliden 18:00 – ca 19:30. 

 

Torsdagar: POL börjar den 22 mars i Petersburg, Skara och 

avslutas den 28 juni på Billingehus, Skövde. POL är för alla 

daglediga då första start är klockan 10:00 med företrädesvis 

på torsdagar, men enstaka tisdagar förekommer. 

 

 

Våffelköret: I år blir våffelköret något tidigare än vanligt 

söndagen den 18 mars kl 10:00, eftersom Tibro har sin Ti-

brotrippeln helgen 26, 27 och 28 mars. 

Våffelköret är en träningsorientering på Högaliden för att 

komma igång med att springa/gå i skogen med karta igen 

efter vinteruppehållet. Det finns banor för alla, både för 

vana orienterare och för de som inte orienterat tidigare, så ta 

gärna med en kompis/familjemedlem, som vill prova på ori-

entering. Efter träningen äter vi våfflor. Ta gärna med om-

byte, det finns möjlighet att duscha och ev basta också. 

 

För aktuella träningar, tävlingar och aktiviteter titta på hem-

sidan i kalendern. www.hbok.se 

 

UTK 

UPPMÄRK-

SAMMAR 
UTK 

Ungdoms- och träningskommittén väljer i varje nummer ut 

någon/några i klubben som förtjänar att uppmärksammas 

lite extra. 

! 

Sofia Jansson 

Nybörjarkurs 

 

Känner du någon som vill börja orientera? I år tänkte vi inte 

ha någon nybörjarkurs utan ha löpande satsning på Individu-

ella nybörjarkurser. Välkommen upp på våra orienteringsträ-

ningar på torsdagar kl 18:00 eller så kan vi lägga upp en in-

tensivkurs i orientering. Kontakta Ann-Kristin på 073-

0634403. 

Planer finns på motionsorienteringskurs för föräldrar och 

andra intresserade vuxna den 7/4. 

 
UTK 

Tävlingsprogrammet 2018 

 

Årets tävlingsprogram startar redan 26 mars 

med Tibrotrippeln i Tibro. Du behöver inte 

ha varit med tidigare ute på tävlingar för att 

vara med och springa. Det går bra att anmäla 

på plats. Att vara med och springa på tävling-

ar behöver inte medvetet vara tävling utan 

kan ses som vilken träning som helst. Att 

komma ut på tävlingar utvecklar orientering-

en och du blir en duktigare orienterare. Dess-

utom ger det möjlighet att komma till platser 

som du normalt kanske inte skulle besöka. 

Och inte att förglömma den trevliga gemen-

skapen med klubbmedlemmarna och andra 

orienterare. Ju fler vi är desto roligare är det. 

Oftast så har vi gemensam avfärd ifrån 

Marknadsgatan, avresetid se kalendern på 

hemsidan. Klubben har med sportidentpinnar 

och kompasser om det är någon som behöver 

låna. 

UTK 

http://www.hbok.se/
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Protokoll 
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Kassören informerar 

Ändrad rutin för återbetalning av startavgifter och 
andra utgifter som klubben betalt. Det är ju sedan 
tidigare bestämt att man fr.o.m 17 års ålder ska be-
tala sin egen startavgift om man inte startar på en 
tävling, där man är föranmäld, och har en godtagbar 
anledning till det. Som det varit hittills har detta re-
glerats vid årets slut och det har stämts av och admi-
nistrerats av ordförande och kassör. Styrelsen har nu 
beslutat att ansvaret för återbetalning av avgiften lig-
ger på den enskilde. Återbetalning ska ske i direkt 
anslutning till aktuell tävling. Använd gärna swish 
som betalmetod. OBS! Ange vad återbetalningen 
gäller. 
Det här gäller inte bara vid utebliven start utan alla 
former av återbetalning där klubben betalt något som 
den enskilde ska betala. Ett konkret exempel är cam-
pingavgift som ibland faktureras klubben. 
 

DAN HOLMBÄCK 

Nybörjarkurs för vuxna 

Vill du lära dig grunderna i orientering och 

prova på att tävla i orientering? Kanske du har 

någon annan familjemedlem och själv har blivit 

lite nyfiken. 

För vem? Från 17 år och uppåt. 
 
Lördagen den 7/4 kl. 10.00 -17.00 i Hjobygdens Oks 
klubbstuga. 
 
Under dagen varvas teoretiska  övningar inomhus 
med praktiska ute i skogen då deltagarna coachas av 
erfarna orienterare från klubben. Klubben bjuder på 
fika och lunch. 
 
Söndagen den 8/4 kl. 8.00 – cirka 14.00. 
 
Följer du med klubben till Gudhems Ok:s vårtävling. 
Du får springa en motionsbana tillsammans med en 
erfaren orienterare från klubben. 
 
Kostnad: 500kr. Då ingår kursmaterial, medlemsav-
gift i Hjobygdens OK för 2018, en tröja att tävla eller 
träna i och startavgift för söndagens tävling. Är du 
redan medlem i Hjobygdens OK betalar du 200kr. 
 
Klubbens kontaktperson: 
Ingrid Schmiterlöw, tel 0708-540805 
 

INGRID SCHMITERLÖW 





 

Ungdomsserien 

2018 

I samband med Östra Kretsens 
Årsmöte beslöts att ungdoms-
serien 2018 kommer att arran-
geras följande dagar och ar-
rangörer: 
Torsdag 3 maj: Tibro OK 
Onsdag 16 maj: IF Hagen 
Torsdag 24 maj: Hjobygdens 
OK – sprint i stadsparken 
Onsdag 30 maj: SOK Träff 
 
Inbjudan och mer information 
kommer i april månad. 
 

 

Dagens ros 

 

Ett inlägg i Facebook grup-
pen Hjo torsdagen den 15/2. 
“Dagens ros till Hjobygdens 
OK som förser oss med helt 
fantastiska skidspår i Höga-
liden så fort snödjupet är 
tillräckligt. Passa på att 
åka!” 
Flera positiva kommentarer 
därtill. Ett stort tack till Karl 
Bergstrand och Bertil Karls-
son som spårar. 

O-Camp 

I Sätila 18-21 juni, lägret för 
alla orienterare mellan 13 
och 18 år, se inbjudan på 
http://
www.svenskorientering.se/
Distrikt/
vastergotlandsorienterings-
forbund/O-Camp/inbjudan/ 

Kretsträningar 

2018 

På samma möte beslutades 
om följande kretsträningar i 
juni: 
24 juni – Tibro OK, Ultral-
ång 
26 juni – OK P4, medel 
24 juni – IF Hagen, lång 
Hjobygdens OK och SOK 
Träff står över som arrangör 
detta år. Mer information 
kommer närmare arrange-
mangen. 
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Årsfesten 2017 

 

Torsdagen den 7 december hade 

ett 40 tal Hjobygdare letat sig upp 

till Högaliden för att avsluta orien-

teringsåret med gemensamma ak-

tiviteter och prisutdelningar. 

Kvällen inleddes med fika som 

bestod av lussekatter och peppar-

kakor samt kaffe, te eller saft. I 

slutet av fikan såldes det lotter 

som senare under kvällen skulle 

blir dragning på. De yngre delta-

garna fick ett antal lotter, så att 

ingen blev utan chans att vinna ett 

hemligt paket. 

Efter fikat blev det en tävling mel-

lan ungdomar och vuxna som So-

fia hade satt ihop. I varje kamp var 

det två ungdomar och två vuxna 

som tävlade. Kamperna var att 

stoppa penna i flaska, stå i jägar-

vila, planka, skruva i en skruv, äta 

ett godissnöre så snabbt som möj-

ligt med händerna på ryggen och 

få i så många marshmallows i 

munnen och säga chubby bunny 

och att få ut så många ord som 

möjligt under 1½ min. De vuxna 

vann med 2 poäng i tävlingen. 

 

Efter detta var det dags för årets 

prisutdelningar med träningsflit-

pris till ungdomarna som varit 

med på träningar, klubbmästare 

och diplom till deltagarna i Sprint 

Cup 2017 och första priset till seg-

raren i Sprint Cup 2017 som blev 

Sofia Jansson. Gunnar Bryst som 

satt ihop och räknat poäng i Sprint 

Cup 2017 meddelade att det blir 

en fortsättning 2018. Se annan ar-

tikel i tidningen. 

 

Kvällen avslutades med lottdrag-

ning av alla hemliga paket plus 

lite andra priser. Alla som var där 

var mycket nöjda med kvällen. 

 

ANN-KRISTIN JANSSON 

Sofia Jansson tar emot första priset i Sprint Cup 2017, Gunnar Bryst meddelar att det 

blir en fortsättning 2018. 

Lottodragning av alla hemliga paket. Mikael Lundborg  smakar av fikat. 

FOTON: SOFIA JANSSON 
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Söndagen den 21 januari samlades 

30 Hjobygdare från nybörjare till 

mer rutinerade orienterare 

(bowlare) i Hjo Bowlingcenter för 

att under 1½ timme spela bowling 

och ha en trevlig stund tillsam-

mans. Nämnas kan att Bertil i en 

serie lyckades få 3 strike i rad och 

komma upp i över 170 poäng i 

den serien. 

 

ANN-KRISTIN JANSSON 

Bowling med 

Hjobygdens OK 

Traditionsenlig  

bowling 
med  

Hjobygdens 

OK 

FOTON: ANN-KRISTIN JANSSON 
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O-ringen 2018 avgörs den 21 – 

27 juli vid Höga Kusten med 

Örnsködsvik som centralort.  

Vid anmälan den 1 november var 

det nästan 8 500 som har anmält 

sig varav 12 från Hjobygdens OK. 

Vi i Hjobygden som valt att bo på 

camping har bokat Camping Cent-

rum 9x9 med el. 

Under O-Ringen veckan finns det 

massor att göra både på arenorna 

och runt om i Örnsköldsvik. 

Örnsköldsvik och Höga Kusten 

bjuder på aktiviteter som passar 

alla. Allt från mer äventyrslystna 

upplevelser till mer stillsamma 

som vill njuta av naturen eller 

shoppa. 

 

Terräng: 

20 000 år har format Höga Kus-

tens dramatiska landskap. Natu-

rens krafter har huvudrollen på en 

berättelse som bara börjat. Blå-

nande berg vid djupa fjärdar. Vi 

välkomnar orienteringsvärlden 

till en fantastisk plats i en vidun-

derligt vacker och dramatisk na-

tur där hav möter fjäll i världsar-

vet Höga Kusten 

Örnsköldsvik blir skådeplatsen 

för O-Ringen 2018 med en unik 

O-Ringenstad mitt i 

Örnsköldsviks stadskärna. En 

förstklassigt O-Ringentorg med 

evenemangsarenan Fjällräven 

Center som navet under tävling-

arna. Alla etapper ligger på cy-

kelavstånd. 

Vårt koncept för 2018 är att er-

bjuda närhet till etapperna. Vi vill 

erbjuda detta utan att ge avkall på 

det orienteringsmässiga. Tre 

etappmål belägna mellan 1,5 och 

10 kilometer från O-

Ringenstaden. 

Hällmarker i världsarvet 

Många är de som besökt 

Örnsköldsvik som är helt över-

väldigade av den terräng som 

finns. Visst är bergen höga men 

vi kan erbjuda fantastiska 

hällmarker med kluriga sänkor, 

öppen tallskog men även fina stig-

system dvs kort sagt terräng som 

passar alla. 

Det kommer att bjuda på spekta-

kulära vyer, utmanande oriente-

ring med korta avstånd till etap-

perna där hela Örnsköldsvik kom-

mer att välkomna er alla med öp-

pen famn. 

 

Det är stort intresse för O-Ringen 

som ges i Örnsköldsvik, Höga 

Kusten. Så passa på och dela upp-

levelsen och gemenskapen i värl-

dens största orienteringstävling på 

plats i världsarvet Höga Kustens 

vackra natur. Nästa anmälnings-

stopp är den 1 april, därefter 1 

juni. Det går också att anmäla sig 

till etappstarter på plats. Anmälan 

via o-ringens hemsida: 

www.oringen.se , har du/ni frågor 

om anmälan hör av er till Ann-

Kristin. 

 

ANN-KRISTIN JANSSON 

http://www.oringen.se/
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Veckodag Datum Tävlingens namn Arrangör Plats 
 
Fred. 30/3   (Långfred.) Kortfredan Ryda SK Vara Sprinttävling i stadsmiljö 
Lörd. 21/4   Hagenmedeln IF Hagen Skövde Medeldistans i Rånna 
Lörd. 26/5   Stråken dubbelsprint Mullsjö SOK Mullsjö 2 sprinttävlingar samma dag 
Sönd. 3/6   Sommarlandssprinten IK Gandvik Skara Sommarland Sveriges största sprinttävling, inne i 
   parken 
Sönd. 10/6   High Chaparral-sprinten Bredaryds SOK High Chaparral Sprinttävling inne i nöjesparken 
Lörd. 25/8   DM – medel IK Gandvik Skara Fritidsområde strax utanför staden 
Lörd. 29/9   Bahco Cup, ungd. Tävl. Lidköpings VSK Lidköping Ungdomens egen tävling, går i Rådas 

 fritidsområde 
Lörd. 20/10  Vallesprinten Istrums SK Varnhem Sprinttävling i stadsmiljö 
Lörd. 10/11  Downhill Sprint Hestra IF Borås 
Sönd. 11/11  Zoorientering IK Ymer Borås Zoo Avslutning inne i Borås djurpark 
 
 
 

OBS! PROGRAMMET ÄR PRELIMINÄRT OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS 
 

SPRINT – CUP 2018 

EN POÄNGTÄVLING FÖR ALLA HJOBYGDENS ORIENTERARE 



Klubbmästerskap på skidor 



För de tävlande fanns en dambana på 10 

km, en herrbana på 13 km samt en ung-

domsbana på 5 km. Hela tio startande i 

herrklassen bäddade för hård kamp där 

Johan Törnroth segrade före Erik Hans-

son. Sekunderna var sedan på Håkan 

Olssons sida mot Mats Axelsson i kam-

pen om tredjeplatsen. Damklassen vanns 

av Elin Törnroth precis minuten före 

Lisa Axelsson och i 5 km-klassen tog 

Teodor Lundborg en överlägsen seger. 

Totalt var det 19 startande. Kul att se så 

många på plats!  

Massor av snö och bra spår i över en 

vecka. Då får man passa på att hålla 

klubbmästerskap i längdskidor! 

I mål väntade grillad korv, varm saft, 
kaffe och kanelbullar. 

ELIN TÖRNROTH 

Klubbmästarna i skid-KM, Johan Törnroth, Elin Törnroth och Teodor Lundborg. 

FOTON: FAMILJEN TÖRNROTH OCH  INGRID SCHMITERLÖW 
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Inför säsongen 2018 har ett di-

gert arbete pågått för att ta 

fram förutsättningarna för 

Team Sportia Leagues ersättare 

gällande ungdoms och junior-

serie i Västergötland och nu 

lanseras VÄSTGÖTATOPPEN 

som just detta 

En del nyheter blir det medan 
grundtankarna kring konceptet för 
en ungdomsserie finns kvar. 

Årets främsta nyheter/

ändringar i korthet 
- Västgötatoppen består av tre 
olika sammanräkningar, KLUBB, 

UNGDOM och MÄSTARE 
- Det som i TSL var Bästa och 
Mesta klubb slås samman och blir 

KLUBB. 
- I KLUBB ingår DH10 och DH12 

liksom tidigare men nu med delta-
garpoäng i likhet med U-klasser 
och kortklasser. 

Västgötatoppen ersätter Team Sportia League 

- DM stafett och DM Sprintstafett 
ingår i KLUBB 

- Juniorer räknas endast med i 
KLUBB vid deltävlingar med 

DM status 
- Ny poängtabell har anpassats 
för det nya konceptet 

- UNGDOM har en egen serie 
individuellt, DH14-DH16 
- MÄSTARE är en ny serie för 

juniorer och seniorer, DH18-
DH21, som omfattar de individu-

ella DM-tävlingarna, sprint, me-
del, natt och lång. 
Justeringar gällande priser vid 

deltävlingar 
Ny grafisk profil och nytt grafiskt 

material är framtaget 
Nya arrangörsanvisningar för ge-
nomförande av deltävlingar är 

framtaget 

- Vi hoppas så klart att de väst-
götska ungdomarna, ungdomsle-
darna och föreningarna ska 

anamma Västgötatoppen och 
vara med och kämpa om poängen 
precis som i tidigare Team 

Sportia League, säger Johan 
Törnroth, ordförande i Västergöt-

lands OF. 

Tanken är att Västgötatoppen ska 
vara sporrande för alla, oavsett 
om din förening är med och käm-

par längst upp i toppen eller går 
en tajt kamp mot grann-
klubben. Sedan är det också kul att 

kunna lansera varianten Mästare 
där distriktets vassaste junio-

rer och seniorer kommer att utses. 
Att inkludera seniorerna är ju helt 
nytt i det här sammanhanget. 

Den första deltävlingen i Västgö-

tatoppen avgörs på Gudhems IFs 
medeldistanstävling den 8 april 
och finalen kommer att utgöras av 

DM Lång den 23 september som 
OK Mark och Skene SoIS arrange-

rar tillsammans. 

För mer information om Västgöta-
toppen, dess olika klasser, deltäv-
lingar och regler, se särskild sida 
på VOFs hemsida. 

Hjobygdens OK deltog med 2 lag 
i SOK Sisu Tidaholms 4-timmars 
på skidor den 17 feb. Varvsnittet 
blev 40,3 varv. Närmast kom 
Hjobygdens OK lag 2 med 41 
varv. Vandringspriset är nu i Hjo 
tills nästa skidtävling.  

BERTIL KARLSSON 

Tidaholms 4-timmars  

Bertil Karlsson och Håkan Olsson. 

FOTON:: HELEN A LUNDBORG OCH BERTIL KARLSSON 

Starten där Mikael kör för lag 1 och 
Bertil för lag 2.  

http://www.svenskorientering.se/Distrikt/vastergotlandsorienteringsforbund/Aktiv/Aktiviteter/vastgotatoppen/VT2018/
http://www.svenskorientering.se/Distrikt/vastergotlandsorienteringsforbund/Aktiv/Aktiviteter/vastgotatoppen/VT2018/
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Korsord nr 1 - 2018 
Vågrätt: 

1. Vågfångare 
10. Glöden 
11. Florensflod 
12. Tvärbromsa 
13. Grisig plats 
15. Förära 
16. Slitet 
18. Sticka 
20. Har dag i augusti 
22. Afro-amerikan 
24. Fartygsägare 

26. Sno 
27. Lättflyktig vätska 
29. Armod 
30. Attan 
31. Drar tunga lass 
32. Kraxig 
34. På hugget 
36. Färggrann pippi 
37. Kallas hund 
38. Blir en och annan 
på spel 
40. För förvaring 
41. Har väl barn 

Lodrätt: 

1. Obetydligare  
2. Kommer med posten  
3. Preciserar  
4. Perser  
5. På i London  
6. Småtimmarna  
7. Rengöringsmedel  
8. Lierade  
9. 45 grader  
13. Stora på karta  
14. Utför ekvilibrist  
17. Förslösad  
19. Mången under träd 
21. Ilsken  
23. Gjorde man på rygg 
25. Pluspol  
28. Virke  
31. Ses på Asienkarta  
32. Förlöpare  
33. Kunganamn  
35. Ska satt frö  
39. Skriet från vildmarken  

Namn: ____________________________________________ 

 

Adress: ___________________________________________ 

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 un-

der Föreningen - Hjo-Orienteraren. 

Lösningar lämnas till Inge Berg  

senast 1 maj 2018. 

 

Adress: Bågvägen 13, 544 32 Hjo. 

Lösning till korsord nr 4 - 2017 
Nio lösningar denna gång. Inlämnade av: Annica 

Andersson, Ann-Catrine Ahlström, Barbro och Ove 

Törnroth, Karl Bergstrand, Anita och Åke Gustavs-

son, Anna Schmiterlöw, Lennart Gustafsson, Helena 

Karlsson och Viola Olofsson. Tack för det! De som 

hade tur i dragningen och vann lotter var: Ann-

Catrine Ahlström (3 st.) och Lennart Gustafsson (2 

st.) Grattis! Hoppas på många lösningar på nya 

korsordet!   

INGE BERG 



Skribenter till Hjoorienteraren 

Har du en rolig upplevelse från en orienteringstävling 

eller  har du kanske något du vill tipsa dina klubbkamra-

ter om? 

Tveka inte på att skicka in din text till:                          

hjoorienteraren@hbok.se 

 

Vi ser gärna mer skribenter till vår tidning! 

 

REDAKTÖRERNA 

Vätternrundan 16 juni 2018 

Hjobygdens OK har som vanligt hand om matservering-

en vid Vätternrundan. Hoppas ni som brukar hjälpa till 

vill göra det i år också. 

Du som redan nu vet att du är upptagen med annat, hör 

av dig till oss snarast! Vi hoppas också att du som av 

olika anledningar inte kunnat förut, har möjlighet i år. 

Hör gärna av dig! 

 

Tidsschemat kommer läggas ut på hemsidan längre 

fram. 

Tel. 14178 

Owe 070-6926777 

Barbro 0733-994605 

OWE OCH BARBRO TÖRNROTH 


