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Orienteringsklubb 
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Redaktörer: Malin Jansson 

och Elin Törnroth 

Kontakt: hjoorienteraren@ 

hbok.se 

 

 

Nästa nummer utkommer 

ca. vecka 35 

Manusstopp: 10 augusti 

 

 

Medlemsavgifter: 

Vuxna 300 kr 

Ungdom (t.o.m 16 år) 150 kr 

Familj 500 kr 

Stödjande medlem 150 kr 

Hemsida: www.hbok.se 

Omslag:  Myra och Saga 

visar Ingrid och Gunnar hur 

de sprungit under Hjos  

tävling av Ungdomsserien 

 

Foto: Ann-Kristin Jansson 

Av: Carl Christian Schmiterlöw, ordförande Hjobygdens OK 
Ledaren 

Vad tiden går fort när man 
har roligt och har mycket att 
göra. Vårsäsongen är i stort 
sett över, och jag har ej 
sprungit en tävling tack vare 
en enveten hälspore tyvärr. 
Sen får vi ej glömma de 
POL-tävlingar som är kvar i 
vår. Tävlingarna är till för 
pensionärer och daglediga. 
I dag är det 14 personer från 
klubben anmälda till O-
ringen i Örnsköldsvik det är 
1 mer än i fjol. Totalt är det 
över 13500 anmälda när 
detta skrivs. Det ska bli kul 
att så många från klubben 
vill delta i år. Själv kommer 
jag att åka upp och springa. 
Nu hoppas vi på fint väder 
under O-ringen. Då blir det 
ännu roligare 

 
Efter O-ringen har vi vår 
egen dubbeltävling den 11-
12 augusti att se fram emot 
vid Högaliden. Det är nu 
ungefär 10 år sedan vi var 
vid klubbstugan sist. I år 
lägger Owe Törnroth Medel 
och Långdistans banorna. 
TC kommer att vara på vår 
gräsmatta vid klubbstugan. 
De flesta i klubben är redan 
tillfrågade och har fått en 
uppgift på tävlingarna att 
sköta om. Är det någon som 
inte vet vad den ska göra är 
den hjärtligt välkommen att 
höra av sig till tävlingsleda-
ren Håkan Olsson. 
Vidare får vi ej glömma vårt 
eget tävlande under hösten 
det finns många roliga täv-
lingar. Jag hoppas själv att 
det ska vara mer tid för täv-
lingar då. 
Jag önskar er alla en fin 
och trevlig sommar. Vi 
syns på tävlingarna i  
sommar och höst hoppas 
jag eller hur? 

Hjo 2-dagars 11 och 12 augusti 

 

I år arrangerar vi Hjo 2-dagars den 11 och 12 augusti med Högaliden som 
Arena, det är en medeldistans på lördagen och en långdistans på söndagen. 
Owe Törnroth är banläggare båda dagarna. Som vanligt behöver vi funktion-
ärer, det finns uppgifter för alla. Tävlingen är en stor del av Hjobygdens in-
komst och en av orsakerna till att vi kan hålla låga medlemsavgifter.  
 
Har du inte blivit tillfrågad och kan hjälpa till hör av dig till antingen  
Håkan 073-8110288 som är tävlingsledare eller till  
Ann-Kristin 073-0634403. 
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Alla våra flitiga ungdomar på                   

ungdomsträningen. 

Träningar/Aktiviteter i vår med Hjobygden 

 

Torsdagar: Ungdomsträning på Högaliden 18:00 – ca 19:30 
under hela juni, sista gången den 28 juni då vi avslutar med 
bad och grillning. Höstens träningar börjar torsdagen den 
23 augusti. 
 

Torsdagar: POL 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 före-
kommer. 
 

Tisdagar: Tisdags-OL i Skövde trakten. Se IF Hagens hem-
sida, länk finns via vår hemsida. 
Tisdagen den 3/7 Kretsträning Lilla Havsjön på Hökensås, 
arrangör Tidaholms SOK Sisu. Missa inte denna trevliga trä-
ning vid Lilla Havsjön på tisdagkvällen. Bra är att föranmäla 
sig innan. Mer information kommer. 
 

Det finns även planer på Kretsträning Östra Kretsen 3 
gånger efter midsommar. Se hemsidan, kalendern, Eventor 
och mail. Mer information kommer. 
 

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. 

! 

Hjobygdens Ungdomar 

Våffelköret 

 

Ja även årets Våffelköret blev 
inte som vi tänkt oss. Först fick 
vi tidigare lägga det en vecka då 
det från början var tänkt att   
Tibro OK skulle ha haft sin   
Tibrotrippeln. 
Då det fortfarande var mycket 
snö på Högaliden den 18 mars 
så hade vi vinteraktiviteter med 
skidåkning och pulka åkning i 
pulkabacken. Ett 20-tal 
Hjobygdare hade tagit sig upp 
till Högaliden denna fina vinter-
dag, då skaren var hård. När alla 
hade åkt så mycket de ville åt vi 
som vanligt våfflor. Tack Eva 
och Ann-Catrine för de goda 
våfflorna. 
 

ANN-KRISTIN JANSSON 

FOTON:  ANN-KRISTIN JANSSON 

http://www.hbok.se/
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Protokoll 
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GDPR eller  

Dataskyddsförordningen 

Som alla har hört talats om och fått mail i massor 
om är det en ny dataskyddsförordning from 25 
maj. Detta gäller även Hjobygdens OK. 
 

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd per-
sonuppgifter. De används bland annat till att hålla 
ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd 
eller arrangera tävlingar. 
 
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska 
hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 
2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den 
nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att 
kraven förändras något. Med anledning av dessa för-
ändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med 
en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur 
och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka 
rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspo-
licyn så hittar du den i Informationstext avseende 
personuppgiftsbehandling 
 
Mvh 
Hjobygdens OK 
 

För vad GDPR innebär för Eventor, som är vårt    
anmälningssystem till orienteringstävlingar. Vilka 
uppgifter som lagras om dig, samt hur de används på 
Eventor, läs mer på https://eventor.orientering.se/ 

Naturpasset 2018 

Här är en perfekt sommaraktivitet. Du kan köpa Na-
turpasset på Turistbyrån eller uppe i Högaliden. Det 
kostar 60 kr. 
Du kan cykla, springa eller gå och leta efter var kor-
ten kan vara tagna. Som vanligt kan du även vara 
med i utlottning. All information hittar du i Natur-
passet. 
Årets Foto-orienteringspass delas i år ut till alla barn 
i åldern 6-15 år i Hjo kommun, och bekostas av kom-
munen. 
 
Däremot finns inget Naturpass över Högaliden i år, 
eftersom det är tävlingsområde vid våra tävlingar i 
augusti. 
Stort Tack till Karl Bergstrand som tagit årets bilder! 
 
Lycka till med Naturpasset! 
 
 

OWE OCH BARBRO TÖRNROTH 

https://eventor.orientering.se/
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Integritetspolicy 

Parter och ansvar för behandlingen av dina 

personuppgifter 

Hjobygdens OK, 867200-7252, (nedan kallad före-
ningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter som sker inom ramen för föreningens 
verksamhet. 
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig 
verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksam-
hetsidé, vision och värdegrund”. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet 
behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade 
till verksamheten. 
Föreningen behandlar personuppgifter för att admini-
strera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverk-
samhet och medlemsmöten), kommunicera med med-
lemmarna (kallelser till aktiviteter, information till 
målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade eko-
nomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsav-
gifter m.m.). 
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband 
med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver 
behandlingen av personuppgifter vid licensansöknings-
processen behandlas personuppgifter vid varje täv-
lingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Person-
uppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under 
pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resul-
tatrapportering. 
Föreningen behandlar även personuppgifter för att an-
söka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet 
och föreningens hemkommun. 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandling-

en av de personuppgifter som sker vid: 

 
• Hantering av medlemskap i föreningen 

 

• Föreningsadministration 

 

• Deltagande i föreningens träningsverksamhet 

 

• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet 

 

• Licenshantering 

 

• Ansökan om bidrag 

 

• Sammanställning av statistik och uppföljning 

 

• Utbildningar arrangerade av föreningen 

 
• Kontakt med medlem 

 

• Besök på vår hemsida 

 

• Publicering av material på hemsida och sociala me-

dier 

 

• Tillträdesförbud (om tillämpligt) 

 

• Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om till-

lämpligt) 

 

 

Vilka delar vi personuppgifter med? 

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje 
land och dina personuppgifter kommer inte att ut-
sättas för automatiserat beslutsfattande. 
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste 
dela dina personuppgifter med tredje land kommer 
du att informeras särskilt om detta. Det kan exem-
pelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i 
tredje land. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbe-

handling? 

Föreningen har på nästa sida sammanställt den lag-
liga grunden för behandlingen av personuppgifter 
som sker inom föreningens verksamhet. 
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Ändamål med behandling Laglig grund 

Hantering av medlemskap i föreningen Avtal 

Föreningsadministration Avtal 

Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal 

Licenshantering Avtal 

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal 

Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse 

Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse 

Utbildningar arrangerade av föreningen 
Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad 

Kontakt med föreningen Intresseavvägning 

Besök på vår hemsida Intresseavvägning 

Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke 

Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse 

Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättsligförpliktelse 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning års-
vis om ändamålet med behandlingen av personuppgif-
terna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen 
av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att 
raderas. 

Vilka rättigheter har du? 

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter 
som du bör känna till. 
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förening-
ens behandling av dina personuppgifter. Föreningen 
ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en 
kopia av de personuppgifter som är under behandling. 
För eventuella ytterligare kopior som du begär får för-
eningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa 
kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i 
IdrottOnline via Min Sida. 
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av per-
sonuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet 
av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. 
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om 
de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och 
rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna 
tills de blir ändrade. 
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 
 

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som 
de samlades in för 

 

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes sam-
tycke och du återkallar samtycket 

 

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och 
du motsätter sig att uppgifterna behandlas 

 

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som 
sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en 
intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som 
väger tyngre än dina intressen 

 

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt 
 

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 
 

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i 
samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nät-
verk 

 
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig 
automatiskt beslutsfattande, profilering och invända 
mot direktmarknadsföring. 
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att 
begära tillgång till och rättelse eller radering av per-
sonuppgifter, begära begränsning av behandling eller 
invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att 
utöva dina rättigheter. 
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende före-
ningens behandling av personuppgifter till Datain-
spektionen, besök www.datainspektionen.se. 
Mer information om hur föreningen arbetar för att 
tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för 
att tillvarata enskildas rättigheter. 

Om du vill veta mer 
 
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehand-
ling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du sty-
relsen. 

http://www.datainspektionen.se/


8 Hjo-Orienteraren | Nr 2. 2018 

 

Åker du med på orienterings-

tävlingar? Är med och tränar 

på klubbens träningar eller 

själv? Har du någon rolig upp-

levelse du vill dela? Någon i 

klubben du vill lyfta? 

 

Du kanske har ett minne från en 

tävling som du vill dela med dig 

av till dina klubbkamrater, när du 

spikade alla kontroller på hela 

banan? Eller så kanske du vill 

berätta om den där stora bommen 

du gjorde till en kontrollpunkt 

som egentligen var jätte lätt. 

 

Var du med på den senaste tävlingen? 

Har du några träningstips som 

kanske skulle vara till hjälp för 

någon annan, både orienterings-

mässigt eller bara för att få bättre 

kondition eller fysisk förmåga. 

 

Vare sig du varit med i klubben i 

många år eller precis börjat så är 

vi jätte nyfikna på att höra vad 

just DU har att dela med dig av! 

Tveka inte på att skriva något till 

Hjoorienteraren! Vi vill gärna se 

mer inlägg från olika personer 

till våran klubbtidning som är 

väldigt unik i sitt slag! 

 

Skriv gärna en liten text om just 

det du tycker lite extra om eller 

en specifik händelse. Det går 

självklart att skicka in i punkt-

form så skriver vi i redaktionen 

en lämplig text. Om du har foton, 

skicka gärna med dem! 

Skicka till:  

hjoorienteraren@hbok.se 

Nästa manusstopp är 10 augusti 

2018, v 35. 

REDAKTÖRERNA 

 

FOTON: ANN-KRISTIN OCH MALIN JANSSON 
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Orienteringens hemliga språk 

  

 Undrar du också ibland vad dina klubbkamrater pratar om efter en träning eller tävling? 

 Om det finns någon speciell utrustning man ska ha när man springer orientering? 

 Vad alla olika tecken på kartan heter? 

 Några av dessa svar kommer du få nu! Om du inte hittar svaren du kanske går och grumlar på 

 här nedan kommer de kanske i framtida nummer, eller så fråga du en klubbkamrat! 

Bomma– Missa kontrollen. 

Bryta– När man inte tar alla kontroller på ens bana. 

D– T.ex. D12, Orienteringsklass för flickor 11-12 år. 

Ekvidistans– Skillnaden i höjd mellan höjdkurvorna. 

Gafflade banor– Banorna ser olika ut för samma 

sträcka och klass under stafett. 

H- T.ex. H12. Orienteringsklass för pojkar 11– 12 år. 

Hänga– När man springer efter någon med samma 

bana utan att själv orientera. Är inte tillåtet. 

Inskolningsbana– Mycket lätt orienteringsbana för de 

yngre nybörjarna. Banan är markerad med ledsna och 

glada gubbar. 

Jaktstart– Används vid sista tävlingen av flera, där 

man sista dagen utgår från hur man sprungit tidigare 

dagar. Försten i mål vinner. 

Kodsiffra– siffran som står på kontrollen, visar att du 

är vid rätt sådan. 

Kontrollbeskrivning– Ett litet papper som visar    

vilken turordning du ska ta kontrollerna i, samt 

kodsiffra och definition som kontrollerna kommer att 

ha. 

Kontrolldefinitionshållare– Sätts fast på armen där 

kontrollbeskrivningen sedan fästs i. 

Kontrollpunkt–  Ett ställe en löpare ska passera på 

banan och stämpla vid, t.ex. sten, höjdpunkt med 

mera. 

Ledstång– Långsträckta saker under banan som är 

lätta att följa. T.ex. väg, beståndsgräns med mera.  

Långdistans– Den längsta distansen du kan springa i 

tävlingsform. 

Medeldistans– Den tävlingsformen där banans 

distans är längdmässigt mellan sprint och         

långdistans. 

Miniknat– Snitslad bana för de allra minsta        

orienterarna, sällskap rekommenderas. 

Passa kartan– Få verkligheten att stämma     

överens med kartan. 

Raka banor-  Banorna är likadana på en viss 

sträcka under stafett i samma klass. 

Spika–  Hitta kontrollen utan att springa fel eller 

ta en omväg. 

Sportident/ Pinne -  Elektroniskt hjälpmedel för 

att stämpla vid kontrollerna. 

Sprint– Den kortaste distansen du kan springa i 

tävlingsform. 

Skugga– Mer erfaren orienterare springer med en 

mindre erfaren person och kontrollerar/ hjälper 

denna. 

Stafett– När man tävlar i ett lag. 

Öppna banor-  Finns på tävlingar och går att     

anmäla på plats, ingen åldersindelning. 
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Vätternrundan 16/606 2018 Funktionärer Hjobygdens OK 

Ev. sena ändringar kommer  att finnas i aktuellt funktionärsschema  på Hjobygdens hemsida 

Ansvariga: 00.30-17.00 16.5 Owe o Barbro Törnroth 

    

Kaffekokning: 01.00-08.00 7 Dan Holmbäck 

+ specialmat 03.00-08.00 5 Anna-Stina Svensson 

 08.00-15.00 7 Bernhard Grenabo 

 08.00-13.00 5 Åsa Grenabo 

    

Linje 1: 02.00-07.00 5 Göran Banck 

 01.00-06.00 5 Krister Isaksson 

 02.00-07.00 5 Axel Grenabo 

 02.00-07.00 5 Iréne Banck 

 03.00-08.00 5 C-C Schmiterlöw 

    

 07.00-12.00 5 Leif Holmbäck  

 07.00-12.00 5 Emelie Roth 

 07.00-12.00 5 Sara Johansson 

 07.00-12.00 5 Oliver Edvardsson 

 07.00-12.00 5 Mikael Rännare 

 08.00-12.00 4 Maja Rustad 

 08.00-12.00 4 Tuva Harling 

    

    

Linje 2: 04.00-08.00 4 Mikael Lundborg 

 04.00-08.00 4 Teodor Lundborg 

 04.00-08.00 4 Oscar Törnroth 

 04.00-08.00 4 Majvor Axelsson 

 04.00-08.00 4 Monica Hall 

 05.00-10.00 5 Jesper Milesäter 

    

 08.00-13.00 4 Kjell Andersson 

 08.00-13.00 4 Annica Andersson 

 08.00-13.00 4 Mattias Andersson 

 07.00-12.00 5 Eva Larsson 

 07.00-12.00 5 Hanna Larsson  

    

    

Linje 3: 05.00-10.00 5 Thomas Jansson 

 05.00-10.00 5 Ann-Kristin Jansson 

 05.00-10.00 5 Sofia Jansson 

 05.00-10.00 5 Malin Jansson 

 05.00-10.00 5 Camilla Milesäter 

 05.00-10.00 5 Jonna Milesäter 

    

 10.00-15.00 5 Lars Ekmark 

 10.00-15.00 5 Linnea Ekmark 

 12.00-16.00 4 Anna Gärberg 

 12.00-16.00 4 Theo Gärberg 

    

    

    

:Frukost o kaffe 03.00-08.00 5 Ingrid Schmiterlöw 

 04.00-08.00 4 Emma Olsson 

 07.00-11.00 4 Kajsa Toftén 

 08.00-13.00 5 Jörgen Edvardsson 

 11.00-16.00 5 Laila Ekmark 



11 Hjo-Orienteraren | Nr 2. 2018 

 

Tel. till Ansvariga, Owe och Barbro Törnroth 070-6926777, 0733-994605 

Plocka brickor: 04.00-08.00 4 Torbjörn Axelsson 

    

 07.00-11.00 4 Karl Bergstrand 

    

 11.00-16.00 5 Åke Gustavsson 

    

Torka brickor: 02.00-06.00 4 Ann-Catrine Ahström 

 02.00-06.00 4 Stig Karlsson 

 03.00-07.00 4 Håkan Olsson 

 03.00-07.00 4 Göran Alm 

 04.00-08.00 4 Jonas Holst 

 07.00-12.00 4 Malin Larsson 

 07.00-12.00 5 xx Larsson 

 07.00-12.00 3 Per Johansson 

 08.00-13.00 5 Erik Rännare 

 08.00-13.00 5 Moa Rännare 

 10.00-15.00 5 Haldor Johansson 

 11.30-15.30 4 Malin Pettersson 

 11.30-15.30 4 Fredrik Pettersson 

Information till funktionärer! 

Tvätta händerna innan du börjar jobba! 

Använd plastförklädet du får när du kommer! 

Det uppskattas av cyklisterna om man frågar hur det går och peppar 

dem! 
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Årets 25-manna är den 6 oktober 
och 25-manna medel är den 7 ok-
tober. Tävlingscentrum är vackert 
beläget vid Hägerstalund på södra 
delen av naturområdet Järvafältet 
och tävlingsbanorna är strängade i 
relativt flack och mycket snabb-
löpt terräng. 25-manna föreningen 
strävar efter att erbjuda rättvisa 
och utslagsgivande tävlingar. 
Dessutom innebär närheten till 
storstaden goda transportmöjlig-
heter med bil och buss samt med 
allmänna färdmedel som tåg, lo-
kalbuss och tunnelbana. Arenan 
är kompakt, med korta avstånd 
mellan start-växel-mål, klubbtält, 
deltagarservice, servering, sport-
försäljning, utställare, toaletter 
och dusch 

Terrängbeskrivning: Tävlings-
området är ett naturreservat med 
i huvudsak måttlig kupering och 
med god till mycket god fram-
komlighet. Några områden har 
vindfällen som begränsar fram-
komligheten något. 
 
25-manna kavlen har gemensam 
start kl 9:00. I år springer damer 
första sträckan och den sista 
sträckan är öppen för alla. Laget 
ska vara sammansatt av max 9 
stycken H21-39 och minst 7 
stycken damer. Av damerna ska 
minst en vara upp till D14 eller 
D45 och äldre och minst en vara 
upp till D18 eller D35 och äldre. 
Dessutom ska minst en HD16 
eller yngre finnas med i laget. 

Vi åker buss upp på fredag efter-
middag ca 16:00 den 5 oktober 
och hem söndagen den 7 oktober 
efter 25-manna medel. Hjobygden 
har bokat 13 dubbelrum på Scan-
dic Victoria Tower i Kista, inte så 
lång bussresa ifrån arenan. Det 
finns några rum för supporter 
också 
Som vanligt strävar vi efter att få 
ett enbart Hjobygden lag. Så vi 
behöver ditt deltagande. Det finns 
banor från vitt till blått och olika 
längder. 
Så boka in helgen 5 till 7 oktober, 
mer information kommer via mail 
och på hemsidan efter sommaren. 
 

ANN-KRISTIN JANSSON 

25-manna 

Årets ungdomsserie för Östra 
Kretsen har nu genomförts. Förta 
tillfället arrangerade Tibro OK i 
Rankås. Från Hjobygden deltog 
13 ungdomar. Nästa tillfälle var 
IF Hagen, med start och mål vid 
Ryds Kyrkoruin. Dessa banor var 
i svåraste laget för ungdomsse-
rien, men de flesta lyckades trots 
de svåra banorna med viss stött-
ning lösa banorna. Här deltog 11 
ungdomar. 
Tredje tillfället arrangerade vi 
själva med start och mål vid Hjo 
camping. Det kom drygt 60 ung-
domar till denna fina kväll vid 
Hjo Camping Det var Bertil och 
Bernhard som hade lagt riktigt bra 
sprintbanor i Stadsparken. Alla 
ungdomar som deltog var riktigt 
nöjda. Några av deltagarna tog sig 
ett dopp i Vättern efteråt. Då vi 
var i Hjo var det ett riktigt stort 
gäng Hjoorienterare som var med 
18 stycken. Vi fick också 3 seg-
rare genom Elsa Holst på grönD, 
Oliver Edvardsson på vitH och 
Tuva Harling på gulD strax före 
Erika Lagerroth, Hjalmar Johans-
son orangeH. Vi är också glada 
att vi har så vänligt inställda Cam-
pingvärdar och som bjuder in oss 

Ungdomsserien 2018 

att ha mer tävlingar/träningar vid 
Campingen och Stadsparken. 
SOK Träff arrangerade sista del-
tävlingen i Ungdomsserien med 
start och mål vid Mölltorpsskola. 
I det varma sommarvädret var 
det bara 6 stycken ungdomar 
från Hjo. 
Av alla som deltagit vid ung-
domsserien vid minst 3 tillfällen 
fick medalj: Mattias, Lovisa, 
Myra, Elvira, Linnea, Saga, 
Hanna, Jonna och Jesper. Har 
man varit med vid 4 tillfällen 
hade man chans att vinna ytterli-
gare ett pris och Saga hade turen 
och vann ett presentkort. Vid alla 
tillfällen får segrarna i varje bana 
ett pris. Dessutom utlottas det 10 
priser bland alla deltagarna. 
Ungdomsserien har sedan några 
år tillbaka färger på banorna 
istället för åldersklasser för att 
alla oavsett ålder ska kunna delta 
på rätt nivå. Även vuxna som är 
med och kör och inte har behov 
av att skugga någon ungdom har 
möjlighet till ett bra träningstill-
fälle. 
 

ANN-KRISTIN JANSSON 

FOTON: ANN-KRISTIN OCH MALIN JANSSON 

Myra och Saga visar Ingrid och Gunnar 

hur de har sprungit under Hjos tävling av 

Ungdomsserien. 

Oliver stämplar vid startpunkten. 
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Ja årets vårsäsong blev inte som vi 
tänkt oss. Först så var det en kall 
och snörik vinter, vilket vi gladde 
oss åt, då vi kunde åka skidor 
länge. Men tyvärr så blev många 
av vårens orienteringstävlingar 
inställda eller inte rankingmerite-
rade. 
Det började redan i mars då det 
ställde till det för Panvåren i 
Skåne, som bara några dagar innan 
fick ett snötäcke, men de beslutade 
att genomföra tävlingen. 
Hjobygdare som tänkt åka ställde 
dock in resan till Skåne. Hallands-
premiären ställdes in. 
 

När det kom till våra trakter så var 
det vår grannklubb Tibro OK som 
först fick kasta in handduken och 
ställa in sin Tibro trippeln. Påsk-
helgen genomfördes i västra     
delarna, där det hade fått mindre 
snö och kunde genomföra Five-o i 
nästan snöfria marker. Under 
påsken deltog en del Hjobygdare i 
klassiker som Häxjakten i år på 
Hunneberg med OK Skogsvargar-
na som arrangör och Öjetrampen i 
Främmestad. Även Kortfredan på 
Långfredagen och Vikingaträffen 
på annandagen hade deltagare från 
Hjobygden. 
 

Däremot fick både Gudhem den 8 
april och Falköping den 14 april 
ställa in sina tävlingar. Då Falkö-
ping skulle ha haft sin tävling var 
det dock snöfritt, men väldigt vått 

Vårens tävlingar – Eller våren som kom av sig 

på tillfartsvägar till Arenan och 
på Arenan. Nu kommer Falkö-
ping att arrangera sin Ostlöpet 
den 1 september istället. 
 

Då några av oss var tävlings-
sugna och hade sett framemot att 
få springa Falköpings tävling an-
mälde oss till Tranemo. Det var 
en fin skog att springa i och bra 
banor. Enda nackdelen var att det 
började regna lagom till starten 
och jag (Ann-Kristin) hade glömt 
min skärm för att skydda glasö-
gonen så det var bitvis svårt att 
läsa kartan. Jag var ändå nöjd 
med mitt lopp. 
 

Så kom då äntligen våren och det 
blev äntligen Skaraborgspremiär i 
orientering, men en kort och in-
tensiv sådan. Helgen den 21 april 
arrangerade IF Hagen, Hagen-
medeln vid Rånna/Ryds Natur-
reservat på Billingsluttningen. 
Bertil Karlsson tog en seger i 
H65. 
På söndagen den 22 april arran-
gerade SOK Träff, Karlsborg, 
Skaraborgsmästerskap lång på en 
helt ny karta mellan Mölltorp och 
Forsvik. Det var en mycket fin 
och rolig terräng. Här blev det 
tyvärr inga Skaraborgsmästare 
för Hjobygden. Men Johan Törn-
roth, nu tävlandes för Hestra IF 
vann H21. Ja detta var egentligen 
den enda riktiga helgen med täv-
lingar i Skaraborg. Om man inte 

räknar in sprintar. 
Nästa Skaraborgtävling, blev Ska-
raborgsmästerskap i stafett, där vi 
endast lyckades bemästra ett lag i 
propaganda klassen. I laget deltog: 
Sofia Jansson, Kajsa Toftén och 
Ann-Kristin Jansson. Vi kämpade 
och tog oss runt i skogen vid  
Mostugan i Töreboda. 
 

Där efter fick man bege sig lite 
längre bort som till Gällstad och 
Ulricehamn och upp mot Motala 
och Närke för att tävla. De senaste 
veckorna har det varit sprint som 
gällt och då i stadsmiljö eller 
stadsnära områden då vårstoppet 
inte medger att vi får ut och 
springa i skogarna. 
Den 26 maj var det Stråkendubbel-
sprint i Mullsjö. Det var varmt och 
törstigt. Första etappen gick inne i 
Mullsjö, med Arena och mål vid 
Mullsjö SOKs klubbstuga. Andra 
etappen gick vid Nyhem, en rolig 
skogsprint. 
Den 2 juni är det dags för Kinne-
kulledubbeln med OK Klyftamo 
som arrangör och den 3 juni Som-
marlandsprinten på Skara Som-
marland med IK Gandvik som ar-
rangör. 
Den 10 juni är det High Chaparral-
sprinten på High Chaparral. 
 

ANN-KRISTIN JANSSON 

Lovisa och Måns gör sig beredda 

för att springa ut på banan. Vinnarna av Ungdomsserien i Hjo. 

Prisutdelning. 

Sofia startar. 
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Sommarlandsprinten 

Årets Sommarlandsprint på Skara 
Sommarland avgjordes i ett riktigt 
varmt väder. Närmare 30 grader 
varmt och sol från klarblå himmel 
längre fram på dagen. Jag (Ann-
Kristin) har varit med på nästan 
alla Sommarlandsprintar, antingen 
som funktionär eller som delta-
gare. Detta var den 22:e i ordning-
en och detta var den varmaste hit-
tills. Tur att det var tidig start. De 
första gav sig iväg redan klockan 
8:30 då det var möjlighet för in-
skolning, u-klasser och öppen 
motion att starta. De första täv-
lingsklasserna startade klockan 
8:45 och de sista strax före klock-
an 10:00. Xtravagansarklasserna 
statade med 10 minuters mellan-

rum från klockan 9:00 till 9:30. 
Hjobygden hade 5 deltagare i 
Xtravargansaklass och ca 20 i 
övriga klasser. 
Våra yngre deltagare gjorde bra 
ifrån sig i respektive klasser och 
alla var nöjda med sina insatser. 
De fick också alla pris. Bland de 
vuxna där det inte var så många 
anmälda kan nämnas att Kajsa 
vann D70, Ingrid tog en andra 
plats i D55 endast 9 sekunder 
från segraren och Ann-Kristin tog 
en andra plats i D50 drygt 2 mi-
nuter efter segraren. 
Årets tävling hade även en del 
nyheter jämfört med tidigare år. 
Banläggaren hade spärrat av två 
av tre de centrala broarna vilket 

gav samtliga banor lite nya klurig-
heter att lösa. Xtravargansaklas-
serna hade också en nyhet som 
inte testats tidigare. Deltagarna 
fick en karta med alla kontroll-
ringarna på (som en utsättnings-
karta) utan siffror och sträck och 
fick lösa kontrolltagningsordning-
en med hjälp av angivelsen. Dess-
utom hade vatten blivit land på 
något ställe och land blivit vatten 
på annat ställe. Den som lyckades 
snabbast i klubben var Anna    
Schmitterlöw i D-extra 21. 
Efter avslutad tävling var det 
många av den 2767 deltagarna 
som tog sig ett eller flera dopp i 
vattenlandet. 

ANN-KRISTIN JANSSON 

FOTON: ANN-KRISRIN JANSSON 

Xtravagansaklassernas start. 

Xtravagansaklassernas start. Mycket folk tog sig ett dopp efteråt på Skara Sommarland, då 

termometern visade uppemot 30 grader i luften. 



15 Hjo-Orienteraren | Nr 2. 2018 

 

Korsord nr 2 - 2018 
Vågrätt: 

1. Inslagen vara 
6. Får spelare göra 
10. Är ju nollor 
11. Bragemaka 
12. Rep, vajrar m. m. 
13. Rum 
15. Forn titel på stor-
man 
17. Öarmé 
18. Hjälporganisation 
20. Är väl ny cykel? 
22. Har medlare 
24. Eller dom 
25. Delar dag med 
Heidi 
27. Ton ett 
29. Briljera 
30. Riktning inom 
islam 
32. Kan två slå 
33. Beläggning 
35. Julitös 
37. Civilstånd 
38. Regla 
39. AA 
40. Fortfarande 

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 1 - 2018 
NIO STYCKEN LÖSTE OCH LÄMNADE LÖSNINGAR, NÄM-

LIGEN: ANNICA OCH KJELL ANDERSSON, ÅKE OCH ANITA 

GUSTAVSSON, BERNHARD GRENABO, KARL BERGS-

TRAND, KAJSA TOFTÉN, LENNART GUSTAFSSON, STIG 

GUSTAVSSON, HELENA KARLSSON, OCH ANN-CATRINE 

AHLSTRÖM. TACKAR FÖR DETTA! BERNHARD GRENABO 

VANN TRE LOTTER OCH STIG GUSTAVSSON TVÅ. GRAT-

TIS! HOPPAS TUREN HÅLLER I SIG! SER FRAM EMOT 

MÅNGA LÖSNINGAR PÅ NYA KRYSSET!  

INGE BERG 

Lodrätt:  

1. Kompis  
2. Boxarlegend  
3. Huvudsida  
4. Polisenhet  
5. Spåkort  
6. Längst bak  
7. Kalmö  
8. Baconleverantör  
9. Blir mången ripa  
14. Borttagning  
16. Bronsläge  
19. Springa  
21. Nässeldjur  
23. Sportutrustningsmärke  
26. I horisontalläge  
28. Gör värk  
29. Skinn  
30. Till prydnad eller omak  
31. Reklamgas  
34. Papegoja  
36. Ämne i koksalt  
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Skribenter till Hjoorienteraren 

Har du en rolig upplevelse från en oriente-

ringstävling eller  har du kanske något du vill 

tipsa dina klubbkamrater om? 

Tveka inte på att skicka in din text till:                          

hjoorienteraren@hbok.se 
 

Vi ser gärna mer skribenter till vår tidning! 

 

REDAKTÖRERNA 

Nybörjarkurs 

 

Känner du någon som vill börja orientera? I år 
tänkte vi inte ha någon nybörjarkurs utan ha 
löpande satsning på Individuella nybörjarkur-
ser. Välkommen upp på våra orienteringsträ-
ningar på torsdagar kl 18:00 eller så kan vi 
lägga upp en intensivkurs i orientering.  
 
Kontakta Ann-Kristin på 073-0634403. 


