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Foto: Sofia Jansson 

Av: Carl Christian Schmiterlöw, ordförande Hjobygdens OK 
Ledaren 

Vad tiden går fort när man har roligt och har mycket att göra. Vår-
säsongen är i stort sett över. Sen får vi ej glömma de POL-
tävlingar som är kvar i vår. Tävlingarna är till för pensionärer och 
daglediga. 
I dag är det 12 personer från klubben anmälda till O-Ringen i 
Kolmården Det ska bli kul att så många från klubben vill delta i år. 
Själv kommer jag att åka. Nu hoppas vi på fint väder under O-
Ringen. Då blir det ännu roligare. 
 
Vidare får vi ej glömma vårt eget tävlande under hösten det finns 
många roliga tävlingar. Jag hoppas själv att det ska vara mer tid för 
tävlingar då. 
Jag önskar er alla en fin och trevlig sommar. Vi syns på täv-
lingarna i sommar och höst hoppas jag eller hur? 

Nya anmälningsavgifter 

I år finns det möjlighet för arrangörerna att ta ut förhöjd avgift 
(efteranmälningsavgift) i öppna klasser, så vet du med dig att du ska vara med 
och springa på tävlingar i öppen klass så anmäl dig innan på Eventor så att du 
slipper betala efteranmälningsavgiften. 
 

Klubben betalar ordinarie startavgift, samt bilersättning vid samåkning till täv-
lingar. Om du inte startar eller efteranmäler dig betalar du startavgiften eller 
efteranmälningsavgiften själv. Swishas med fördel till Hjobygdens OK 
1234611752, ange då ditt namn och vilken tävling det gäller. 

 

Medlemsavgift 

Har du inte betalt medlemsavgift för 2019 är det hög tid att göra det nu. Tänk 
på att i medlemsavgiften ingår försäkring (Folksam) vid träning och tävling. 
Betalas via bankgiro 5783-5654 eller via Swish 1234611752. Kom ihåg att 
skriva vem/vilka medlemsavgiften gäller för. 
Familj (barn tom 25år) 500 kr, vuxna 300 kr, ungdomar tom 16 år, 150 kr och 
stödjande medlem 150 kr. 
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UPPMÄRK-

SAMMAR 
UTK 

Ungdoms- och träningskommittén väljer i varje nummer ut 

någon/några i klubben som förtjänar att uppmärksammas 

lite extra. 

! 

Bertil Karlsson 

Kajsa Toftén 

Ingrid Schmiterlöw 

Bertil Karlsson Skaraborgsmästare natt 

och lång, Kajsa Toftén Skaraborgsmästare 

lång och sprint samt Ingrid Schmiterlöw 

DM sprint. Grattis till våra mästare. 

Träningar/Aktiviteter i vår med  

Hjobygden 

 

Tisdagar: Tisdags-ol i Skövdetrakten, se IF Hagens hemsida. 
 

Torsdagar: Utomhusträningen på Högaliden tom 27/6.  
Tiden är 18:00 till ca 19:30. Börjar igen till hösten torsdagen 
den 22/8. Orienteringsträningen vänder sig i första hand till 
ungdomar, men givetvis är alla åldrar välkomna. Är det  
någon förälder som vill lära sig orientering eller förbättra på 
sina kunskaper är ni särskilt välkomna till träningarna. 
 

POL Orienteringsträning för daglediga på torsdagsförmid-
dagarna på olika platser i Skaraborg tom juni månad. Börjar 
i augusti igen. Se POL på hemsidan. 
 

För aktuella träningar, tävlingar och aktiviteter titta på  

hemsidan i kalendern. www.hbok.se 

UTK 

O-Ringen 

Årets O-Ringen kommer att avgöras i Kolmårdsskogarna 21-
27 juli. Centralort är Norrköping och Himmelstalund. Ordi-
narie anmälan gick ut den 1 juni. I skivande stund är det 12 
från Hjobygden anmälda. Men vill man besöka och springa 
en eller flera dagar går det fortfarande att anmäla sig. Mer 
information på www.oringen.se . Till O-Ringen betalar man 
anmälningsavgiften själv. 

25-manna 

Årets 25-manna är den 12 oktober och 25-
manna medel är den 13 oktober, alltså en 
helg senare än vanligt. Tävlingscentrum är 
vackert beläget vid Amfibieregementet, 
Berga, Södertörn. 
Vi har bokat buss och åker upp på fredag 
eftermiddag den 11 oktober och hem sönda-
gen den 13 oktober efter 25-manna medel. 
Hjobygden har bokat 13 dubbelrum på Scan-
dic Skogshöjd Södertälje. 
Det har ändrats lite i reglerna så att laget ska 
innehålla minst 8 herrar varav minst en H16 
eller yngre. Minst 8 damer varav minst en 
D16 eller yngre. Max 8 H21. Sträcka 3 har 
ändrats från röd till orange, för att få med 
mer ungdomar i laget. 
Givetvis strävar vi efter ett eget lag från 
Hjobygden, men vi kan behöva lite hjälp 
från andra klubbar. Så boka in helgen 11 till 
13 oktober och följ med till årets 25-manna. 
Mer information kommer efter sommaren. 

Ungdomsträningen 

Under vårens torsdagsträningar har vi haft ett stort antal (15-
20) ungdomar från 6 år och upp tom 18 år. De har deltagit 
med stor glädje och tagit sig an utmaningarna i orienterings-
banorna som vi som ledare har lagt. Några har lärt sig orien-
tera nu i vår, medan andra har varit med i många år. Att träna 
tillsammans i olika åldrar stimulerar alla och de äldre hjälper 
gärna de yngre. Vi anpassar också så att det finns olika svå-
righetsgrader på banorna. Ibland kanske det har blivit lite 
svårt, medan andra gånger har det blivit lite för lätt. Några av 
ungdomarna och deras föräldrar har även varit med ute på 
några orienteringstävlingar under våren. 
 

Som ledare är det kul alltid kul att komma upp till Högaliden 
på torsdagar med ett så stort antal ungdomar som tycker det 
är kul med orientering. Vi har givetvis plats för fler om det 
är någon som vill börja orientera. 

http://www.hbok.se/
http://www.oringen.se/
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Protokoll 
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sand till en hel sandlåda i skorna, 
dessutom är hela området som en 
berg- och dalbana. Kartbilden 
domineras av detaljerad brunbild 
och ett sammanhängande stignät. 
Tappar man kartkontakten rinner 
tiden iväg innan man är på spåret 
igen. Sanden sög musten ur 
kroppen och i alla fall underteck-
nad var rejält trött efter Sönda-
gens långdistans. 
För egen del stämde orientering-
en riktigt bra i jämförelse med 
tidigare besök i sanden. Jag tror 
inte Bertil säger emot mig för sin 
del. 
Vi hade en riktigt trevlig oriente-
ringshelg. Men att Skåne är så 
backigt fick vi väl inte lära oss i 
skolan eller? 
Av 35 startande blev Bertil 8a 
och undertecknad 22a på medel-
distansen. 
På långdistansen blev Bertil 2a 
och undertecknad 17 av 28 star-
tande. 
 

BERNHARD GRENABO 

Sverigepremiären 

 

1 till 3 mars begicks Sverigepre-
miären i orientering. Arrangörer 
var PAN-Kristianstad. 
Hjobygdens OK hade två repre-
sentanter på plats Bertil Karlsson 
och undertecknad Bernhard Gre-
nabo. 
På Fredag kväll var det långdistans 
natt. Tävlingsområdet var Balsber-
get norr om Kristianstad. 
Det var fin bok och ekskog med 
bitvis stenig botten och rejäla 
backar. Vi bjöds på klurig och ro-
lig orientering, där vem som helst 
kunde göra misstag, om man tap-
pade focus. 
Av 16 startande blev Bertil 7a och 
undertecknad 12a. 
 
Medel och långdistans på lördag 
respektive söndag hölls vid Fu-
ruboda söder om Åhus. 
Reviderade kartor från etapp 3 O-
ringen 2014 användes. Banorna 
gick omväxlande i tallskog och på 
sanddyner, där man får med sig 

2019-04-14 Skärvalången 
D40, 5 540 m: 5) Jessica Holst, Hjobygdens OK, 1.05.45. 
D50, 4 330 m: 6) Ann-Kristin Jansson, Hjobygdens OK, 52.52. 
D60, 3 090 m: 3) Ingrid Schmiterlöw, Hjobygdens OK, 33.33. 
H65, 4 380 m: 10) Bernhard Grenabo, Hjobygdens OK, 57.25. 
D70, 2 560 m: 1) Kajsa Toftén, Hjobygdens OK, 34.59. 
H70, 4 330 m: 1) Bertil Karlsson, Hjobygdens OK, 40.31, 4) Håkan Olsson, Hjobygdens 
OK, 50.53. 
D75, 2 330 m: 3) Ann-Catrine Ahlström, Hjobygdens OK, 38.16. 
H75, 3 090 m: 11) Gunnar Bryst, Hjobygdens OK, 56.58. 
Inskolning, 1 570 m: Bertil Sörman, Hjobygdens OK, fullföljt. 
U1, 2 050 m: 2) Saga Pettersson, Hjobygdens OK, 20.36, 11) Elsa Holst, Hjobygdens 
OK, 26.19, 19) Sörman Märta, Hjobygdens OK, 31.54, 20) Ellie Andersson, Hjobygdens 
OK, 33.17, 21) Andersson Hedda, Hjobygdens OK, 39.44, 22) Olle Holst, Hjobygdens 
OK, 39.53. 
Öppen 2, 2 520 m: 1) Martin Sörman, Hjobygdens OK, 22.25. 
Öppen 3, 2 510 m: 2) Kjell Andersson, Hjobygdens OK, 28.01, 13) Mattias Andersson, 
Hjobygdens OK, 44.47, 19) Helena Karlsson, Hjobygdens OK, 1.10.30. 
Öppen 5, 3 730 m: 15) Lars Ekmark, Hjobygdens OK, 1.00.26. 
Öppen 7, 3 090 m: 32) Åsa Grenabo, Hjobygdens OK, 1.07.25. 
Öppen 8, 4 380 m: 12) Malin Jansson, Hjobygdens OK, 51.19. 

Söndagen den 14 april arrangerade 
IK Gandvik skaraborgsmästerskap 
i skogarna runt Skara Sommar-
land. Bra banor, varierad terräng 
samt en välplanerad arena mötte 
deltagarna. Från Hjobygdens OK 
deltog ett 25-tal orienterare med 
många fina resultat. Två skara-
borgsmästare från Hjo korades. I 
D70 Kajsa Toftén och i H70 Bertil 
Karlsson. 
 

ANN-KRISTIN JANSSON 

Skaraborgsmästerskap långdistans i Skärvalången 

Bild på det fina landskapet. 

FOTO: BERNARD GRENABO 
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Våffelköret 

Söndagen den 24 mars var det 
dags för årets Våffelköret. Ca 30 
orienterare hade letat sig till Höga-
liden för att delta i Våffelköret. 
Det fanns 3 olika banor att välja 
på en kort lätt, en lite längre och 
svårare och en lång och svår. Ef-
teråt serverades det våfflor i 
klubbstugan. 
 
Samma dag startade årets Bingo- 
och tipspromenad på Högaliden. 
Även här var det ett stort antal 
promenadsugna Hjobor som hade 
letat sig upp till Högaliden denna 
soliga söndag. Även de lät sig väl 
smaka på våfflorna efter sin pro-
menad. 
 

ANN-KRISTIN JANSSON 

DM-sprint och  

sprintstafett 

 

Söndagen den 19 maj arrangerade 
Gudhems IF DM-sprint och DM 
sprintstafett vid Uddagården, Fal-
köpings motorstadion. Här fanns 
det gott om stigar och motorspår, 
så det var lätt att springa fel. Det 
gällde att läsa noggrant och det 
var idag inte den som kanske var 
snabbast att springa som vann 
utan den som utnyttjade oriente-
ringens teknik som vann. 
Ingrid blev DM-mästare i D60. 
 
Även på sprintstafetten gällde det 
att hålla reda på kontrollerna. Här 
hade Hjobygden med 3 lag. Ett 
lag i D100, Ingrid och Ann-
Kristin och två lag i Propaganda 
klassen, Sofia och Lovisa samt 
Kjell och Lars. Ingrid och Ann-
Kristin slutade 3:a av 7 lag och 
Sofia och Lovisa blev 13:de av 30 
lag. Tyvärr felstämplade Lars på 
sista sträckan. 

Hökensåsracet 1 maj 

Onsdagen den 1 maj anordnade 
OK Gränsen en dubbeltävling 
norr om Habo. Familjen Holst 
packade sina ryggsäckar och Olle 
såg till att fikakorgen innehöll allt 
som behövs för en dag i oriente-
ringsskogen (= bullar och kakor). 
Dagen bjöd på ganska fint men 
blåsigt väder.  
HBOK ställde upp med 16 delta-
gare på den första tävlingen och 

14 deltagare på dagens andra täv-
ling. 
Terrängen brukar vara kuperad på 
OK Gränsens tävlingar och den 
här dagen var inget undantag. 
Detta gjorde att mamma Holst slog 
till med två sistaplatser i D40. Bäst 
i familjen blev Elsa som fick till 
en femteplats i klassen U1 på da-
gens andra tävling. 

JESSICA HOLST 

 
Tråkigt för arrangörsklubben 
hade de strul med det tekniska så 
det drog ut på resultatet av de 
båda tävlingarna. Och starten fick 
flyttas fram en halvtimme på 
sprintstafetten, men det var vack-
ert väder och varmt så det gjorde 
inte så mycket utan vi njöt i sol-
skenet och det goda fika som de 
sålde. 
 

ANN-KRISTIN JANSSON 

Ingrid blev DM-mästare i D60. 

 

På andra bilden ser vi Olle och Elsa Holst 

som också deltog under dagen. 

FOTON: ANN-KRISTIN JANSSON 
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Ungdomsserien 

Under 4 onsdagar eller torsdagar 
har det varit Ungdomsserien för 
Östra Kretsen. Ungdomsserien är 
träningsorientering för ungdomar 
upp till och med 16 år, även vuxna 
har haft möjlighet att vara med på 
träningsorienteringen. Ungdoms-
seriens syfte är i första hand få 
prova på och få möjlighet att träna 
i annan terräng än den man är van 
vid att springa. 
Torsdagen den 2 maj Tibro OK 
vid Rankås. Onsdagen den 8 maj 
SOK Träff Karlsborg vid Gällsjön. 
Onsdagen den 15 maj IF Hagen, 
sprint i Bolongerskogen, Skövde. 
Torsdagen den 23 maj Hjobygdens 
OK på Högaliden. Som även var 
sista gången och prisutdelning. 
Bertil och Bernhard hade lagt fina 
banor. Vi hade även tur med väd-
ret då det var åska och regn dagen 
innan. Tack till alla funktionärer 
som ställde upp vid på Högaliden. 
 
I år har det varit ett stort antal ung-
domar från Hjobygden som delta-
git vid minst ett tillfälle. 
Vi har haft stora framgångar i år 
och Oliver Edvardsson, vann vid 3 
tillfällen. Mattias Andersson och 
Lovisa Andersson vid 2 tillfällen. 
Bertil Sörman, Alvar Sirén, Hanna 
Svensson och Hjalmar Johansson 
vid 1 tillfälle. 
 

ANN-KRISTIN JANSSON 

Saga visar upp Wody som springer runt mel-

lan olika orienteringsaregemang i Sverige. 
Ludwig stämplar vid mål. Mattias stämplar i mål vid ungdomsserien i 

Hjo. 

Oliver vid mål efter dagens bana. Jonna påväg snabbt till sista kontrollen. 

Prisutdelning. 
FOTON: SOFIA OCH ANN-KRISTIN JANSSON 
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Skogsflicksmatchen 

2019 

Lördagen den 11 maj hämtade jag 
upp Ann-Kristin och Ann-Cathrin 
i Hjo. I Linderydskorset stannade 
vi och tog upp Kerstin Karlsson 
från Sisu Tidaholm. Därefter styr-
de vi färden till Eksjö skidstuga. 
Där anslöt vi oss till övriga skogs-
flickor från Västergötland och 
började med att fika tillsammans. 
Klockan 11 var första start till ori-
enteringstävlingen skogsflicks-
matchen. Klassindelningen var 
som vid vanlig tävling med yngsta 
deltagarna som sprang i klass D45 
och uppåt till de äldsta i D85. 
Sammanlagt var det närmare 150 
damer som gav sig ut i skogen. 
Längden på banorna motsvarade 
medeldistans. Banorna gick i ter-
rängen nära Eksjös skidstuga med 
mål vid stugan. Efter tävlingen 
bjöds det på lunch med kaka och 
kaffe i väntan på det slutliga resul-
tatet. Klassegrare korades och ett 
sammanräknat resultat för varje 
deltagande distrikt. Vinnande blev 
Göteborgs distrikt. På andra plats 
kom Smålands endast en poäng 
före Västergötland. Bakom oss 
hade vi Skåne, Halland och Blek-
inge. Efter en trevlig dag där man 
hade tid att umgås med andra 
Västgötar som man inte pratar 
med vid vanliga tävlingar, men 
också träffa andra orienterare från 
andra distrikt. Jag tror inte att Ann
-Cathrin i efterhand kan räkna upp 
alla gamla OL-kompisar som hon 
träffade och pratade med under 
dagen. När alla priser var utlottade 
var det dags att efter en trevlig dag 
styra bilen tillbaka till Hjo. 2023 
är det Västergötlands tur att arran-
gera tävlingen. Kanske blir det 
Hjobygden som får uppdraget. 
 

INGRID SCHMITERLÖW 

Ann-Chatrine Ahlström, Ann-Kristin Jansson och Ingrid Schmiterlöw under  

skogsflickornas träff. 
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Nu har vi kommit en bra bit in på våren och 
snart har vi skolavslutningar och midsommar-
tider. Vi har avklarat 8 bingo- och tipsprome-
nader. Det har varit runt ett 85-tal som deltagit 
i genomsnitt varje gång. Det har varit många 
trevliga söndagsförmiddagar på Högaliden. Vi 
har fått många positiva kommentarer och det 
är många trogna deltagare som kommer upp 
och promenerar. Det känns positivt att så 
många familjer väljer att motionera på                  

Har fått in 4 lösningar denna gång, då det blev                 
feltryck i tidningen angående inlämningsdatum av 
korsordet. 

De som lämnat lösningar är: Lennart Gustafsson, Ann
-Catrine Ahlström, Anita o Åke Gustavsson, och Gun-
nar Bryst. Tackar så mycket för det! Lotterna vann 
Lennart Gustafsson (3 st.) och Anita o Åke Gustavs-
son. (2 st.) Grattis!  

Sista korsordet från mej, tack för den här tiden!  

INGE BERG 

Lösning till korsord nr 1 - 2019 

Tack Inge för allt arbete du lagt ner på alla korsord 

till Hjoorienteraren under dessa år! Ett stort tack! 

Vårens bingo - tipspromenader 2019 

Högalidsområdet och att klubbstugan utnytt-
jas vid promenaderna. Sammanlagt blir det 
12 söndagar med bingo och tipspromenader 
nu på våren och det återstår 4 söndagar näm-
ligen den 19 och 26 maj och den 2 och 9 
juni. Många varma Tack till alla som hjälpt 
till med kaffekokning, våfflor och allt annat 
som hör till. Nu får vi hoppas på en riktigt 
fin sommar och att alla får lite ledigt för att 
återhämta nya krafter till hösten. 
 
 
 
MOTIONSKOMMITTÉN MAJVOR, TORBJÖRN, ANN-CATRINE OCH EVA 
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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 

Naturpasset 

Nu finns Naturpasset över Högaliden till för-

säljning. Det kostar 60 kr och säljs på Turist-

byrån och i klubbstugan, t ex vid Bingopro-

menaderna. 

Även Naturpasset över Hjo Stad finns nu ute, 

till samma pris och på samma ställen. Alla 

ungdomar 6-16 år får ett hemskickat ihop 

med annat som Kommunen skickar ut inför 

sommarlovet. 

OWE OCH BARBRO 


