
   

 

O-ringen, Höga Kusten 

30-års jubileum 

 Tävling vid klubbstugan 
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Ledaren 

Nu sitter jag här framför 
datorn och skriver ihop lite 
text. Vi hade vår egen täv-
ling i år den 11-12 augusti. I 
år hade vi mindre                    
konkurrens av andra distrikt 
i närheten så tävlingarna 
blev mindre än förra året. 
Vi kom upp i ca: 1400 del-
tagare på de två dagarna, 
vilket får ses som bra. I år 
var vi på Högaliden där  vi 
var för ca: 10 år sedan.          
Vilket gjorde att allt           
material inte behövdes           
köras ut till Arenan                   
eftersom den låg i              
anslutning till Förrådet. Jag 
vill tacka alla medlemmar 
som kunde ställa upp denna 
helg. Ett stort Tack till alla. 
Ni gjorde alla en fantastisk 

insats. Mer om tävlingen 
kan ni läsa längre fram i      
tidningen. 
När det gäller eget tävlande 
så har det bara blivit                     
O-Ringen i Höga Kusten i 
Örnsköldsvik i sommar. Det 
var ett lyckat arrangemang. 
Vädret var de flesta dagarna 
fint. Själv hade jag ingen 
tävling med regn. Mer om   
O-Ringen kan ni också läsa 
om längre fram i tidningen. 
Höstsäsongen har börjat för 
fullt och när ni läser detta så 
har en del tävlingar             
avverkats. Nu får vi hoppas 
att hösten blir fin, så höstens 
tävlingar blir trivsamma och 
roliga. Vi får även hoppas 
att vi även i år får ihop ett 
eget 25-manna lag eller 
hur!? Boka helgen 5-7            
oktober. Anmälan ska vara 
inne snarast. 
Hoppas vi ses ute på               
tävlingarna i höst. 
 

Sven Larsson, en av våra heders 
medlemmar har lämnat oss, 
Sven kom sent med i orientering, 
när döttrarna Iréne och Anette bör-
jade, så provade också han på. 
Som busschaufför körde han tre re-
sor till träningsläger i Dalarna och 
Hälsingland. 
I motions kommittén jobbade han 
med bingopromenader och trim-
orientering. 
Efter pensioneringen så blev det 
pensionärsorientering för hela slan-
ten. Där var han den som samord-
nade resor m.m. i många år. 
När vi byggde vår klubbstuga var 
han med servade han vår ALU-
snickare varannan dag. 
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Owe Törnroth för banläggningen i samband 

med Hjo 2-dagars. Tack för ditt arbete. 

UPPMÄRK-

SAMMAR 
UTK 

Ungdoms- och träningskommittén väljer i varje nummer ut 

någon/några i klubben som förtjänar att uppmärksammas 

lite extra. 

! 

Owe Törnroth 

Träningar/Aktiviteter i sommar med 

Hjobygden 

 
Torsdagar: Ungdomsträning på Högaliden 18:00 – ca 19:30 
under hela september och oktober. Ingen träning vecka 44. 
Den 8 november börjar vi inomhusträningen i Hammarsko-
lans gymnastiksal. 
 
Torsdagar: POL är för alla daglediga då första start är klock-
an 10:00, 4 oktober är det på Högaliden. Sista gången för 
hösten är torsdagen den 1 november, Snapen, Mariestad. 
För mer information se hemsidan. 
 
Tisdagar: Tabata inomhusträning på tisdagar klockan 18:00 
– 19:00 i Hammarskolans Gymnastiksal, start 4 september. 
Alla medlemmar är välkomna utan kostnad att delta i detta 
styrke- och konditionsträningspass som leds av Gymix Hjo. 
Tisdags-OL i Skövde trakten. Se IF Hagens hemsida, länk 
finns via vår hemsida. 
 
För aktuella träningar, tävlingar och aktiviteter titta på hem-
sidan i kalendern. www.hbok.se 

 
UTK 

KM-sprint 

Klubbmästerskap i sprint torsdagen den 20 septem-
ber klockan 18:00 i stadsparken. Mer information 
via hemsidan och mail. 

Nybörjarkurs 

Känner du någon som vill börja orientera? I år tänkte 
vi inte ha någon nybörjarkurs utan ha löpande sats-
ning på Individuella nybörjarkurser. Välkommen 
upp på våra orienteringsträningar på torsdagar kl 
18:00 eller så kan vi lägga upp en intensivkurs i ori-
entering.  
 
Kontakta Ann-Kristin på 073-0634403. 

Minne 

Stort TACK till Hjobygdens OK för minnesgåvan i sam-
band med vår pappas, Svens Larssons, bortgång. 
 

IRÉNE OCH ANETTE 

http://www.hbok.se/
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Protokoll 
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Bingo- och  

tipspromenaderna  

Hösten 2018 
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Fredagen den 16 november kl.18:00 

med Höstmöte, Prisutdelning, Utmärkelser, Lotteri, 

Aktiviteter, Klubbens historia med mera 

Klubben bjuder även på mat 

Sista anmälningsdag: Söndagen den 11 november  

(då det kommer serveras mat behöver vi veta om just 

du kommer, om allergier finns skriv detta i anmälan) 

Glöm nu inte och anmäla dig till: 

073-8387637, Malin Jansson eller 

malinj1998@hotmail.com 

Hjobygdens Orienteringsklubb 

1978-2018 

Alla medlemmar gamla som nya, 

äldre som unga är välkomna till 

klubbens 30-års jubileum 

Ta gärna med familjemedlem 



8 Hjo-Orienteraren | Nr 3. 2018 

 

Österlens 3-kvällars 

 

Österlens 3-kvällars gick nordväst 
om Brösarp. Arrangör var 
Andrarums IF, som hade camping 
intill arenan med god service, som 
vattentoa och varmvatten i kranar-
na. Vi kunde se sista kontrollen 
från husvagnen. Det var varmt   
väder, så det blev bra med            
kvällstävling. 
Första tävlingen gick i delvis      
bokskog med många sänkor och 
gropar som kontrollpunkter. Jag 
slarvade med kompassen på flera 
kontroller och blev 10 minuter  
efter segraren. Andra kvällen var 
det en ny upplevelse.                 

Hallands Tredagars 

 

Vi bestämde oss för att inte 
springa 5-dagars i år utan valde 
istället två tävlingar i södra              
Sverige: Hallands Tre-dagars följt 
av Tre-kvällars på Österlen. Ett 
upplägg som gjorde att vi fick 6 
tävlingsdagar efter varandra. 
Vi drog iväg med husvagnen till 
Plönninge nedlagda lantbruks-
skola. Campingen bjöd på gott om 
plats i skuggan av parkträden,          
vilket var uppskattat då vädret var 
varmt. 

Banorna var trevliga och             
arrangemangen i övrigt var               
jättebra.                                           
Ett upplopp i nedförsbacke 
gjorde inte saken sämre. Vi            
förbättrade oss lite för varje             
tävling. 
Det är kul att testa tävlingar i     
annan terräng än vad vi är vana 
vid. 
Vi hade trevliga dagar och drog 
glatt vidare mot Österlen. 
 

ÅSA OCH BERNARD GRENABO 

Brösarps backar, öppen terräng 
med enstaka träd, buskar och 
stenmurar. Alla sprang kors och 
tvärs med gott om kontroller. Jag 
lyckades lägga kompassen till fel 
kontroll och gjorde en stor sväng 
i fel riktning, där det fanns       
kontroller, men inte med min 
kodsiffra. Hittade så småningom 
rätt igen men avslutningen var 
tråkig med väglöpning. Tredje 
kvällen blev en blöt historia, då 
det regnat hela dagen. Området 
gränsade till första kvällens 
karta. Jag var efteranmäld, så jag 
startade först. Det blev en dusch 

i varje buske, men regnet var         
efterlängtat. Jag snurrade även 
denna kväll! 
 
Hur svårt kan det vara? 

Hjobygdens OK hade 6 stycken 
deltagare. Ann-Catrine Ahlström, 
Gunnar Bryst, Bernhard Grenabo, 
Åsa Grenabo, Helena Karlsson 
och jag, som tävlade i Bösarps 
backars fina miljö, med trevliga 
utflyktsmål i närheten. Kan             
rekommendera denna årligen            
återkommande tävling! 

BERTIL KARLSSON 

FOTO: BERTIL KARLSSON 
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25-manna 

 

Årets 25-manna är den den 6 ok-
tober och 25-manna medel är den 
7 oktober. Tävlingscentrum är 
vackert beläget vid Hägerstalund 
på södra delen av naturområdet 
Järvafältet och tävlingsbanorna är 
strängade i relativt flack och 
mycket snabblöpt terräng. 25-
manna föreningen strävar efter att 
erbjuda rättvisa och utslagsgi-
vande tävlingar. Dessutom innebär 
närheten till storstaden goda trans-
portmöjligheter med bil och buss 
samt med allmänna färdmedel som 
tåg, lokalbuss och tunnelbana. 
Arenan är kompakt, med korta av-
stånd mellan start-växel-mål, 
klubbtält, deltagarservice,                
servering, sportförsäljning,                  
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 har bokat buss och åker upp 
på fredag eftermiddag ca 16:00 
den 5 oktober och hem söndagen 
den 7 oktober efter 25-manna 
medel. Hjobygden har bokat 13 
dubbelrum på Scandic Victora 
Tower i Kista, inte så lång        

bussresa ifrån arenan. Det finns 
några rum för supporter också. 
Egenkostnad för hela helgen för de 
som bor på hotell är 500kr,               
tillkommer kostnad för mat. 
 
Som vanligt strävar vi efter att 
få ett enbart Hjobygden lag. Så 
vi behöver ditt deltagande också. 
Det finns banor från vitt till blått 
och olika längder. Anmäl via 
eventor, Klicka på ”Klubben”. 
Klicka på ”Klubbaktiviteter”. 
Klicka på ”25-manna”. ”Anmäl”. 
Det går också bra att anmäla sig 
till Ann-Kristin via mail: ann-
kristin.jansson@telia.com Anmä-
lan senast 19/9, men helst tidigare. 

Hoppas att många Hjobygdare 
kan vara med. 
 

ANN-KRISTIN JANSSON 

På söndagen i strålande solsken 
korades Skaraborgsmästare i 
medeldistans. Grannklubben Tibro 
SOK stod som arrangör och             
genomförde arrangemanget på ett 
föredömligt sätt som uppskattades 
stort av deltagarna. Arenan var 
förlagd vid ett torp vid namn  
Jonsberg cirka 5 km sydost om 
Tibro. Skogen bestod av barrskog, 
gropterräng och några höjdpartier. 
Bitvis var det detaljrik och klurig 
terräng där det ställdes krav på 
kartläsningsförmågan. Den som 
hamnade fel i den detaljrika grop-
terräng fick svårigheter att läsa in 
sig. Banläggaren Peter Brämerson 
hade lagt uppskattade och             
utmanande banor med flera                    
vägvalsmöjligheter som gav ett                       
utslagsgivande resultat. 
Sammanlagd 14 deltagare var   
anmälda från Hjobygdens OK. 
Bäst lyckades Kajsa Toften i klass 
D65. Hon hade sekunderna på sin 
sida och segermarginalen blev 15 
sekunder före 2:an i klassen. 
Samma tidsmarginal var Håkan 
Olsson efter segraren i klass H65. 
Nämnas bör också Oliver Ed-
vardssons förstaplats i H12kort. 

INGRID SCHMITERLÖW 

Skaraborgsmästare i orientering 

Resultat 
 
H12 Kort, 2 170 m: 1) Oliver Ed-
vardsson, Hjobygdens OK, 26.23. 
 
D50, 3 060 m: 4) Ann-Kristin Jans-
son, Hjobygdens OK, 35.19, 
 
D55, 3 060 m: 6) Ingrid Schmiter-
löw, Hjobygdens OK, 45.59, 
 
H65, 2 940 m: 2) Håkan Olsson, 
Hjobygdens OK, 29.20, 7) Bernhard 
Grenabo, Hjobygdens OK, 35.08, 
 
D70, 2 460 m: 1) Kajsa Toftén, 
Hjobygdens OK, 32.55, 
 
D75, 1 990 m: 4) Ann-Catrine Ahl-
ström, Hjobygdens OK, 39.02, 
 
Inskolning, 1 810 m: Elsa Holst, 
Hjobygdens OK, fullföljt. 
 
Öppen motion 7, 2 990 m: 7) Lars 
Ekmark, Hjobygdens OK, 42.58, 9) 
Malin Jansson, Hjobygdens OK, 
43.32, 21) Åsa Grenabo, Hjobyg-
dens OK, 1.13.55 
 
Öppen motion 8, 3 930 m: 4) Jessica 
Holst, Hjobygdens OK, 53.45, 

Kajsa Toftén vinnare i D70. 

Oliver Edvardsson spurtar i mål. 

FOTON: INGRID SCHMITERLÖW 

mailto:ann-kristin.jansson@telia.com
mailto:ann-kristin.jansson@telia.com
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Vi kan återigen säga att vi har 

gjort det igen - ett riktigt bra ar-

rangemang och fina tävlingar i 

Högaliden! 

Det var 8 år sedan vi var i             

Högaliden med Hjo 2-dagars. Det 

kändes riktigt bra att få komma 

tillbaka igen med alla fördelar som 

redan finns på plats samt ett riktigt 

fint och uppskattat skogsområde! 

Tobbe och jag ville bara tacka alla 

för en trevlig tävling med bland 

annat bra och trivsam försäljning - 

det är fantastisk va bra vår klubb 

får till det gång på gång. Och så 

enkelt det var att vara i klubbstu-

gan. 

Helena o Gunnel, som med gott 

humör gjorde himla många fina 

mackor, Laila o Alice som sålde 

så mycket fika mm o höll fin ord-

ning och stämning i tältet, Tobbe 

som stekte över 200 grillkorvar - 

på två stekpannor! 

 

Hjo 2-dagars 11-12 augusti i Högaliden 

Medeldistansen gick i huvudsak 

norr och väster ut samt                

långdistansen norr/väster och  

söder ut. Owe T. var banläggare 

båda dagarna. Vi fick mycket   

beröm för fina tävlingar med bra 

banor, härlig terräng och fin   

camping hos Dan Holmbäck vid 

Varpet. Deltagarmässigt så är vi 

nöjda med drygt 700 anmälda per 

dag.  

Tankar från vår tävling augusti 2018 

Barbro som ryckte in där o när 

det som mest behövdes, o alla 

som hjälpt till med att baka så 

många goda kakor. 

Tack ni alla. 

 

Och nu startar snart höstens 

bingo/tipspromenader i högaliden 

(2/9) o Eva, Ann-Cathrine o jag 

lyckades få ihop folk till samtliga 

söndagar fram till söndagen före 

1:a advent. 

Sen hoppas vi på mycket skidåk-

ning. 

MAJVOR O TOBBE AXELSSON 

Vi hade ca 100 husvagnar/husbilar 

och tält. 

ETT STORT TACK till alla som 

ställer upp och tillsammans bidrar 

till att skapa orienteringsarrange-

mang som håller hög klass! 

TACK! 

HÅKAN OLSSON 

FOTON: OWE TÖRNROTH, ANN-KRISTIN, 

SOFIA OCH MALIN JANSSON 

Hans Toftén var helgens speaker. 

Kajsa Toftén var en av dem som satt i sekretariatet. 

En av alla löpare som sprang under helgen. 
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Karl Bergstrand och hunden 

Kasper. 

Sofia Jansson, Alice och Linnéa Ekmark tog han om bland 

annat knatteknat och prisutdelningen. 

Knatteknattare letar efter de 

rätta kontrollerna i skogen 

Inge Berg var en av många som 

hjälpte till på tävlingen. 

Elsa Holst sprang båda             

tävlingarna. 
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Serveringen av lasagne med mera 
i Hjo blev även i år en succé´, och 
det är mycket tack vare er alla                  
medarbetare som ställer upp. Ni är 
fantastiska och Hjobygdens OK 
har åter igen visat att vi klarar det. 
Många gamla trotjänare fanns där, 
men även roligt att se nya                
medarbetare entusiastiskt ta sig an         
uppgiften.  
 
STORT TACK TILL ER ALLA! 
Logistiken fungerade utmärkt och 
vi tror att ingen saknar att vara på 
Park. 
 
Förutom kortare regnskur hade 
årets Vätternrunda fint väder. Hela 
19002 cyklister kom i mål och 
endast 707 valde att avbryta           
loppet. 

OWE OCH BARBRO TÖRNROTH 

Vätternrundan 2018 

FOTON: OWE TÖRNROTH OCH MALIN JANSSON 
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Två hungriga cyklister stannade till i Hjo och 

åt av lasagne som serverades. 

Dan Holmbäck tog jobbet att vara                  

kaffeansvarig. 
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O-Ringen Höga Kusten 

2018 

När det meddelades att O-Ringen 
skulle gå av stapeln på Höga Kus-
ten 2018, bestämde jag mig för att 
dit skulle jag åka. Har aldrig varit 
vid Höga Kusten och 
Örnsköldsvik, men har alltid velat 
åka dit. Missade ju förra tillfället 
1994, då jag inte var så jätteaktiv 
orienterare. Har dock aldrig gjort 
något uppehåll som orienterare. 
Har under årens lopp varit på 21 O
-Ringen, antingen som supporter, 
aktivt deltagit i 1 eller flera etap-
per eller som funktionär vid två O-
Ringen, 1998 och 2002. 
Mitt första O-Ringen minne är 
från 1976, jag var själv då inte 
deltagare utan med som 
”supporter” då min bror och pappa 
sprang i Värmland. 1978 var jag 
med som funktionär första gången. 
Gandvik hade då ansvaret för sek-
retariatet för elitklasserna, så då 
satt jag och kontrollerade stämp-
lar. Var även med min pappa och 
satte upp resultatlistorna på cen-
tralorten, Axevalla hed, på kväl-
larna. Resultatlistorna var då av 
typen ”pyamaspapper” och 1998 
var bland det första O-Ringen som 
utnyttjade datorer fullt ut. (Kan ha 
fel, men jag var ju inte så gammal 
då.) 

Första O-Ringen som jag sprang 
var 1979 i Örebro, vilket jag har 
skrivit om tidigare, när O-Ringen 
gick där 2010. 
Åter till årets O-Ringen. Vår fa-
milj (familjen Jansson) anmälde 
oss i höstas. Efter diskussioner 
med några övriga i klubben som 
brukar delta, bokade vi central 
camping med el på Central orten 
Örnsköldsvik. Årets camping var 
uppdelad på central camping eller 
traditionell O-ringen camping vid 
Svedjeholmen ca 5 km från               
O-Ringentorget. 
Vår resa börjar några dagar tidi-
gare med att vi, (jag, Tomas och 
Sofia) åkte iväg med vår husvagn, 
norr ut. På vår resa norrut stan-
nande vi bla till vid en Hälsninge 
gård. Första natten hamnade vi i 
Järvsö, på Järvsö camping bredvid 
Lill-Babs Caffär. På kvällen tog vi 

oss en cykeltur igenom Järvsö 
och vi var även ner i Ljusnan 
och badade. Vattnet var ljummet 
precis som överallt denna varma 
och torra sommar. När vi gick 
och la oss var det klarblå himmel 
och varmt. Vid sex tiden på mor-
gonen vaknade jag av att det luk-
tade brandrök. Första tanken var, 
är det en skogsbrand i närheten. 
Järnvägen går också precis bred-
vid campingen. Men när jag 
tänkte efter förstod jag att det 
inte kunde vara det, för då skulle 
vi blivit larmade utan det var 
vindarna som vänt och det var 
brandrök från den stora branden 
utan för Ljusdal som drog in. 
Himlen var denna dag tjock av 
brandrök. Innan vi åkte ifrån 
Järvsö var vi och fikade på Lill-
Babs Caffär. Fikat var gott. 
Nästa övernattning var i Ham-
marstrand, här hade det också 
varit skogsbrand, men var nu 
under kontroll. På kvällen be-
sökte vi Döda fallet och såg på 
teatern ”Dunderklumpen”. En 
jättebra föreställning. Där publi-
ken satt på en vridläktare och 
därmed kunde scenerna bytas 
lite oftare. Ni som sett filmen 
”Dunderklumpen” med Beppe 
Wolgers skulle nog känna igen 
er. Älskade själv denna film och 
hade ett kassettband som jag 
lyssnade på många gånger. Finns 
på YouTube om det är någon 
som är intresserad av att se den. 
På fredag styrde vi vår färd mot 
Örnsköldsvik. Vi tog en liten 
omväg för att kunna åka över 
Höga Kusten bron och det var 
det värt. Vilken vacker bro. 
Stannade till och fikade där och 
njöt av utsikten. 
På fredag eftermiddag anlände vi 
till vår campingplats som var 
belägen centralt, vid                   
Paradisbadet. Endast en familj 
från Hjobygden hade anlänt före 
oss och det var Håkan och Johan 
Olsson. 
Efter att ha placerat ut husvag-
nen och satt upp förtältet och ätit 
en matbit, utforskade vi centrum, 
vi hade ca 200 meter till stora 
torget och affärer. Därefter blev 
det en cykeltur till O-ringen tor-
get, för att titta vad de hade att 
erbjuda samt att hämta ut våra 

nummerlappar. Vi kunde konsta-
tera att vi hade ca 200 meter till 
bussarna från vår camping. Toa-
letterna och vatten var det endast 
50 meter till. Vi bodde på en rela-
tivt liten camping med endast 26 
tält/husvagner/husbilar. Underlag 
asfalt, men när till bekvämlighet-
er, affärer och vårt favorit fik Café 
UH, som låg i backen bakom      
campingen. På kvällen blev det ett 
av veckans första bad i havet. 
Vattnet var varmt och skönt, men 
ändå svalkande jämfört med           
lufttemperaturen. 
På lördagen tog vi oss en tur till 
Skuluberget och vandrade/
klättrade upp förbi grottan upp till 
toppen, där vi tog oss en välbe-
hövlig fika och paus. Det var 
varmt och svettigt. Nedgången var 
lite lättare, men något längre. 
På lördagen anlände de sista 
Hjobygdarna till campingen och 
övriga natthärbärgen. Vi var 3 
husvagnar och 1 tält: Håkan, Jo-
han O, Ingrid, Carl-Christian, 
Kasper, Oskar, Johan T, jag, To-
mas, Malin och Sofia, som bodde 
tillsammans på Centrala camping-
en. Elin bodde tillsammans med 
Erik med Bredared på Svedjehol-
mens camping, Kajsa och Hans i 
lägenhet och systrarna Anna och 
Maria med respektive och kompi-
sar i hus. Vid tolvtiden på natten 
mot söndag anlände Malin efter 
att ha kört från Hjo på eftermid-
dagen, då hon jobbat innan. Totalt 
var vi 13 Hjobygdare som var 
med och sprang O-ringen. 
På söndagen var det dags för 
första etappen. Arena Domsjö, det 
hade utlovats regn, men först lite 
längre fram på dagen. Vi i Hjo 
hade tidig start och tänkte, vad 
skönt nu slipper vi regn, men inte 
det. Det började med att det ås-
kade ut över havet tidigt på mor-
gonen. Man har ju fått en viss re-
spekt för åska denna sommar, men 
som tur var slutade det att åska, 
däremot regnade det och tyvärr 
tog vi inte med varken regnbyxor 
eller stövar till Arenan och blev 
lite våta. Som tur var slutade det 
och regna under tiden vi sprang. 
Men det var skön luft att springa i, 
men tyvärr inte så skön terräng. 
Mycket upp och ner och stenigt, 
samt svår orientering jämfört med 
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terrängen hemma vid. På efter-
middagen klarnade det upp och 
det blev åter varmt och soligt, vil-
ket skulle hålla i sig hela veckan 
förutom lite moln som skymde 
solen emellanåt. 
På måndagen var vi åter på Arena 
Domsjö. Denna etapp skulle visa 
sig vara veckans tuffaste etapp ur 
min synvinkel. När jag hade 
sprungit/gått halva banan ville jag 
bara lägga mig ner och inte ta ett 
steg till, men det var bara att fort-
sätta, för jag hade lika långt kvar. 
Det var många branter att passera 
uppför och nerför och även klap-
perstensfält. Jag gjord också ett 
stort misstag och läste en bit av 
banan mot kontroll 1 istället för 
mot kontroll 5 vilket jag förlorade 
en del tid och gjorde en onödig 
sväng. 
Tisdag var det så äntligen vilodag 
eller aktivitsdag. Vår familj tog 
bilen till Skuleskogen och vand-
rade till den berömda 
”Helvetetsgapet” i Ronja Rövar-
dotter. Vi var dock inte ensamma 
där, utan några fler orienterare 
hade åkt dit, vilket medförde att 
de fick stänga parkering syd. 
Men vandringen var värd det och 
vi fick en underbar utsikt över 
Höga kusten uppe på Skuleberget. 
Senare på eftermiddagen såg vi 
bland annat Johan Törnroth när 
han tillsammans med de andra 
orienterarna sprang Elitsprinten i 
Örnsköldsvik centrum. 
Onsdagen var det så dag för etapp 
tre och arena Backsjö. Denna dag 
var det medeldistans och kortaste 
banor, men vägen till start var den 
brantaste och högsta stigningen, 
men tur var det för det var lite lät-
tare löpning, med inte så många 
branter att passera uppför. Denna 
dag gick det bättre även om jag 
gjorde ett parallellfel vid andra 
kontrollen. 
På torsdagen var vi åter på arena 
Backsjö och enligt mig den etapp 
jag tyckte bäst om, med fina lätt-
löpta hällpartier. Även om det 
även här var mycket upp och ner, 
branter, stenar och svår orienterat. 
Inte vet jag om det var för man 
lärt sig att orientera i denna ter-
räng eller om det verkligen var så. 
På torsdagen tog vår familj en tur 
till Skeppsmalen och klippbad i 

havet. 
Fredagens 5 etapp på Skyttis fick 
vi cykla till då det låg inom cy-
kelavstånd. Här var det en stads-
nära terräng med mycket stigar 
och flackare än tidigare dagar. 
Orienteringen gick bättre och 
bättre ju fler etapper som jag  del-
tog i och kunde klättra             
resultatmässigt. 
På fredag kvällen hade vi den 
gemensamma pizzan, men tyvärr 
var vi inte så många, men pizzan 
var god och Kasper fick också 
vara med på ett hörn. Hoppas det 
blir fler Hjobygdare som är med 
nästa år. 
Om man summerar veckan, var 
detta den varmaste och soligaste 
O-ringen jag deltagit i. Det var 
nog också den O-Ringen jag har 
bestigit mest branter på och gjort 
flest höjdmeter. 
Det blev också många havsbad i 
det varma havsvattnet. Underbart 
att svalka sig i. Trots att det kör-
des en hel del bilar sent på kväl-
larna utanför campingen, så 
tyckte vi att det var en bra cam-
ping med nära till allt. Jag ångrar 
inte att vi åkte till Höga Kusten 
och jag kan tänka mig att åka dit 
igen, då det finns mycket kvar att 
se. 
Nästa års O-Ringen har centralort 
Himmelstalund i Norrköping och 
det blir Kolmårdenskogarna som 
orienteringen avgörs i. Från och 
med nästa år är första etappen på 
måndag vecka 30 och avslutas på 
lördagen med vilo/aktivitetsdag 
på onsdagen. Jag kan själv inte 
delta, då jag jobbar, men kanske 
jag kommer och springer den av-
slutande etappen. 
 

ANN-KRISTIN JANSSON 

FOTON: SOFIA JANSSON 
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O-ringen, Höga Kusten 2018 

Sofia och Ann-Kristin Jansson  i mål efter den sista etappen. Kullersten fanns det gott om i terrängen. 

Anna och Maria Schmiterlöw diskuterar 

dagens insats. 



17 Hjo-Orienteraren | Nr 3. 2018 

 

FOTON: INGRID SCHMITERLÖW, MALIN OCH SOFIA JANSSON Några av Hjobygdens deltagare under O-ringen. 

Ingrid och Carl-Christian Schmiterlöw innan start. 

Sofia Jansson kollar om dagens vägval verkligen var de rätta. 



18 Hjo-Orienteraren | Nr 3. 2018 

 

Medel utanför Skara 

Sommarland 
Den 25/8 var det DM medeldistans med Arena 
på Skara Sommarlands camping. Arrangör IK 
Gandvik och Lidköpings VSK. Fin skog och 
roliga banor. 
Hjobygdens OK fick 2 segrar. Kajsa blev DM 
mästare i D70 och Oliver tog en seger i H12K.  

ANN-KRISTIN JANSSON 

FOTON: MALIN JANSSON 

Tävlingsarenan för lördagens medel, då regnet fortfarande höll sig 

borta. 

Bertil Karlsson och Bernard Grenabo innan de skulle ut på sina ba-

nor. 

Oliver Edvardsson, Hjalmar Johansson, 

Mattias och Lovisa Andersson efter 

medeldistansen som  IK Gandvik  och 

Lidköpings VSK arrangerat. Alla fyra var 

nöjda efter dagens lopp. 

Kajsa Toftén efter sin DM seger i D70 

samt Oliver Edvardsson efter sin seger i 

H12K. Båda Kajsa  och Oliver var nöjda 

efter sina segrar i respektive klass. Det 

var kontakten med kartan under hela 

loppet som gjorde att Oliver tog segern 

i sin klass, när han fick chansen att för-

klara sin vinst. 
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Korsord nr 3 - 2018 
Vågrätt: 

1. Missnöjesyttring 
7. Sambastad          
10. Först på spåret 
11. Är kanske 
"blåögd"           
13. Kan hittas på 
strand           
15. Holland          
16. Vintersportort 
17. I koksalt            
18. Hela                   
21. Torr                    
23. Falskt vittnes-
börd                          
26. Flugan                
29. Tilltal                  
30. Dricks                                  
31. Har bok i bibeln 
32. Gudings goding 
33. Dom                    
34. Nöjesresande    
35. För finare bok-
binderi                             
36. Bygghandbok     
37. Smaklig                      
38. Trotyl                          
39. Fästmassa  

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 2 - 2018 

8 LÖSNINGAR HAR INKOMMIT. FRÅN: KARL BERGSTRAND, 

BERNHARD GRENABO, ANITA OCH ÅKE GUSTAVSSON, GUN-

NAR BRYST, ANN-CATRINE AHLSTRÖM, ANDREAS OCH MARIA 

SCHMITERLÖW, LENNART GUSTAVSSON, ANNICA OCH LOVISA 

ANDERSSON. TACKAR FÖR DET! LOTTERNA VANNS AV ANN-

CATRINE AHL- STRÖM (3 ST.) OCH ANNICA OCH LOVISA AN-

DERSSON (2 ST.) GRATTIS!  

INGE BERG 

Lodrätt:  

1. Gymparedskap               
2. Flygmanöver                         
3. Fick man oxar                      
4. Lena, skådis                            
5. Sittplats                                    
6. Ses på lastbil                            
7. Klös                                           
8. Bär eller brister                      
9. Tidigt                                     
12. Övervåningen                    
14. Kom fram                            
18. Fransk flod                      
19. Ädelsten                             
20. Juniperus                             
22. Två plan                             
24. Begränsad sjukdom 
25. Omger positiv bild 
27. Sammanslutning                
28. Fiat-stad                              
32. Kan väckas                          
33. Bakgrund                             
34. Knipa                                           
35. Kör, kort  
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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 

TACK 

Tack så mycket för alla som skickat in           

material till detta nummer av  Hjooirenteraren, 

det uppskattas väldigt mycket! Tror även det 

uppskattas av alla medlemmar i klubben då det 

blir mer varierande innehåll med fler              

skribenter! 

Fortsätt med detta!  

REDAKTÖRERNA 


