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Medlemsavgifter: 

Vuxna 300 kr 

Ungdom (t.o.m 16 år) 150 kr 

Familj 500 kr 

Stödjande medlem 150 kr 

Hemsida: www.hbok.se 

Omslag: Kjell Andersson, 

Jessica och Elsa Holst  

studerar kartan innan start. 

 

Foto: Sofia Jansson 

Av: Carl Christian Schmiterlöw, ordförande Hjobygdens OK 
Ledaren 

Nu sitter jag här framför datorn och skriver ihop lite text. I år hade vi ingen 
egen tävling eftersom datumen vi fick av Vof låg mitt i bockjakten, och då 
avstod vi från att arrangera en tävling vilket är andra gången i klubbens 
historia som vi inte arrangerar en tävling ett år. 
När det gäller eget tävlande så har det bara blivit O-Ringen i Norrköping 
Kolmården 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 längre fram i tidningen. 
Höstsäsongen har börjat för fullt och när ni läser detta så har en del tävling-
ar 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 11-13 oktober. Anmälan ska vara 
inne snarast. 
 

Hoppas vi ses ute på tävlingarna i höst! 

Äventyrsorientering i Karlsborg 7/9 med avslutande hinderbana. En kul och lite annorlunda 

orienteringsbana. Några i Hjobygden valde att springa Extraallt med extra mycket hinder. 

Bra sprunget av alla våra ungdomar som var med. Det blev dessutom två klassegrar, i D10 

Elsa Holst och i D16 Lovisa Andersson. 

Efteråt fanns det möjlighet för de som ville bada i Molidens simbassäng     

  ANN-KRISTIN JANSSON 

Äventyrsorientering i Karlsborg 

FOTO: SOFIA JANSSON Lovisa Andersson och Elsa Holst. 
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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. 

! 
Elsa Holst 

Elsa Holst för framgångsrik  
orientering i U1 och klubbens  

tippning på O-ringen.  
Topp tre på både  

placerings- och tidstippningen. 

Träningar/Aktiviteter i höst med 

Hjobygden 

 
Tisdagar: Tisdags-ol i Skövdetrakten se IF Hagens hem-
sida. 
 
Tabata tisdagar klockan 18:00-19:00 i Hammarskolans 
gymnastiksal. From september tom mitten av december. 
Ledare Gymix Hjo. Alla medlemmar i Hjobygden väl-
komna, även om du inte är aktiv orienterare. 
 
Torsdagar: Utomhusträningen på Högaliden augusti tom 
oktober. Tiden är 18:00 till ca 19:30. Orienteringsträning-
en vänder sig i första hand 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 torsdags förmid-
dagarna på olika plaster i Skaraborg tom november. Börjar 
i vår igen sen. Se POL på hemsidan. 
 
För aktuella träningar, tävlingar och aktiviteter titta på 
hemsidan i kalendern. www.hbok.se 

 
UTK 

Årets 25-manna är den 12 oktober och 25-mannamedeln är den 13 oktober. Tävlingscentrum Nytorps ängar, 
Västerhaninge. Flyttat från Berga, Södertörn pga problem med viltet. 25-manna har tidigare varit vid Nytorps 
ängar 1987 och 2009. 
 

Terrängbeskrivning: Småskuren Södertörnsterräng med varierad kupering, mestadels svag till måttlig, Ter-
rängen är mestadels lättframkomlig, framförallt uppe på höjderna. Områden med tätare vegetation, gallring 
förekommer. Genom området slingrar ett antal motionsspår och även många mindre stigar. Banorna kommer 
på varierande orientering och snabba skiftningar i olika tekniska utmaningar. 
25-manna kavlen har gemensam start kl 9:00. I år springer damer sista sträckan och den första sträckan är öp-
pen för alla. Laget ska vara sammansatt 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. 
 

Hjobygden har bokat buss och åker upp på fredag eftermiddag ca 16:00 den 11 oktober och hem söndagen den 
13 oktober efter 25-mannamedeln. Hjobygden har bokat 13 dubbelrum på Scandic Skogshöjd, Södertälje. Det 
finns några rum för supportrar också. Egenkostnad för hela helgen för de som bor på hotell är 500 kr, tillkom-
mer kostnad för mat. 
Som vanligt strävar vi efter att få ett enbart Hjobygden lag, men vi kan behöva lite hjälp från andra klubbar: 
sambos, makar, barn, barnbarn, annan släkt och vänner. Det finns banor från vitt till blått och olika längder 

Anmäl via eventor (för klubbmedlemmar). Klicka på ”Klubben”. Klicka på ”Klubbaktiviteter”. Klicka på ”25-
manna”. ”Anmäl”. Eller gör anmälan till Ann-Kristin via mail: ann-kristin.jansson@telia.com.  

Anmäl ditt deltagande snarast! Anmälan senast 22/9. 

Hoppas att många Hjobygdare kan vara med. 
ANN-KRISTIN JANSSON 

25-manna 

http://www.hbok.se/
mailto:ann-kristin.jansson@telia.com
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Protokoll 
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Dagordning 
 

1. Medlemsmötets öppnande. 
2. Fastställande av dagordning. 
3.Val av ordförande för mötet. 
4. Val av sekreterare för mötet. 
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 
6. Medlemsmötets behöriga utlysning. 
7. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

 
Mitt första O-ringen sprang jag i Borlänge 1999 
tillsammans med min familj som då bestod av min man 
Calle, Maria 12, Anna 10 och Fredrik 8. Vi hade lånat en 
husvagn och fick hem den kvällen innan vi skulle åka. Det 
var bara att packa i regnet som öste ner. Dagen därpå var 
starten på en värmebölja som höll i sig mer än veckan på 
O-ringen. Jag och hela min familj tyckte det var toppen 
och började omgående planera för O-ringen i Hallsberg. 
Vilket bland annat innefattade inköp av en stor och väl 
begagnad husvagn där även ett par kompisar till barnen 
fick plats. Det blev starten på en 20-årig tradition där jag 
endast missat ett O-ringen. 
 
Varför trivs jag så på O-ringen? Detta är en fantastisk 
upplevelse att springa denna tävling tillsammans med 
cirka 15 000 till. Dessutom gör man något tillsammans i 
familjen, får tid att umgås, träffa gamla och nya vänner 
samt göra utflykter och bekanta sig med nya delar av 
Sverige. Under åren har vi varit i allt från Kristianstad i 
söder till Boden i norr. Värdkommunerna ger massor med 
tips om aktiviter vid sidan om allt som händer kring 
orienteringen. Det finns också klasser för alla från 
nybörjare till elitorienterare och från knatteknatare till 
HD90. Det kan man kalla den ultimata breddsporten. 
 
Årets upplaga gick i Norrköping som centralort. Vi 
campade tillsammans med cirka 2500 andra 
campingekipage på grönytorna kring 
Himmelstalundsbadet. Man placeras tillsammans med 
andra från klubben och grannklubbar från Skaraborg. 
Terrängen var ganska lik den vi har här i östra Skaraborg 
från Tiveden i norr till Hökensås i söder. Det man i 
Östergötland kallar för Kolmården. 
 
Till de två första etapperna bussades vi till arenan som låg 
vid idrottsplatsen och äventyrsbadet i Finspång. Nytt för i 
år var att mtborienterarna gick i mål samtidigt som 
orienterarna fast i olika fållor. Vi var också ute i olika 
delar av skogen, så att man inte behövde oroa sig för att 
kollidera med en cyklist. För min del som sprang första 

O-ringen min bästa semestervecka 

året i klass D60 innebar det lite kortare sträckor 
jämfört med föregående år. Det var en härlig terräng 
med gott om storvuxen barrskog och inte alltför tuff 
kupering. Numera är dock mina banor ganska korta 
med cirka 3,7 km. Därför höll jag mest till i den 
terrängen som arrangören beskrev som välbesökta 
strövområden och motionsspår. Då vi startade tidigt 
på den andra etappen passade vi på att efteråt besöka 
Kolmårdens djurpark. På onsdagen var det vilodag 
och då fick jag verkligen vila och ta det lugnat för 
jag var på väg att överanstränga ett knä. 
 
De tre återstående etapperna hade arena vid foten av 
Yxbacken strax utanför Norrköping. Vilket för 
övrigt är den backe som Pernilla Wiberg lärt sig åka 
slalom i. Arenans läge skvallrar om att terrängen var 
lite mer kuperad. På den tredje etappen hade jag 115 
höjdmeter till start och det var närmare 30 grader 
varmt. Då är man tacksam att man ute i skogen ska 
ta sig tillbaka ner till arenan. Förutom mer kupering 
var det också mer detaljrik natur på de tre avslutande 
etapperna. Ni som läser SLA kunde se mig på bild 
efter målgång vid foten av Yxbacken. Sammantaget 
är jag ganska nöjd med min insats förutom ett par 
dumma misstag som jag kan berätta om vid ett annat 
tillfälle. Jag hade gissat att jag skulle komma på plats 
28 av 70 löpare i min klass och slutade på plats 33 
vilket jag tycker kan räknas som godkänt. 
 
Är det någon som ännu inte har hängt med på 
Oringen och har blivit lite sugen så berättar jag gärna 
mer. Jag lovar även att supporta er om ni vill. Vi ses 
nästa år då vi drar till Uppland med Uppsala som 
centralort. 
 
Hoppas att vi ses! 
 

INGRID SCHMITERLÖW 

Höstmöte: 2019-11-13 Högaliden kl: 18.30 

8. Val av kommittéer: 
A) Ungdoms och träningskommitté 

B) Skid och friidrottskommitté 

C) Motionskommitté 

D) Markkommitté 

E) Högalidskommitté 

F) IdrottOnline administratör 

G) Sponsringskommitté 

H) Fondkommitté 

I) Städkommitté 

J) Hemsidaansvarig 

K) Tidningskommitté 

9. Rapporter: 
10. Övriga frågor: 
11. Mötets avslutning. 



7 Hjo-Orienteraren | Nr 3. 2019 

 

Skottland 6 dagars 

I somras blev den där efterläng-
tande resan till Skottland äntligen 
av. Vi, jag och min sambo Daniel, 
bestämde i våras att vi skulle avstå 
årets O-ringen till förmån för 
Skottland 6 dagars. Sagt och gjort, 
den 28 juli till den 3 augusti gick 
tävlingen av stapeln i Strathearn, 
några mil västnordväst om Edin-
burgh. 
Drygt 3500 löpare från ett 20-tal 
länder deltog och vi bjöds på ett 
fantastiskt arrangemang i storsla-
gen natur och med utmanande ori-
entering. Ett nytt TC och en ny 
terräng för varje etapp gjorde täv-
landet extra roligt och utmanande. 
Vi fick bland annat uppleva slutt-
ningsorientering i snabblöpt björk-
skog, öppen hed med inslag av 
stark kupering och småskuren ku-
perad blandskog. Tävlingens upp-
lägg är annorlunda i jämförelse 
med O-ringen. Här räknas inte den 

sammanlagda tiden utan place-
ringen i varje enskilt lopp. En 
förstaplats ger 1 poäng, en andra-
plats ger 2 poäng, en tredjeplats 3 
poäng och så vidare. Löparen med 
den lägsta sammanlagda poängen 
när alla lopp är avklarade vinner, 
men det finns en tvist. Till skillnad 
från O-ringen, där ett dåligt lopp 
riskerar fördärva slutresultatet, får 
man på Skottland 6 dagars räkna 
bort de två sämsta resultaten 
(förutsatt att man springer alla sex 
etapper). Vill man kan man även 
välja att springa färre etapper och 
ändå få ett slutresultat. Ett friare 
upplägg helt enkelt. Man slipper 
även eller går miste om, välj 
själva, jaktstarten sista dagen. 
Efter att ha sett banlängder och 
uppskattad kupering för varje 
etapp valde jag att anmäla mig i 
W21S (motsvarande D21K på O-
ringen). Efter sex fullföljda etap-
per och en 4:e plats i totalen måste 
jag erkänna att jag är ganska nöjd 
men min debut i Skottland, även 
om jag inte lyckades få till något 
perfekt lopp. De är ju dessvärre så 
sällsynta nuförtiden. Om jag kan 
tänka mig att återvända, absolut! 
Nästa Skottland 6 dagars hålls den 
1 till den 7 augusti 2021 i Locha-
ber, trakterna kring Fort Williams 

och Ben Nevis, vilket bäddar för 
en fantastisk naturupplevelse. 
Även O-ringen 2021 kommer 
bjuda på fin orientering i trakter-
na kring Åre. Det ena behöver 

inte nödvändigtvis utesluta det 
andra, även om det kan blir tight 
att hinna till första etappen i 
Skottland. 
 

ANNA SCHMITERLÖW 

En av tävlingarna under Skottlandresan. 

Anna Schmiterlöw i Hjobygdens kläder under täv-

lingarna i Skottland. 

FOTON: ANNA SCHMITERLÖW 
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Den 9 juni var det dags för årets 
sommarlandsprint. Om förra året 
var en varm historia, var årets 
Sommarlandsprint kall och blöt. 
Hjobygden hade som vanligt ett 
stort gäng ungdomar med föräldrar 
som tävlade. Alla gjorde bra ifrån 
sig. 
Det som gör sommarlandsprinten 
lite speciell är X-travaganza klas-
serna. Kartan var ett rutnät där 
kontrollen låg inom rutnätet. Årets 
enda deltagare i denna spektaku-
lära klass med obligatorisk sim-
kotroll ute på en ö var Sofia i D-
xtra 18. Hon slutade 9:a av 19 del-
tagare. 
När orienteringen var klar fick alla 
som ville roa sig på alla aktiviteter 
på Sommarland. 
 

ANN-KRISTIN JANSSON 

Sommarlandssprinten 

Sofia Jansson på väg in mot mål. Starten i X-travagansa FOTON: ANN-KRISTIN JANSSON 
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Hallands 3-dagars 

Då det inte blev någon O-ringen 
för vår del i år pga. av arbete, be-
stämde vi, Ann-Kristin, Tomas 
och Sofia, oss sent att delta i Hal-
lands 3-dagars istället. Då Sofia 
skulle jobba lördag och söndag tog 
vi 2 bilar ner till Rolfstorp utanför 
Varberg. Vi anlände vid 13-tiden 
på torsdagen och var först på plats 
av Hjobygdarna. Förutom vi del-
tog Åsa, Bernhard, Bertil och He-
lena på Hallands 3-dagars. 
 

Campingen var belägen på en 
slänt, så husvagnen kom att luta en 
del, det var svårt att få den rak då 
vi inte hade klossar att lägga under 
ena hjulet, men det funkade. Det 
var gångavstånd till Arenan och 
utsikten var fin. Grannar till oss 
bodde två från min gamla klubb, 
IK Gandvik. Även Bertil och He-
lenas dotter Johanna med familj 
bodde på campingen och Maria 
kom även och hälsade på och del-
tog två dagar. 
 

Då det var varmt och soligt när vi 
kom dit åkte vi till Varberg och 
badade i havet. Det var skönt i 
vattnet. Vi turistade inne i Varberg 
efteråt och tog oss en glass och åt 
mat. När vi på kvällen återkom till 
campingen hade de övriga 
Hjobygdarna kommit. 
 

På fredagen åkte vi åter och ba-
dade, vi besökte också Grimeton 
radiostation, som inte ligger så 
långt från Rolfstorp. Grimeton ut-
sågs 2004 till världsarv av FN-
organet UNESCO. 
På seneftermiddagen var det dags 
för första etappen på 3-dagars. Ena 
starten startade i kanten på arena-
området, medan min start hade en 
bit att gå och uppför, vilket vi 
hade nytta av i skogen. Terrängen 
var fin, gick relativt bra utom mot 
slutet då jag bommade en kontroll 
och tappade placeringar. Men jag 
var i stort sett nöjd med dagen. 
Även regnet kom i slutet av min 
orientering. Jag hade tur då jag var 
efteranmäld och startade tidigt, de 
som startade senare fick springa i 
regnet. 
Vi gick upp tidigt på lördagsmor-

gonen, för att Sofia skulle ta 
LandRovern och åka hem och 
jobba. Eftersom vi gick upp ti-
digt räknade jag fel på klockan 
när vi behövde gå iväg och höll 
på att gå en timme för tidigt till 
Arenan, men kom på det innan vi 
hann gå och fick på så vis en 
timme extra att ta det lugnt på. 
På lördagen hade alla start åt 
samma håll. Här var terrängen 
snårigare och mer kuperad. På en 
sträcka fanns det inte något annat 
alternativ än att ta sig igenom 
det. Placering någon stans i mit-
ten. På eftermiddagen tog jag och 
Tomas oss en tur i det inre Hall-
and, bla såg vi platsen där Bock-
stensmannen hittades. Vi besökte 
Östråå Fårfarm och tog oss en 
gofika med hembakat. 
 

På söndagen var det jaktstart för 
de som deltog i tävlingsklasser. 

Terrängen var finare och inte rik-
tigt så kuperad. Var nöjd med da-
gen och slutade i mitten i min 
klass. Efter vi duschat och ätit mat 
packade vi ihop och åkte hemåt 
mot Hjo igen. Vi passerade genom 
Ullared både på ditvägen och hem-
vägen och bodde ca 2 mil ifrån 
Ullared utan att besöka GeKås. 
De två övriga familjerna i Hjobyg-
den drog vidare mot Österlen, men 
det är en annan historia. 
 

För er som var med på O-ringen i 
Falkenberg 1994, gick en av etap-
perna vid Rolfstorp. Det hade reg-
nat mycket innan och det var väl-
digt lerigt då. Men det klarade vi 
oss undan även om det kom lite 
regn, mest var det sol, varmt och 
uppehåll. 
 

ANN-KRISTIN JANSSON 

 

Grimeton radiostation. 

Familjen Janssons campingplats. 

FOTON: ANN-KRISTIN JANSSON 
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Minnesord för Barbro Törnroth 

Ett stort tack till alla som visat omtanke i samband 
med Barbros bortgång. Tack för blommor och kort, 
alla besök hemma under Barbros sista veckor och 
inte minst för deltagande vid begravningen. Det var 
väldigt fint att se så många av klubbens medlemmar 
där. Det betyder mycket. 

OWE MED FAMILJ 

Vår styrelseledamot Barbro  
Törnroth har lämnat oss. 

 

Jag kände väl inte Barbro så väl, hon kom in i styrelsen när jag 
lämnade den. 

Hon jobbade hårt med Vätternrundan, såg till att alla som fyllde 
jämnt blev uppvaktade. 

Fixade en 70-års fest hemma hos mig när jag var nyinflyttad på 
Hovgatan. 

Jag bad om kvinnlig hjälp när jag flyttade, det behövdes lite mer 
än hjälp med att bära förstod jag. Barbro var den som tog hand 
om köket, fixade med lådor och plockade in alla grejer på ett            
logiskt sätt så det var lätt för mig att hitta. 

Sist men inte minst får jag tacka för alla kakor som jag fått              
genom åren. Det är nog det som jag kommer att sakna mest. 

 

KARL BERGSTRAND 
Barbro Törnroth på Vätternrundan 

Barbro Törnroth 

Jag började orientera som åttaåring och snart            
hängde även mamma och pappa på. Under många 
år var vi alltid iväg på tävlingar på helgerna. Det är 
varma minnen för det gjorde att vi oftast var hela 
familjen samlad under helgerna.  

År 2000 sprang vi vårt första O-ringen och sedan 
dess har det varit en orubblig vecka under                     
semestern för oss.  

På senare år fick mamma problem med ryggen och 
knät, men det hindrade henne inte. Hon kom på att 
hon kunde springa med ena armen på ryggen för att 
inte få vridning i ryggen, på så sätt kunde hon            
fortsätta vara med och tävla.  

Mamma hade under flera år ansvar för                          
Vätternrundan och serveringen på våra tävlingar. 
Sedan 2007 satt hon med i styrelsen. Envis som hon 
var dök hon upp på styrelsemötet i juni i år, bara en 
månad innan hon gick bort.  

ELIN HANSSON 
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Så var den då äntligen avverkad. 
Tävlingen som var ännu dummare 
än alla andra dumma tävlingar 
detta år. För detta år var minst av 
allt bedrövligt. Det var förkylning. 
Det var höftsmärtor som fick  
benen att vika sig. Det var försök 
att stånga ihjäl en tall, där tallen 
avgick med segern. Kan då något 
bli dummare? Jodå, här kommer 
berättelsen om Habo-sprinten, en 
alldeles förträfflig tävling, där hu-
vudrollerna spelades av kontroll 
10 med kodsiffran 117, kontroll 11 
med kodsiffran 116 och så jag 
själv. 
Vi var 5 gubbar i klassen, någon 
visserligen bättre än mig, men han 
kunde ju missa någon kontroll. 
Annars var vi nog på samma nivå 
allihop.  
Det började bra. Kontrollerna spi-
kades en efter en, och snart var jag 
vid 10:e, en liten punkthöjd med 
kodsiffra 117. Färden gick vidare 
mot 11:an, en glänta mellan två 
grönområden. Kontrollen syntes 
på långt håll, och farten skruvades 
upp. I samma ögonblick som jag 
stämplade och hörde det välbe-
kanta pipet, såg jag att jag var vid 
fel kontroll. Det står ju 116, inte 
117. Var katten är min kontroll? 
Jag blängde på kartan, jag blängde 
på kontrollangivelsen. Jodå, det 
stod 117. Jag for ut och in genom 
grönområdena, jag for ut på ett 
öppet fält och började om från en 
stenmur. Fyra gånger kom jag till 
samma kontroll, nummer 116. Till 
slut kom Åke Nordberg, som hade 

Felstämplad, nej godkänd, nej felstämplad 

startat 4 minuter efter mig. Jag 
såg att han stämplade och skrek 
ut en varning ”Det är fel  
kontroll!” Nej svarade han, det 
är din kontroll vi ska ha 116. 
Åke försvann och jag stod kvar 
och rev mig i huvudet. Efter 7 
minuters rivande gav jag upp och 
traskade mot målet, fortfarande 
övertygad om att jag hade  
stämplat fel. 
Eftersom resten av de totalt 15 
kontrollerna låg liksom i vägen 
så stämplade jag även vid dem. 
När jag sedan stämplade ut efter 
målgång, sa funktionären  
GODKÄND. Nej, svarade jag, 

jag har stämplat fel. Nej, sa han 
igen. Du är godkänd. Då är det fel 
kodsiffra på 11:an, försökte jag. 
Det står 116 och ska vara 117. Så 
kom ett flinande svar. 117 är  
kontrollen före, en liten punkthöjd. 
Din 11:a ska vara 116. 
Så har det då i alla fall hänt. Efter 
60 års letande i skog och mark, 
och när jag för en gångs skull  
spikade varenda kontroll på hela 
banan, så lägger jag 7 minuter på 
att snurra runt, fast jag hala tiden 
var rätt. Ja, det går tydligen  
fortfarande att hitta nya varianter 
på mänsklig dumhet. 
 
 

GUNNAR BRYST 
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Skribenter till  

Hjoorienteraren 

Har du en rolig upplevelse från en  

orienteringstävling eller har du kanske nå-

got 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 


