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Hjo- Orienteraren 
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Hjobygdens  

Orienteringsklubb 

 

#4 – 2017 

Redaktörer: Malin Jansson 

och Elin Törnroth 

Kontakt: hjoorienteraren@ 

hbok.se 

 

 

Nästa nummer utkommer 

ca. vecka 10 

Manusstopp: 10 februari 

 

 

 

Medlemsavgifter: 

Vuxna 300 kr 

Ungdom (t.o.m 16 år) 150 kr 

Familj 500 kr 

Stödjande medlem 150 kr 

Hemsida: www.hbok.se 

Omslag:  Ungdomar från 

Hjobygdens OK på Leos 

Lekland under årets O-

event. 

Foto: Malin  Jansson. 

Nu är det höst, vi har gått över till vin-

tertid och  i år har ej snön kommit 

ännu. De flesta tävlingar är slut för sä-

songen när jag skriver detta den 10 

november. När man tänker tillbaka på 

året som varit har vi har haft vår dub-

beltävling  den 12-13 Augusti. Man får 

säga att vi har en mycket bra organi-

sation när det gäller tävlingar. För ännu 

en gång blev det lyckade och bra täv-

lingar. Det blev drygt 900 personer som 

tävlade varje dag. I år var vi på Sandå-

sen där vi var för 10 år sedan. Det är en 

fantastisk kompakt och fin arena. Täv-

lingsterrängen var mycket varierande 

och bra. Ett stort tack till familjen 

Claesson  på Sandåsen som upplåtit sin 

mark till Arenan och även ett stort tack 

till familjen Ståhl som upplåtit sin mark 

till parkering.  

Ett stort tack till alla som ställde upp 

och gjorde det möjligt. Det bevisar att 

en liten klubb klarar av att arrangera en 

2-dagars tävling. Dessutom har pension-

ärerna arrangerat två tävlingar under 

året, UTK har arrangerat en ung-

domstävling för kretsen plus alla trä-

ningar.  

Nästa år ligger O-ringen i Höga Kusten 

vid Örnsköldsvik. Denna tävling kan jag 

varmt rekommendera. Hitintills är det 

12 personer från klubben som har an-

mält sig. Men fler hoppas jag det blir. 

Det har snart gått ytterligare ett år. Jag 

tycker tiden bara rusar i väg. Jag vill 

TACKA alla i klubben plus även de som 

ej är medlemmar, men som ändå stöttar 

oss på tävlingarna eller på något annat 

sätt under året. ETT STORT TACK för att 

ni ställt upp för Hjobygdens OK under 

året som varit. Ett extra tack till de per-

soner som sitter i kommittéerna. För allt 

arbete som ni lägger ner så verksamhet-

en går framåt. 

 

En riktig GOD JUL och ett 

GOTT NYTT ÅR på er alla. 

Av: Carl Christian Schmiterlöw, ordförande Hjobygdens OK 

Ledaren 

Medlemsprofilen – lär känna dina klubbkamrater 

Vid 2012 var det år som familjen Andersson        

började att orientera. Det hela började med att 

hela familjen var uppe på Högaliden en torsdag när 

de såg att det var några som höll på att träna orien-

tering. De bestämde sig för att också prova på, och 

blev därmed fast i sporten. Denna aktivitet passade 

barnen väldigt bra då de inte är så intresserade av 

bollsporter. I familjen Andersson ingår, pappa Kjell 

som är med och hjälper till med träningen på tors-

dagarna samt sitter i UTK, mamma Annika som 

gärna följer med familjen på tävlingar, Elin 18 år 

som också gärna följer med, Mattias 14 år och   

Lovisa 13 år som är med och tränar varje torsdag 

samt gärna springer sprint tävlingar. 
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25-manna laget som efter bra prestation 

lyckades bli 222:a, endast en i omstarten och 

alla rättstämplade. 

Träningar/Aktiviteter i vår med Hjobygden 

 

Tisdagar: Tabata, Hammarskolans Gymnastiksal kl 19:00 – 20:00, börjar 

tisdagen den 12 september. Det är Gymix Hjo som leder denna träning. 

Men alla medlemmar i Hjobygden är välkomna att delta gratis på detta 

pass. Pågår till mitten av december. 

 
Torsdagar: Ungdomsträning inomhus kl 18:00 – 19:00, 9 tom 30 no-

vember. Uppehåll december tom mitten av januari. Inomhusträningen 

startar igen torsdagen den 11 januari. 

 
För aktuella träningar, tävlingar och aktiviteter titta på hemsidan i    

kalendern. www.hbok.se 

 
UTK 

Skaraborg by night: 

För den som vill träna nattorientering arrangerar 

Skaraborgsklubbar, Skaraborg by night från 23/11 

tom 6/3 nattorientering. Första start kl. 19:00 om 

inget annat meddelas.  

Inbjudan ska finnas i Eventor senast 14 dagar före 

aktuellt tillfälle. Anmälanstopp sätts till 3 dagar före 

aktuellt tillfälle. 

Fyra banor: mycket lätt 2 km, övriga banor är 3 km, 5 

km och 8 km. 

 

- Sportident.  

- Startavgift: 40 kr.  

- Reflex/reflexväst skall bäras av deltagarna när det 

är stads-ol.  

 

Program: 

 

Torsdag 23/11 Falköpings AIK OK 

Torsdag 7/12 OK Skogsstjärnan 

Torsdag 21/12 IF Hagen 

Torsdag 11/1 Gudhems IF 

Torsdag 25/1 Ryda SK 

Torsdag 8/2 Istrums SK 

Torsdag 22/2 Lidköpings VSK 

Tisdag 6/3 OK Klyftamo, Vröölnatta 

UTK 

Klubbmästerskap i sprint: 

Efter midsommar arrangerades sprint-KM i samband med Östra kret-

sens träningsvecka. Då det inte var så många ungdomar med då arran-

gerade vi själva ytterligare ett sprint-KM i Stadsparken den 21 septem-

ber. Banläggare var Carl-Christian och till sin hjälp hade han Håkan och 

Gunnar med kontrollutsättningen och kringarbetet. 

 

 

Resultat KM Spint 2017-09-21 i Hjo Stadspark: 

 

Kort Ungdom D: 

Linnea Ekmark 12:31 

Lovisa Andersson 14:29 

Hanna Svensson 20:40 

Elvira Bernudd 20:40 

Elsa Holst 22:31 

Erika Lagerroth 24:56 

Sofie Englund 25:00 

 

Kort Ungdom H: 

Måns Larsson 17:50 

 

Lång Ungdom D: 

Sofia Jansson 13:50 

Elsa Fägerhag 26:43 

Signe Ekmark 26:44 

 

Lång Ungdom H: 

Teodor Lundborg 12:16 

Hjalmar Johansson 16:15 

Mattias Andersson 23:14 

 

 

UPPMÄRK-

SAMMAR 
UTK 

Ungdoms- och träningskommittén väljer i varje nummer ut 

någon/några i klubben som förtjänar att uppmärksammas 

lite extra. 

! 

25-mannalaget 

Lång Dam: 

Malin Jansson 12:31 

Ingrid Schmiterlöw 13:44 

Ann-Kristin Jansson 13:45 

 

Lång Herr: 

Mikael Lundborg 11:51 

Lars Ekmark 13:45 

Kjell Andersson 14:38 

UTK 

HBOK:s  

Förutom Hjoorienteraren har       

Hjobydens OK även en hemsida 

( http://idrottonline.se/HjobygdensOK-

Orientering/ )  samt en Facebook sida 

( Hjobygdens OK).  Dessa sidor uppdat-

eras kontinuerligt med allt  som händer 

i klubben, från träningar i Skaraborg till 

allmän info som är bra att veta. 

informationsspridare 

http://www.hbok.se/
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Protokoll 
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Årsmöte  

Härmed kallas alla medlemmar till Hjobygdens 

OK:s Tretionde årsmöte. 

 

Onsdagen den 21 februari 2017. kl. 18.30 i 

klubbstugan, Högaliden. 

 

 

Dagordning 

 

1.Årsmötets 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.Årsmötets behöriga utlysning. 

7.Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. Styrelsens 

verksamhetsberättelse för år 2017. 

8.Resultat och balansräkning för år 2017. 

9.Revisorernas berättelse. 

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017. 

11.Val av ordförande för 2018. 

12.Val av styrelse för 2018. ( i tur att avgå : Malin Jansson,   

Håkan Olsson och Ann-Kristin Jansson. Kvarstående: Barbro 

Törnroth, Jessica Holst och Dan Holmbäck.)  

13.Val av två revisorer jämte suppleant för att granska 2018 års 

förvaltning. 

14.Val av valberedning inför 2018-2019. 

15.Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018.  

16.Fastställande av medlemsavgift för år 2019.  

17.Övriga styrelseförslag. 

18.Ev. inkomna motioner. 

19.Rapporter. 

20.Ev. övriga frågor. 

21.Mötets avslutning 

 

 

 

 

Välkomna ! 
 

STYRELSEN 
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Styrelsens Verksamhetsberättelse 2017  

Styrelsen för Hjobygdens OK  avger följande 

berättelse för föreningens tjugonionde   

verksamhetsår 2017. 

I styrelsen har följande personer ingått: Ordförande      

Carl-Christian Schmiterlöw, Vice ordf. Håkan Olsson,    

Sekreterare  Barbro Törnroth, Kassör  Dan Holmbäck,   

övriga ledamöter Malin Jansson, Ann-Kristin Jansson och 

Jessica Holts. Revisorer har varit Bertil Karlsson och      

Torbjörn Axelsson. 

  

Förutom årsmötet den 22 februari  har under verksam-

hetsåret hållits 10 protokollförda styrelsemöten och ett 

höstmöte där vi valde kommittéerna. 

Föreningen har den 1 November 2017, 117 st medlemmar 

en minskning med 16 st från föregående år. 

Föreningen är ansluten till Svenska Orienteringsförbundet, 

Skidförbundet och Friidrottsförbundet. 

Tävlingar 

I år arrangerade vi vår egen dubbeltävling som vanligt.  

Datum var 12-13 augusti. Tävlingen i år gick i skogarna  vid 

Sandåsen på Lillhults kartans västra del, där vi hade tävling 

för 10 år sedan. I år hade vi ungefär 900 tävlande per dag 

vilket är mycket bra. Det vill säga ca: 1800 på två dagar 

vilket är mycket bra. 

Vidare har vi arrangerat två pensionärstävlingar, och en 

deltävling i ungdomsserien. 

Vi har varit med ytterligare ett år och hjälp till med matser-

veringen på Vätternrundan Som gick av stapeln den 17 juni. 

I år har vi kört Bingo och tipspromenader vid klubbstugan 

nästan varje helg under vår och höst när det har varit bar-

mark. Det har visat sig vara mycket uppskattat och  antalet 

besökare är ungefär lika med föregående år. 

Tävlingsmärken  

I år har ingen person fått tävlingsmärke. 

Karta 

Lillhult karta reviderad.  

Målsättning 2017 

Nybörjarsatsning: Bredd- och Motionsorientering för vuxna 

och barn. 

Klubben ska arrangera minst en tävling varje år. 

Stärka gemenskapen genom att öka antalet deltagare på 

träning/tävling, samt andra klubbaktiviteter. 

Klubben ska deltaga i 25-manna med eget lag. 

I år hade vi nybörjarsatsning Bredd- och Motionsoriente-

ring för vuxna och barn. Vi hade inget eget lag i 25-manna 

kavlen i år utan fick hjälp av några andra klubbar men vi 

deltog vilket var viktigt. Vi har minskat antalet starter i år 

med ca: 200 stycken mot föregående år. Vi hade vår 2-

dagars tävling som vanligt. 

 

Ett stort TACK till alla som jobbat med att 

föra klubben framåt. 

STYRLESEN 

FOTON: FAMILJEN TÖRNROTH 



7 Hjo-Orienteraren | Nr 4.2017 

 

 

Tävlingsverksamhet 

Klubben har i år varit representerad av totalt 41 personer 

därav 15 ungdomar upp till 20 år som tävlat minst en gång  

i en nationell tävling Det är en halvering på ungdomssidan 

sen förra året tyvärr. 

Hjobygdens OK:s medlemmar har startat i ca: 590 tävlings-

starter på 97 tävlingar i Sverige ca 200 statande mindre i år, 

ca: 64 träningsstarter på annan ort och ca: 261 POLstarter  

ungefär som året innan. 

Totalt har klubben fått 1 DM mästare. 

Totalt har klubben fått 1 Skaraborgsmästare. 

 

Årets tio i topplista. 

Kajsa Toften   967 

Ingrid Schmiterlöw  894 

Ann-Christin Jansson  889 

Håkan Olsson   882 

Ann-Catrine Ahlström  854 

Gunnar Bryst   748 

Owe Törnroth  740 

Elin Törnroth   697 

Malin Jansson  684 

Johan Olsson   660 

 

När det gäller DM tecken så tog Klubben 1 st. 

DM Sprint 

 Kajsa Toften 

 

När det gäller Skaraborgsmästerskapen så har följande 

vunnit. 

 

SkM Sprint  

 D50  Ann-Kristin Jansson 

       

När det gäller Klubbmästerskap så har följande vunnit. 

 

Klubbmästare Natt: 

 Kort Blå  Ann-Kristin Jansson 

 Kort Gul  Teodor Lundborg 

 

Klubbmästare Ultra Lång:  

 H Lång   Owe Törnroth 

 H Kort   Gunnar Bryst 

 D   Ingrid Schmiterlöw 

 

Klubbmästare Medel:  

 H   Owe Törnroth 

 Ungdom  Sofia Jansson 

 H21   Johan Olsson 

 D21   Elin Törnroth 

 D   Ann-Kristin Jansson 

 

Klubbmästare Lång: 

 H   Håkan Olsson 

 D   Jessica Holst 

 

Klubbmästare Sprint: 

 Kort Ungdom D Linnea Ekmark 

 Kort Ungdom H Måns Larsson 

 Lång Ungdom D Sofia Jansson 

 Lång Ungdom H Teodor Lundborg 

 Lång D              Malin Jansson 

 Lång H   Mikael Lundborg  
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Hjobydens OK under de senaste 10 åren 
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FOTON: FAMILJEN JANSSON MED FLERA 
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Div I 

Kajsa Toftén              100100 100 100 100100100 92 88 87  967 

Ingrid Schmiterlöw   100 98  94  91  91 89 86 85 80 80         894 

Ann-Kristin Jansson  100 98  94  94  93 83 83 82 81 81         889 

Håkan Olsson               93 92  91  90  90 88 87 85 83 83         882 

Ann- Catrine Ahlstr   100 97  97  96  90 83 80 78 77 65         863 

Bertil Karlsson              90 89  88  88  87 86 85 82 82 77         854 

Gunnar Bryst              100100 100  96  89 77 50 48 45 43       748 

Owe Törnroth               99 86  84  75  75 72 67 62 60 60         740 

Elin Törnroth                 92 80  79  72  69 68 65 62 60 50        697 

Malin Jansson             100 93  81  80  72 67 56 50 50 35        684 

Sofia Jansson               100 85  60  60  59 58 50 48 45 40       605 

C-C Schmiterlöw            50 50  50  50  50 50                             300 

Div II 

Johan Olsson                   81 72  70  70  70 68 60 68 51 50      660 

Maria Schmiterlöw         70 70  65  62  62 60 50 50 48 48      585 

Jessika Holst                    100 71  66  60  60 60 55 40 30 20    562 

Bernhard Grenabo         71 63  59  50  49 46 45 45 45 42       515 

Teodor Lundborg           60 55  54  53  50 50 36 20 20 20       418 

Oscar Törnroth               78 50  48  40  35 30 30 30 20 20       381 

Lisa Axelsson                  70 70  60  60  60 45                              365 

Mikael Lundborg           79 42  42  41  30 30 30 30 20 20        364 

Lars Ekmark                    55 50  50  40  30 30                             255 

Linnéa Ekmark                50 40  30  30                                         150 

Anna Schmiterlöw         50 50                                                      100 

Karl Bergstrand              31                                                              31 

Slutställning i Hjo-divisionen 2017 

Div III 

Elsa Holst                        30 30  30  30  30 30 30 30 30 30    300 

Åsa Grenabo                  30 30  30  20  20 20 20 20 20 20     230 

Jonas Holst                     55 52  44  35  20 20 20                     246 

Kjell Andersson              50 40  40  30                                      160 

Ann-Sofie Bjurström     50 20  20                                               90 

Laila Ekmark                   30 30  20  30                                      110 

Noe Karlsson                  35 30                                                     65 

Mattias Andersson        20 20  20  20                                        80 

Lovisa Andersson           20 20  20  20                                        80 

Signe Ekmark                  20 20                                                     40 

Alice Ekmark                   20 20                                                     40 

Hjalmar Johansson        20                                                           20 

Moa Rännare                 20 20                                                      40 

Annika Anderson          20 20                                                      40 

Elin Andersson              20 20                                                      40 

Matilda Rännare           20                                                            20 

Per Johansson               10                                                            10 

Enkelt och gratis banläggarprogram finns att 

hämta på nätet, Purpel Pen. 

Finns att hämta på  http://purple-pen.org/ 

Ett enkelt program som går snabbt att lära sig utan några       

manualer. 

Vi måste bli fler som lägger banor i klubben.  

Detta är ett bra alternativ till OCAD som många inte har. 

 

Våra 3 databaser finns att ladda ner på nätet. 

http//:hbok.se/Binneberg.ocd 

http//:hbok.se/hjosv.ocd 

http//:hbok.se/hjonv.ocd (obs grundskala 1:15000) 

 

Sedan är det bara att öppna databasen i programmet. 

Det går att spara ner i en OCAD-fil för utskrift på klubbens     

skrivare. 

KARL BERGSTRAND 

Purple Pen 
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PRISUTDELNING 

Torsdagen den 7 december kl 18.00  

på Högaliden 

Alla ungdomar kommer att uppmärksammas på             

prisutdelningen. 

Pris till Klubbmästare, Pris till divisionsvinnare m.m. 

Vi bjuder på fika. Lotter till försäljning. 

Ta med paket för 50kr/familj eller 25kr/person. 

Dessutom blir det någon överraskning. 

Alla Hjärtligt välkomna till en trevlig kväll! 
FESTKOMMITTÉN, HJOBYGDENS OK 

 

ÅRSFEST MED  
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Detta år hade de lagt till en klass som de 

kallade ÖM X-tra allt där de ingick lite 

större hinder ute på banan som militä-

rerna använder i sin träning, om man 

inte klarade hindret var det fem varv 

Samma kväll var det kulturnatt i          

Tidaholm så det passerade många bilar 

genom området som vi sprang. Eftersom 

Skarborgsmästerskap natt 

det var vid klubbstugan var det stigrikt 

och fin tallskog. Jag hade bra flyt på 

nattorienteringen, sprang lite snett till 

tvåan, men kunde snabbt läsa in mig 

ändå. Tyckte det inte gick så snabbt, 

men hittade alla kontroller bra. Efter 

dusch och fika i klubbstugan fick jag se 

mig besegrad endast med 28 sekunder 

av Maria Widmark, IF Hagen. Hade jag 

sprungit runt från näst sista till sista 

kontrollen istället för att springa rakt 

på, så hade jag tagit henne, eftersom 

jag ledde vid näst sista. Lite surt, men 

jag var ändå nöjd med mitt lopp. Det 

blev inga Skaraborgsmästare i nattori-

entering för Hjobygden utan min andra 

plats i D50 och Ann-Catrine Ahlströms 

andra plats i D75 var de bästa. 

ANN-KRISTIN JANSSSON 

Tidaholm arrangerade     

ytterligare ett mästerskap i  

nattorientering. Denna gång 

var det vid klubbstugan uppe 

på Helidsberget.  

Orientering på fästningen 

Segrarna Lovisa Andersson i D14 samt Sofia Jansson i D16. Lars, Linnea och Signe Ekmark tar sig an en av de hinder som 

man mötte på ÖM X- tra allt banan. 

Efter uppehåll drog Äventyrs-

orienteringen på Karlsborgs 

fästning åter igång igen.  

runt hindret som gällde. Denna klass 

gjorde att fler äldre orienterare locka-

des till att springa då denna tävling 

annars är riktad till personer upp till 

16 år. Som vanligt avslutades alla ba-

ner med militärernas hinderbana samt 

bad på Moliden för de som ville. Från 

Hjobydens OK var vi 14 startande to-

talt och av våra ungdomar fick vi två 

vinster. Lovisa Andersson i D14 och 

Sofia Jansson i D16. Denna tävling skil-

jer verkligen sig från andra då man 

springer inne i en fästning som består 

av både tunnlar och vallar. Samt de 

militärhinder som finns ute på banan, 

det var många i klubben som höll med 

om att detta var en extra rolig tävling. 

MALIN JANSSON 

FOTON: MALIN JANSSON 
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Här kära klubbkamrater kom-

mer den tårdrypande historien 

om några tappra            

Hjopensionärer och deras    

mödosamma deltagande i    

Veteran-SM år 2017. 

Veteran-SM skulle detta år avverkas i 

Motala och skogarna några mil därifrån. 

Det var nog jag som upptäckte detta 

först. Motala är ju en grannstad bara 4,5 

mil bort. Visserligen ligger det som be-

kant en stor sjö i vägen, så den verkliga 

resan med bil blir i stället 12 mil. Men 

såklart att vi skulle dit. Så jag lurade med 

mig några kamrater, Hustrun Monica och 

så bar det iväg. 

Monica har i alla år varit ganska kallsin-

nig till orienteringssporten, men 

eftersom hon skulle få cykla utefter Göta 

Kanal när vi andra larvade oss i skogen så 

följde hon med. 

 Tävlingarna inleddes med sprint i 

Motala centrum fredagen den 22 sep-

tember kl.17:00 på kvällen med regn och 

fallande mörker. Nej det blev inga me-

daljer till Hjobygden OK. 

Den som gick bäst var nog Owe. Han låg 

som bäst på 8:e plats av 29 startande 

men hoppade tyvärr över en kontroll, 

och så var den dagen förstörd. Kajsa kom 

någonstans i mitten av startfältet. Bra 

gjort, tycker jag. 

Jag själv då. Jodå jag var med. I ett 

startfält på 41 stycken kom jag på 37:e 

plats, sist av de som fullföljde. Att det 

kunde gå så illa har flera orsaker. Dels 

regnade det. Dels fick jag starta bland de 

sista, i ett snabbt fallande mörker. Till sist 

var det så mörkt att jag varken såg kar-

tans banpåtryck eller några kontroller. Så 

jag sprang som vanlig fel, medan alla de 

andra sprang rätt. De rackarna. 

 Dagen efter var det medeldistans, 

och då var jag inte med. I stället blev det 

en stilla promenad längs Göta Kanal och 

genom gårdagens tävlingsområde, med 

hatiska blickar mot en del kontrollpunk-

ter som nu i dagsljus syntes alldeles för-

träffligt. Dagen avslutades med middag 

JAG FICK TRÄFFA TOMTEN 

på en restaurang. Det var visst något 

jubileum eller bröllopsdag. 

Men några hjobor var med och sprang. 

Bra gick det för Håkan som kom 25:a 

bland 101 startande. Bra gjort Håkan. 

Owe och Kajsa hamnade någonstans i 

mitten av resultatet. 

 Så var det dags för söndagens 

långdistans. Strax norr om Borensberg, 

med 7 km grusväg ner till Göta Kanal. 

Som gjort för Hustruns cykeltur, så hen-

nes cykel spändes fast bakefter. Nu blev 

7 km grusväg i själva verket närmare 2 

mil. Grusvägen bestod av en konstig 

blandning av sand och lera, blöt lera. 

Kanske blandat med lite betong. Så det 

som var en cykel när vi åkte från Motala 

var nu en enda stor lerhög. Att sätta sig 

på den och försöka trampa ner till kana-

len, nej det gick bara inte. Det var då 

hustrun drog ner mungiporna och kall-

sinnigheten började övergå i hat. 

(Skojar kanske lite grann här) 

Det var på väg till start jag fick se ho-

nom. Tomten. Liten och tunn så man 

nästan kunde se rakt igenom honom. 

Men med det ståtligaste vita skägg man 

kan tänka sig. Precis som jag så värmde 

också tomten upp. Är tomten oriente-

rare? Jag kikade i startlistan. Han skulle 

starta precis före mig, bara 2 minuter 

före. På ryggen stod det IFK Hedemora 

OK. Oj då, nej det var inte tomten. Tänk 

vilken ära att få starta precis efter en av 

de verkligt stora. Hedemora-Kalle för 

dem som känner honom väl. Karl Jo-

hansson för oss andra. Trefaldig världs-

mästare på 60-talet, landslagsman i 

många år. Är inte detta något av det 

finaste som finns i orienteringsvärlden. 

Vi har alla samma värde, vi kan alla 

ställa upp på samma villkor och tävla 

mot varandra. Att sedan en del är så 

mycket bättre och vi andra så mycket 

sämre, det är en helt annan sak. 

Jag startade som sagt bara 2 minuter 

efter den store. Skulle till en höjd cirka 

200 meter bort. Följde en upptrampad 

stig i rätt riktning, över en bäck, sned-

dade till vänster och stod plötsligt på en 

stor väg i stället för vid en höjd. Tillbaka, 

hittade höjden och stämplade. 2:an var 

också en liten höjd. Över vägen igen och 

upp på fel höjd. Rätt höjd låg strax intill, i 

ett grönområde, som inte var med på 

kartan. Till 3:an var det en långsträcka. 

Jag tog ett säkert vägval, en stig som vek 

av mot vänster och slutade vid en större 

höjd. En tydlig brant avslutade höjden 

och nu hade jag bara 200 meter kvar till 

kontrollen, en liten mosse. När jag nu så 

här i efterhand tittar på hur jag bar mig 

åt ser jag vilka andra små mossar jag 

hittade i stället för ”min” mosse. Jag 

hittade också sänkor med kontroller och 

också en stor sankmark med ett hygge 

bakom. Det fanns inget sådant hygge på 

min karta. Jag hade sprungit 200 meter 

för långt till vänster och befann mig vid 

kartkanten. Jag visste att den som ledde 

vår klass när jag gick till start hade 

sprungit på 40 minuter. Jag hade snurrat 

runt i 44. 

Fanns bara en sak att göra, gå hem innan 

det blev mörkt denna dag också. Så jag 

traskade iväg mot arenan, muttrande de 

ord som drabbade min hjärna för många, 

många år sedan. 

 

”Skogen är så stor, så stor  

Gunnar är så liten  

Skärmen finns ej där han tror  

Det här är rena skiten” 

 

Just då, där ute i de vilda Östgötaskogar-

na var nog inte orientering det roligaste 

man kunde tänka sig. Men redan efter 

ett par dagar är det inte konstigt om man 

börjar längta ut igen. Då kommer man på 

att det inte har varit lika svårt alla 

gånger. Ibland har det till och med gått 

bra. Då var det kul. Dessutom får man ju 

också träffa en massa trevliga människor 

med samma tokiga intresse, både i vår 

klubb, och folk från andra klubbar. Så 

redan helgen efter var man på bettet 

igen. För orientering, det är egentligen 

det bästa och det finaste man kan ägna 

sig åt. Så det så. 

GUNNAR BRYST 
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Årets upplaga av 

orienteringstävlingen 25 

mannastafetten gick av stapeln 

lördagen den 7 oktober vid 

Ensta gård, Vårsta i Botkyrka 

kommun söder om Stockholm.  

Tävlingsområdet var ett naturreservat 

som bestod av skogsmark med många 

öppna och lättlöpta detaljrika höjder 

samt ett flertal stigar som 

genomkorsade området. Kuperingen var 

i huvudsak måttlig och framkomligheten 

mestadels god. Drygt 380 lag som 

vardera bestod av 25 deltagare var 

anmälda. Upplägget var det samma som 

tidigare år med att sträcka 1 och 2 

sprangs av en deltagare per lag och 

sträcka. På sträcka 3-7 sprang fyra 

deltagare per lag och sträcka. Sträcka 23

-25 sprangs av en deltagare per lag och 

Hjolag deltog i Sveriges största 

orienteringsstafett 

Några av Hjobygdens löpare i årets 25-mannalag. FOTO: SNÄLL ORIENTERARE 

sträcka. Löparen på sträcka 23 fick inte 

starta förrän alla fyra löparna på sträcka 

7 hade kommit in för växling. 

 

För Hjobygdens OK är tävlingen den 

sista stora tävlingen för säsongen som 

klubben deltar i. Det är en uppskattad 

helg med bussresa, hotellboende och 

gemensam måltid på lördagskvällen. 

Målsättningen var att mönstra ett helt 

eget lag bestående av endast löpare 

från Hjo, alla deltagare i laget stämplar 

rätt, slippa omstarten klockan 16.10 

och ha roligt samt helst slå några av 

grannklubbarna. Den delen av 

målsättningen att endast mönstra 

Hjolöpare sprack direkt av olika 

anledningar och klubben fick låna in 5 

löpare från Tibro och en från Bredared. 

Tidsschemat för lagets löparna var satt 

så att sträcka 25 skulle växlas ut kl 

15.55. 

 

I år fick alla oavsett kön och ålder 

springa första sträckan och det var 

damernas tur att ta sig an sista 

sträckan. Klockan 9 på 

lördagsmorgonen gick starten. På 

första sträckan hade hjolaget Johan 

Olsson. Med sin stora rutin gjorde han 

ett starkt och stabilt lopp och växlade 

ut Elin Törnroth på den andra sträckan. 

Hon kunde gå ut 8 minuter före 

tidsschemat på en placering runt 200. 

Även hon är en mycket rutinerad 

25mannalöpare och gjorde ett stabilt 

och bra lopp. Därefter följde sträcka 3-

7. Sjunde sträckans löpare gjorde en 

bra insats och samlade ihop sträckorna 

så att det endast skiljde 4 minuter 

mellan första och sista löparen. När 23 

sträckans löpare Sofia Jansson gav sig 

ut i skogen stod det klart att laget 

skulle få en sträcka med i omstarten. 

Även Sofia gjorde ett bra och stabilt 
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lopp. Hon växlade ut Lars Axelsson på 

sträcka 24. Även han en av klubbens 

rutinerade och duktiga HD21löpare som 

gjorde en stark insats. På startlinjen i 

omstarten stod Maria Schmiterlöw ihop 

med ytterligare cirka 400 löpare. Då 

många klubbar sparar starka löpare till 

de 2 sista sträckorna så var det ett 

taggat gäng som gav sig ut i skogen med 

full fart. Maria höll ihop sitt lopp på ett 

bra sätt och kom i mål i början på en 

stor klunga på närmare ett 50-tal 

löpare. Vilket renderade en av klubben 

bättre placeringar, nummer 222. Då 

hade det gått närmare 8 timmar sedan 

starten. Nöjda och glada för den egna 

prestationen kunde laget konstatera 

att man hade Tibros lag efter sig i 

resultatlistan och att flera av 

grannklubbar hade lag som 

felstämplat. 

 

I kampen om förstaplatsen i 

25mannastafetten fanns Sara 

Hagström som numera springer för 

klubben IFK Göteborg. Tidigare har 

hon sprungit för Falköping och har i år 

haft landslagsuppdrag. Hon hade fått 

uppdraget att springa sista sträckan 

och gick ut i totalledning precis före 

finska laget Tampereen Pyrintös Venla 

Harju. Det blev en spännande 

uppgörelse som speakern tillsammans 

med rapporter från skogen höll publiken 

uppdaterad med. Till slut kom Venla in 

på upploppet utan att ha en aning om att 

hon tagit ledningen innan speakern 

ropade ut det i högtalaren och IFK 

Göteborg fick till slut nöja sig med en 

andraplats. 

 

Under söndagen deltog ungefär halva 

laget från Hjo i medeldistanstävlingen på 

samma arena som 25-manna avgjorts på 

innan man satte sig i bussen för att nöjda 

och glada resa hem till Hjo.¨ 

 

INGRID SCHMITERLÖW 

Under årets 25-manna på söndagens tävling var det  oömmaskor som var 

lämpligast. 
FOTON: MIKAEL LUNDBORG  
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Nattorientering, Leos 

Lekland och gött mos 

 

Så kan helgen i Borås den 10-

12 november sammanfattas. 

Som tidigare år åkte ett gäng hjobygdare 

ner för att springa i Boråsterrängen. 

Några av dessa valde att sova på hotell 

medans visa sov i skolsal. Denna helg i 

Borås är en spekad helg med tre stycken 

tävlingar, Sprint by Night som tar sin 

plats på fredagskvällen i Borås stad med 

all möjlig träng så som skogspartier, 

stadsmiljöer och friidrottsbanor. På lör-

dagen är det Downhillsprint och detta år 

som så många andra år var starten uppe 

på berget vilket konstaterade i att det 

var 2 km till start, uppför. För visa gick 

det bra och för visa gick det mindre bra, 

då det är går fort och lätt att springa för 

långt ner bland höjdkurvorna. Den sista 

tävlingen av dessa sker på söndagen 

och Borås zoo, zoorientering. Där man 

får chansen att kolla på alla djur, an-

tingen medans man springer eller efter. 

 

På lördagen fanns det också chans att 

gå Äventyrsbana och den tog hjobyg-

den. Äventyrsbanan består av flera 

olika utmaningar som ska lösas, en av 

dessa är att åka linbana vilket brukar 

uppskattas. Efter Äventyrsbanan åkte vi 

tillsammans till Leos Lekland, där det 

finns allt från rutschbanor, klätterställ-

ningar, bollhav och studsmattor. Trots 

att vi med våra ungdomar nog höjde 

medelåldern där med 10 år hade vi 

jätte kul och hade svårt att komma 

därifrån när det väl var dags för kvälls-

mat. 

 

Det bästa med helgen enligt de 12 

ungdomar som följde med till O- event 

var bland annat Leos Lekland, Även-

tyrsbanan, särskilt linbanan, att va 

med alla orienteringskompisar och så 

var det gött mos som serverades. Den 

roligaste tävlingen av de få som sprang 

den var Nattorienteringen. Under alla 

dessa tävlingar var vi sammanlagt cirka 

20 stycken Hjobygdare. 

 
MALIN JANSSON 

Mathilda och Signe spelar ett av de spel som fanns på Leos 

Lekland. 

De hjoorienterare som var med på Äventyrsbanan under O-event. 

Oliver under en av utmaningarna på 

Äventyrbanan. 

FOTO: MALIN JANSSON FOTO: MALIN JANSSON 

FOTO: ANN-KRISTIN JANSSON 

FOTO: ANN-KRISTIN JANSSON 
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Foton: Familjen Törnroth 

och familjen Jansson 

DM-helgerna 

Första distansen ut i år var DM-medel 

som avgjordes i Rävlanda mellan Borås 

och Göteborg, arrangörer var OK 

Orinto och OK Räven. Det var ett fint 

område de hade valt och banorna var 

riktigt roliga att spring. Själv tog jag det 

lugnt och fick hjälpa flera ungdomar 

som hade det klurigt i skogen. Jag var 

själv nöjd med min orientering. Till 

Hjobygden blev det ingen DM-mästare, 

men vi fick fira ändå, då Johan Törn-

roth blev DM mästare i H21. Grattis 

Johan! 

På söndagen var det DM-stafett, men 

Hjobygden hade inget lag med. 

 

Helgen efter var det Tidaholm SOK Sisu 

och Mullsjö SOK som arrangerade natt, 

sprint och långdistans. 

Först ut var natten med Hökensås se-

mesterby som Tävlingsarena. De som 

startade först fick springa i regn hela 

tiden. Den fina tallskogen med flertal 

vägar och stigar var en ypperlig terräng 

att springa natt i. Med en hel del klurig-

heter med gropar och höjder blev det 

utmanande i natten. Mycket kompass-

läsning fick jag till ett riktigt bra lopp 

förutom näst sista kontrollen där jag la 

knappt 9 minuter, men jag var nöjd 

ändå. 

Det blev ingen DM-mästare i nattorien-

tering till klubben, bästa placering blev 

det för Håkan Olsson och Owe Törn-

roth som tog en varsin tredje plast i 

H65 respektive H60. 

 

På lördagen var det dags för DM-sprint 

med Forsenskolan i Tidaholm som täv-

lingsarena. Här var det betydligt mer 

ungdomar med från klubben. Clara och 

Robert Jacobsson i Tidaholm hade lagt 

riktigt bra banor, där vi fick korsa Tidan 

ett flertal tillfällen och även lagt klurig-

heter i industriområdet och på Vulca-

nön. Även var vi här några som hade 

otur med regn och fick en skur över oss 

när vi skulle starta eller under banan. 

Här lyckades Kajsa Toftén till med ett 

riktigt bra lopp och blev DM-mästare i 

Sprint. Grattis Kajsa! En av våra relativt 

nya ungdomar i orientering Oliver Ed-

vardsson sa: Detta var det roligaste jag 

sprungit! Han slutade trea i U1. 

 

På söndagen var det en lite längre resa 

och vi fick åka till Pinnahemmet, Grav-

sjö, norr om Mullsjö. Här var det riktigt 

utmanande banor och mycket vatten i 

bäckarna. De som hade den längre star-

ten hade riktigt svåra banor. Vi andra 

som hade den kortare starten fick en 

del av oss vada upp en bra bit på låren i 

början för att komma över en bäck. Fick 

även vada över samma bäck i slutet på 

banan om man inte valde att springa 

runt på stig. Så det var vått, tur att det 

var fast botten i bäcken. Start 2 hade 

också lite roligare terräng att springa i. 

Kajsa som gjort ett kanon lopp dagen 

innan, gick det inte så bra för oriente-

ringsmässigt, men hon kom tillbaka 

med hela kartfodralet fullt med gula 

kantareller, så det var bra utdelning 

ändå. Det blev inga DM-mästare i lång-

distans men det blev en klass segrare 

genom Sofia Jansson i D16 kort (ej DM-

klass) och 2 andra platser till Elsa Holst i 

Inskolning och Teodor Lundborg i H16 

kort. 

 
ANN-KRISTIN JANSSON 

Alla åldrar roade sig på Leos 

Lekland. 

Maja var en av de som testade 

på Äventyrsbanan. 

Trots alla aktiviteter som var på lördagen fanns det lite 

energi kvar att hänga med alla som var med på O-event. 

Högst upp på berget där Downhillens start 

låg var det ett vitt landskap. 

Äventyrsbanans linbana var uppskattad. Under Zoorienteringen kunde man få en 

glimt av olika djur. 

FOTO: LARS EKMARK FOTO: LARS EKMARK FOTO: MATHILDA RÄNNARE 

FOTO: MALIN JANSSON 
FOTO: MALIN JANSSON 

FOTO: ANN-KRISTIN JANSSON 
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Vi delades upp i grupper med cirka fyra 

stycken i varje. I handen fick vi tillsam-

mans en karta samt en pannlampa som 

hade haft bättre dagar. Så begav vi oss ut 

i skogen. Vid första kontrollpunkten 

möttes vi av en häxliknande varelse som 

gav oss gåtor att lösa. När vi hade löst 

dessa fick vi en lapp med en bokstav på 

som vi skulle spara. Under banans gång 

möttes vi även av spökliknande varelser 

som gav oss olika utmaningar att lösa 

och vid varje löst sådan fick vi en till bok-

stav. Rätt som det var i skogen kunde de 

dyka upp olika oväntade saker. Vid en 

station skulle vi följa ett snöre upp i sko-

gen, musik började spelas och högst upp 

på höjden stod det en skepnad med vit 

klänning och vit ansikte. Vid den sista 

stationen möttes vi istället av en munk 

med kyrkomusik mitt ute i skogen. När vi 

äntligen kom tillbaka till stugan var det 

dags att komma på vilket ord bokstäver-

na i skogen bildade. Det hade även fixats 

med korv och bröd samt kaka, vilket be-

hövdes efter denna spökiga vandring. 

 
MALIN JANSSON 

FOTON; MALIN JANSSON 

Vi får ta del av gåtor av skogens varelser. 

Högst upp på höjden kunde  en skepnad med vit klänning och vit ansikte synas bland 

skogens träd. 

Allt möjligt som annars inte brukar finnas bland mossarna och stenarna fanns där. 

I klubbstugan bjöds det på korv med bröd. 

Halloweenkänsla i  

Högalidens skog 

En 

pann-

lampa 

som 

hade 

haft 

bättre 

dagar 

Vid halloween hade några av 

Hjobygdens ungdomar fixat en 

halloweenbana uppe på      

Högaliden för de som skulle 

träna på torsdagskvällen.  
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Korsord nr 4 - 2017 Vågrätt: 

  1. Med nöje 

5. Signalerat 

10. Hoar i skogen 

12. Passerar Florens 

13. Virkesupplag 

14. Sägs goda ting vara 

16. Kort på kort 

17. Också kort på kort 

18. T.ex. Globen 

20. Kanske i slutet på brev 

21. Dataföretag 

23. Inom kort 

25. Har kanske snön 

26. Banka 

27. Samlar mappar 

29. Kanske klövertvåa 

31. Steamship 

32. Artistersättning 

34. På bil från Slovakien 

35. Lungelände 

37. Syndernas förlåtelse 

38. Virke vid vatten 

39. Överraskande anfall 

41. Puckel 

42. Amelia 

43. Av värde eller värdelösa 

Lodrätt: 

1. Grönsak  
2. Sommarattraktion  
3. Lavin  
4. Ofta före siffra  
6. Tadelfri  
7. Religion  
8. Blygsam  
9. Rostat bröd  
11. Krondel  
14. Löser mycket  
15. Kan fyrar vara  
18. Urban  
19. Vårdar  
22. Blad  
24. Fot x 2  
27. Pillertrillare  
28. Erfaren  
29. Gata  
30. Kiplingvarg  
33. Fungerar  
36. Har sina agenter  
38. Puts  
40. Tävling  
41. Strandförsvar  

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 februari 2018. 

 

Adress: Bågvägen 13, 544 32 Hjo. 

Lösning till korsord nr 3 - 2017 
Hela 13 st. lösningar denna gång! Tack så mycket! 

Stig Gustavsson, Annica Andersson, Kajsa Toftén, 

Lars Ekmark, Helena Karlsson, Anita och Åke Gus-

tavsson, Bernhard Grenabo, Karl Bergstrand, Barbro 

och Ove Törnroth, Monica och Gunnar Bryst, Anna 

Schmiterlöw, Lennart Gustafsson och Ann-Catrine 

Ahlström är de som lämnat lösningar. Lotterna 

vanns av Anna Schmiterlöw (3 st.) och Kajsa Toftén 

(2 st.) Grattis! Hoppas på lika många (gärna fler) 

lösningar på nya krysset!  

Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!  

 INGE BERG 



Julgranar i Högaliden 

I kraftledningsgatan uppe i Högaliden finns det granar 

att hugga för de som är intresserade. Det går även bra 

att ta granar utmed spåren. Hjobygdens medlemmar 

betalar 100 kr per gran. Betalning sker genom insätt-

ning på klubbens bankgiro 5783-5654 eller genom att 

swisha 100 kr till 1234611752 med texten "julgran". 

Skribenter till Hjoorienteraren 

Har du en rolig upplevelse från en orienteringstävling 

eller  har du kanske något du vill tipsa dina klubbkam-

rater om? 

Tveka inte på att skicka in din text till:                          

hjoorienteraren@hbok.se 

 

Vi ser gärna mer skribenter till vår tidning! 

 

REDAKTÖRERNA 


