OK ORINTO
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 2014
Ungdomsverksamheten har pågått under hela året med en omfattande verksamhet och
många deltagare.
Under året har vi fortsatt samarbetet med skolorna i vårt område och genomfört både
inomhus- och utomhusövningar.
Den fina verksamheten har också medfört att vi fått två stipendier. Skogssportens
Gynnare och Nils Wåhléns minne på 5 000 kr samt Länsförsäkringars ”Lovande
förebild” på 10 000 kr.
Vi arrangerade fyra dagar i juni Sommarlovsorienteringsskola.
Under året fanns en eller flera ”Veckans bana” att träna på, utgående från stugan.
Dessutom har vi ordnat, familjeläger, ungdomsläger, tävlingsläger i Danmark,
skinklopp med årsavslutning, resa till Wendelsbergsrevyn, vandringsresa till Österrike,
genomfört studiecirklar, gett ut klubbtidning, ritat karta m.m.
Vi har genomfört Natur- och Cykelpass och sålt hela 180 paket. Vi har också medverkat
i hittaut.nu-projektet, i samarbete med OK Landehof och Sjövalla SK, där kartor med
kontroller delats ut i hela Härryda kommun.
Söndagen 11 maj arrangerade vi nationell medeldistanstävling vid Rävlanda AIS
idrottsplats med 961 löpare anmälda.
Vi har också arrangerat veterantävlingar samt en tävling på ”backstreckskarta” från
1929.
Vi har varit representerade i Västergötlands Orienteringsförbund samt i Borås O-ring.
Tävlingsmässigt har det varit ett bra år.
Carl-Henry Andersson blev, i Brasilien, veteranvärldsmästare i klassen H65.
På SM-tävlingarna gjorde vi 12 starter. Bästa placering tog Elin Classon som kom 12:a
på ultralång-SM i D20. Pontus Jansson kom 26:a i H20.
Elin sprang också A-final på medeldistansen och kom 28:a. Där gjorde Erik Classon i
H21 och Pontus Jansson i H20 bra lopp i B-finalerna och kom 6:a resp. 3:a. Stafettlaget
kom 80:e i H21.
Vi har tagit nio DM-guld, Carl-Henry Andersson alla fem i H65, Elin Classon två i
D20, Pontus Jansson ett i H20 och Birgitta Carlsson ett i D70.
Totalt har vi tagit 83 segrar på årets tävlingar

Klubbens medlemmar gjorde under året hela 1250 starter. 111 medlemmar gjorde minst
en start. Det är flest någonsin.
Vi har också deltagit i flera stafetter, större som mindre: 10-Mila, Minitjoget, DMstafetter, Ungdomens 10-mila och Smålandskaveln för att nämna några.
Breddkommittén
arrangerade från mitten av maj till slutet av september, som vanligt numera både Naturpasset och Cykelpasset.
Naturpassets 30 kontroller var placerade i och omkring Bollebygds samhälle på kartan
Hulta. Totalt 46 paket såldes.
Cykelpasset gick i området Bollebygd, Gesebol, Hultafors, Grönbo, Rävlanda, Hindås.
28 kontroller skulle besökas och paras ihop med rätt foto. Det fanns kontroller i fyra
kommuner; Bollebygd, Borås, Mark och Härryda. Hela 134 paket såldes.
Totalt såldes alltså 180 paket på försäljningsställena Hindås Camping, Tempo i Rävlanda samt Bollebygds Glasmästeri & Foto och ICA i Bollebygd. Försäljningen gav
också en god ekonomisk vinst.
Vi har också medverkat i Hittaut-projektet, i samarbete med OK Landehof och Sjövalla
SK, där kartor med kontroller delats ut i hela Härryda kommun. Vi stod för kontroller
på kartorna Rammsjön och Basås.
Föreningen var även närvarande vid invigningen av elljusspåret på Heden i Rävlanda
den 14 juni. Vi erbjöd allmänheten att pröva enklare orienteringsbanor och vi hade nytt
skyltmaterial, framtaget tillsammans med Västergötlands OF.
Kommittén har även jobbat fram en broschyr, som informerar om orientering i
allmänhet och föreningen i synnerhet. Syftet är att ha något att dela ut i skolorna men
även under andra publika evenemang.
I samband med vår tävling arrangerades även en nybörjarkurs för vuxna med fler än fem
deltagare. Dessutom hade vi ett mycket uppskattat informationstält.
Ungdomskommittén
Vi har under året fått två stipendier för vår fina verksamhet.
Dels Skogssportens Gynnare och Nils Wåhléns minne på 5 000 kr. Det delas årligen ut
till två distrikt enligt ett rullande schema och distrikten får sedan utse mottagare.
Motiveringen var:
– OK Orinto har lyckats med en spännande och imponerande resa under de senaste åren.
Från att ha varit en förening med relativt lite verksamhet och begränsad
ungdomsverksamhet har föreningen fått nytt liv de senaste åren.
– Idag har föreningen över 80 ungdomar under 16 år som medlemmar, en mångfaldig
fördubbling på kort tid.
– OK Orinto är lite annorlunda jämfört med många andra orienteringsklubbar och då
främst genom sin kommunikativa förmåga.
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– Föreningen ligger långt fram vad det gäller de kommunikativa redskap som idag finns
till hands.
– Föreningen arbetar också med värdegrundsfrågor både bland ledare och barn.
Vi har också fått Länsförsäkringar Älvsborgs stipendie ”Lovande förebilder” på 10 000
kr. Det som ansågs lovvärt var bl.a. bredden i verksamheten där ungdomarna också kan
få vuxna förebilder.
Ansökan som gjordes av Anna Eurenius (Lindberg) innehöll bl.a:
-

Klubben erbjuder barn och ungdomar från tre år och uppåt träning anpassad för
olika åldrar. Samtidigt finns också träningsmöjligheter för vuxna. I samband
med träningen erbjuds nästan alltid en enklare måltid där både barn och vuxna
kan få en stunds samvaro tillsammans.

-

I Orinto får barnen möjlighet att vara delaktiga i klubbens arbete, våra lite äldre
ungdomar får ex lära sig att arrangera aktiviteter för klubbens övriga
medlemmar och hjälpa till på klubbens tävlingar – allt för att lära ut ansvar och
för att sprida delaktighet.

-

Vi anordnar speciella träningstillfällen för tjejer som annars har en tendens att
sluta med idrott i tidiga tonåren.

-

Vi/Karin Persson arbetar också aktivt med att förebygga kränkande behandling.

-

Alla aktiviteter är självklart alkohol- och drogfria.

Verksamheten har varit fortsatt stor under 2014. Vid de c:a 40 tisdagsträningarna har det
serverats en stående meny bestående av köttbullar och pasta, här har ungdomarnas
föräldrar dragit lasset! Oftast har ett 40-tal ungdomar deltagit i de välplanerade
övningarna.
Emellanåt har det också genomförts teknikträningar på annan ort, bl a vid Bollebygds
bibliotek samt lekplatsen i norra Erikstorp.
Ungdomarna har varit uppdelade i Knattarna 3-6 år, U1 7-8 år, HD10, HD12 samt
HD14.
Ett familjeläger ordnades den 6-8 juni i samband med Bruksortssprinten och
Sommarlandssprinten. Vi fyllde vandrarhemmet, den där boende grisen var en
uppskattad kelgris bland ungdomarna. Vi var 24 deltagare i detta glada gäng.
En Sommarlovsorienteringsskola arrangerades 23-26 juni. Det var huvudsakligen
ungdomar som redan var medlemmar som deltog och denna SOL-skola var mycket
uppskattad. Vi hoppas att det ska bli en tradition.
Vid ZOO-orienteringen 9 november deltog 42 ungdomar, med detta var vi tredje största
klubb på tävlingen!
Med två lag på ungdomens 10-mila HD-12 klassen och fyra lag på GMOK:s
höstbudkavle visade föreningen att föreningen verkligen har en ungdomsverksamhet där
alla får vara med och att våra ungdomar/barn har det kul.
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Under året har c:a 55 ungdomar gjort c:a 440 tävlingsstarter.
Tränings- och tävlingskommittén
Kommittén har inte haft så stor träningsverksamhet, men Magnus Homann har lagt
”Veckans bana” med flera banor att välja på.
Klubben har även deltagit i Boråskretsens kretsträningsprojekt riktat till äldre
ungdomar, här stod vi för två träningar.
Carl-Henry har lagt en del elitträningar.
Under vintern kunde man springa nattcuper nästan varje torsdag. Varannan vecka arrangerades Natt 7:an, Sjuhäradsbygdens tävlingsbetonade nattcup med sju etapper, och
varannan vecka Göteborgs mer träningsbetonade nattcup. Båda med gemensam start på
gafflade banor.
Kommittén har stått för uttagning till stafetter, en blandning av stora – 10-Mila och
Smålandskaveln - och mindre tävlingar – DM, Minitjoget samt IFK:s Höstbudkavle, de
tvåsistnämnda i samarbete med ungdomskommittén.
Skoltrappan
Under året har projektet Skoltrappan fortsatt. Totalt 25 lektioner, inne och ute, har
genomförts i Rävlanda- Hindås- och Bollebygdsskolorna med totalt 12 klasser (i
huvudsak årskurs 2) och c:a 200 elever.
Även en halvdagsövning med c:a 35 elever som bussats från Töllsjöskolan hölls på
Heden i Rävlanda.
Övningarna planerades av Bengt Mattsson och genomfördes med hjälp av Torbjörn
Wikström, Pertti Heed och Hans Carlsson
Stugkommittén
har ansvarat för stugans skötsel och underhåll. Under året har kommittén grusat planen
framför stugan, gjort i ordning toaletten, satt in diskmaskin och byggt in mikro.
Måndagen 19 maj var det städdag med knappt tio medverkande.
Stugan var uthyrd vid ca 10 tillfällen.
Fest – & trivselarrangemang
Vid årsmötet onsdagen den 26 februari bjöds de drygt 20 deltagarna på smörgåstårta
och kaffe.
Tävlingslägret i Danmark 14-16 mars, där c:a 25 medlemmar deltog, kan väl också
hänföras till trivselarrangemang.
På tisdagsträningen den 25 mars – Maria Bebådelsedagen - ställde Trivsel till med
våffelkalas, en uthållig trupp gräddade våfflor kvällen lång åt ett 80-tal glada Orintoker,
ingen gick hem hungrande den kvällen!
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På ungdomsavslutningen i Erikstorp i juni vankades det stads-OL med många
vätskekontroller samt grillfest. Trivsel såg till att mätta många munnar även denna fina
sommarkväll, uppskattningsvis 90 barn och vuxna uppskattade detta.
Skinkloppet söndagen 7 december arrangerades i regn och snålblåst, detta år med
Rävlandaskolans matsal som utgångspunkt. Banorna strängades av Björn Karlsson,
Finn Otréus och Martin Johansson. På de längre banorna krävdes en smula
terrängkännedom då ett antal stigar saknades. Snabbast för dagen var Pontus Jansson.
De som inte sprang kunde gå tipspromenad.
Vid grillplatsen vid elljusspåret fanns tomten Bengt Mattsson som bjöd på glögg med
tillbehör.
Som vanligt var det också årsavslutning med prisutdelningar, utlottning av skinkan. C:a
80 medlemmar deltog.
Det serverades kaffe med lussekatt och pepparkaka. Som grädde på moset bjöds det
även på världsmästartårta för att fira Carl-Henrys seger vid sprintdistansen på VeteranVM.
Informationskommittén
har skött våra webbsidor och gjort e-postutskick för att hålla medlemmarna informerade
om klubbens aktiviteter och annat av intresse.
Under året har informationskommittén/Karin P öppnat en Ungdomssida och även lagt ut
föreningen på Facebook. Detta har uppmärksammats av många i och runtomkring
föreningen. Ett tydligt och informativt Orintoken E-brev har även kommit ut ett flertal
gånger under året.
Kartor
Carl-Henry har reviderat Rammsjön inför tävlingen, Rävlanda skola (nytt elljusspår och
förändrad bebyggelse och skolgård) samt delvis Basås.
Utbildning & representation
Under vintern har ungdomskommittén hållit en lärgrupp med namnet ”Åldersanpassad
fysisk träning för barn”, tänkvärt för ledarna och förhoppningsvis uppskattat av
ungdomarna.
Årets lärgrupper har haft totalt 254 studietimmar. Det har genererat 13 500 kr som har
kunnat användas till kurser och studiematerial. Vi har också haft lärgrupper i samband
med kommitté- och styrelsearbete samt i samband med tävlingsarrangemang.
Ungdomskommittén har med stöd från SISU även arrangerat en ungdomsledarutbildning med Karin Holm som utbildare. Förutom detta har ett par ungdomstränare deltagit
på SISU:s första del av orienteringsledarutbildning.
Bengt Mattsson höll en kurs i tävlinsadministrationsprogrammet MeOS vid VOF:s
ubildningshelg i Vara i februari.
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Per Andersson representerade klubben vid Västergötlands Orienteringsförbunds
årsmöte.
Torbjörn Wikström representerade vid O-ringen 2015-föreningens årsmöte.
Carl-Henry A har varit ledamot i VOF:s kartkommitté och Per Andersson i Borås Orings styrelse.
O-Ringen Borås 2015
Måndagen 20 januari besökte generalsekreteraren Maria Krafft Helgesson och
personalchefen Peter ”Lillen” Nilsson stugan för att informera om arbetet.
Under året har planeringen fortsatt som planerat. C:a 300 ansvariga för olika områden är
bokade från de 17 arrangerande klubbarna. Ytterligare c:a 1000 funktionärer behövs.
Tävlingar
Söndagen den 11 maj arrangerade vi en nationell tävling med Sjuhäradsmästerskap på
långdistans. Tävlingen var också deltävling i Team Sportia League och BT-priset. TC
var förlagt till planen utanför Rävlanda AIS klubbhus. Vi kunde också använda oss av
klubbhuset. Parkeringen var på åkrarna omedelbart väster om och starten låg 500 m
österut.
Kartan ”Rammsjön” användes efter aktualisering.
Vi hade totalt 961 löpare anmälda, varav 900 startade. Av dessa anmälde sig c:a 260 på
tävlingsdagen.
Vädret var fint, det mesta fungerade till full belåtenhet och vi fick åter beröm av
deltagarna.
Från starten gick banorna upp mot stugan. Längre banor fortsatte med en tuff
vägvalssträcka österut, medan kortare banor vände tillbaka till området väster om
Rammsjön. Det gjorde också H21-banan som sedan hade en långsträcka nästan från
rastplatsen Grandalen till höjden norr om Vittkärr. Både terräng, karta och banor fick
gott betyg.
Av 34 löpare i H21vann norrmannen Eskil Kinneberg IFK Göteborg med tiden 53.39
före Andreas J Johansson GMOK och skotten Doug Tullie Turun Mätsänkävijät. Av 17
löpare i D21vann Lisa Risby OK Kåre, Falun med tiden 55.42. Tvåan Linda Hallberg
Bredareds IF var bara 5 s. efter och trean Karin Aneland-Thern ytterligare 1 s.
Löparna i D18, H18, D20 och H20 försågs med gps och spåren lades sedan ut på
MapandCoach.
29 banor med totalt 94 kontroller lades för de 51 olika klasserna. Längsta banan, H21
var 8360 m med 16 kontroller. D21 sprang 6200 m med 15 kontroller. Kortaste banan
var Inskolning som hade 1640 m med 8 kontroller. Nytt var att vi hade en klass Öppen
motion 10 Trail – 7,6 km med möjlighet att springa stig eller väg hela banan. 8 löpare
startade.
Vi arrangerade också intensivkurs i orientering (premiär) tipspromenad och knatteknat.
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Dessutom hade vi ett uppskattat informationstält.
Sportfotografen Stefan Månsson var på plats. Många av bilderna lades ut på vår
Facebooksida.
Tävlingsledare var Torbjörn Wikström med Bengt Mattsson som biträdande.
Övriga ansvariga var: Banläggning Per Andersson, Erik Classon och Carl-Henry
Andersson. Anmälan/data Björn Karlsson, Personalansvarig Bengt Mattsson, Arena
Christer Alfredsson, Parkering Per Willberg, Sanitet Conny Wernersson, Barnpassning
Elisabeth Jonasson, Öppna klasser Britt-Marie Ekberg, Knatteknat Bengt Classon,
Breddaktiviteter Martin Johansson, Marka Birgitta Carlsson, Start Lars Andersson, Mål
Christer Alfredsson, Material och transport Kent Olausson, Löparservice Bengt
Mattsson, Press/info Karin Persson, Tävlingskassör Bengt Mattson, Resultattavla Hans
Carlsson, Sjukvård Elisabeth Runesson, Priser Brett Weihart, Speaker Daniel
Wernersson,
Bankontrollant var Bob Kaill, IK Omega. Tävlingskontrollant var Anne Kaill, IK
Omega.
Torsdagen 9 januari arrangerade vi veteranorientering, ”Antikrundan”, för Göteborg
med omnejd i samarbete med OK Landehof. Vi höll till i IFK Hällingsjös klubbhus och
banorna gick i den detaljrika terrängen på Knappås i södra delen av kartan ”Basås”.
Carl-Henry var banläggare. Det fanns tre olika banor att välja. 83 deltagare sprang på
barmark och i plusgrader. 50 av dessa stannade kvar och åt sopplunch.
Söndagen den 19 januari arrangerade vi en liten tävling på backstreckskarta från 1929,
förstorad till 1:25 000 från originalet i 1:50 000. Erik Classon och Carl-Henry var
banläggare för de fyra olika banorna från 4,2 km med 5 kontroller till 9,6 km med 8
kontroller. Målet var vid Hestrafors klubbhus. Det var minusgrader, blåsigt och lite
spårsnö. På den svåra långa banan tog Hestras Fredrik Sundström en överlägsen seger
med tiden 1.41.09 tim, 20 min före klubbkompisen Andreas Holmqvist. 13 löpare
startade, varav 4 från Orinto. Övriga kom från Hestra, Stern och GMOK.
Torsdag 4 september arrangerade vi åter ”Antikrundan”. Nu med Landehof som
ansvariga för karta och banor i mycket fin terräng vid Bertshult. 71 löpare startade.
Övrigt
Bingolotto, som nu säljs enbart via prenumeration, ger fortfarande ger ett bra tillskott till
kassan.
Klubben ansvarar för en del av Sjuhäradsleden (f.d. Knalleleden) och står för
underhållet av denna del. Bollebygds kommun ger bidrag till detta. Under året har vi
satt upp nya skyltar och utfört en del röjningsarbete. Birgitta och Hans Carlsson har
ansvarat.
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En gång i månaden, förutom sommarmånaderna, har vi anordnat vandringar. Oftast på
hemmaplan, men även i Göteborgs skärgård och runt Storsjön i Viskafors. De mest
aktiva har turats om att ansvara.
Pertti Heed anordnade i augusti en vandringsresa till Saalbach i Österrike 31 augusti till
8 september. Nio personer deltog.
Vi har under året tagit fram ny klubbjacka. Det blev en jacka från Trimtex i grönt, rött
och vitt med reklam från våra sponsorer Emtonica, Grimsis, Handelsbanken, Homann
elektronik, KP utbildning och Securecom. Brett Weihart har ansvarat för framtagandet.
Tävlingssäsongen
Carl-Henry Andersson inledde vårsäsongen i den 85 man starka H65 med en andraplats,
på 4-dagarstävlingen Portugal ”O” Meeting 1-4 mars i kuperade betesmarker med en
mängd stenformationer. Tävlingen samlade kring 2200 löpare.
På hemmaplan var Hallandspremiärens natt den 7 mars första tävlingen. Både
nyförvärvet från Kungälvs OK, Pontus Jansson i H20 och Torbjörn Wikström i H65 var
inom 20 s från segern, men båda kom på 3:e plats. Erik Classon gjorde sin första tävling
som ”riktig” H21:a och tog en fin 4:e plats i hård konkurrens.
Nästa dag på OK Lindénas medeldistans kom Elin Classon 5:a i D20, Magnus Homann
5:a i H40 och Pontus 6:a i H20.
C:a 25 medlemmar reste till den traditionella stortävlingen Nordjysk 2-dagars, 14-16
mars. Vi bodde i Sæeby från fredag kväll till söndag middag.
Lördagstävlingen avgjordes vid Danmarks sandöken Bunken i ett flackt område med en
del komplexa och bevuxna sanddyner. Bästa placeringar tog Carl-Henry som kom 2:a
H65 båda dagarna. Magnus kom 4:a i H40 och Kajsa 5:a i D14B första dagen.
Söndagens tävling gick i Tornby klitplantage där Esther Caldevik tog en 4:e plats i
D12B.
22 mars tog Magnus en 10:e plats i H21 på Örkelljungas medeldistans.
Samma helg deltog Erik och Carl-Henry i Danish Spring med eftermiddagssprint i
Helsingør samt medel och lång i Sjællands bästa skog, Tisvilde Hegn. I H21 E var det
World Ranking Events och konkurrensen våldsam med uppemot 140 startande. Eriks
bästa placering blev 51:a i sprinten, bara 1.30 min efter segraren Øystein Kvaal Østerbø.
Tvåa och trea var blivande guld- och bronsmedaljörerna på VM, Søren Bobach och Tue
Lassen. Carl-Henry vann medeln och kom tvåa på långdistansens 6,5 km i H65.
Fredag 28 mars kom Elin 2:a i D20 på Hjortnatta, Pontus 4:a i H20 och Erik 7:a i en
den mycket konkurrentstarka H21Lång.
På Tolereds lördagsmedel på det mycket detaljrika Skändlaberget på Hisingen vann
Pontus H20, Gustav Bohman H12Kort och Carl-Henry H65. Elin sprang också bra och
kom 3:a i D20.
Sjövalla arrangerade på söndagen långdistans i Mölnlyckes södra utkant. Elin och
Pontus tog båda 3:e platser i D20 resp. H20. 27 Orintolöpare startade, vilket var flest på
vårtävlingarna.
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Erik gjorde ett bra lopp på Göteborgs natt-DM kring Delsjöns golfbanor den 4 april.
Han kom 3:a i H21 drygt 2 min före Göteborgs nattmästare. Numera får ju alla springa
DM-tävlingar i vilket distrikt som helst. Även Elin och Pontus tog 3:e platser i sina
juniorklasser.
Medeldistansen Herkules skogsdåd avgjordes söndagen 6 april vid Herkulesgården.
Kuperat men både lättlöpt och lättorienterat. Elin och Carl-Henry vann, Karin Persson
kom 3:a i D35 och Moa Steneborg 4:a bland de 50 startande i U1.
Årets första SM-tävling var natt-SM i Sigtuna fredag 11 april. Elin gjorde ett stabilt lopp
och kom med tiden 1.07.53 tim 16:e i D20, 3 min från ”SM-lövet” och 10 min från
överlägsna segrarinnan Josefine Klintberg Eksjö på den 7,2 km långa banan.
Pontus kom 38:a av de 63 på den 10,6 km långa H20-banan. Erik sprang drygt 14 km på
1.37.17 tim, men kom ändå inte bättre än 46:a av de 120 startande i H21. Magnus H
kom 96:a med tiden 1.55.21. I toppen var det extremt jämnt. Karl Walheim Ärla IF hade
1.23.33 och var 2 s. före Markbygdens Johan Högstrand, som i sin tur var 5 s. före
trean.
SM-löparna passade på att få mer erfarenhet av Upplandsterräng, inför kommande SMtävlingar, genom att springa Rånässtafetten, en klassisk 5-mannastafett. Karin Persson
såg till att det blev fullt lag och placeringen blev 46.
Lördag 12 april var det ungdomarna som sprang bäst. Vera Elfström kom 3:a i D10 på
Göteborgsdubbelns långdistans och Emely Weihart kom 4:a i D12 på OK Tranans
medel.
Söndagens medeldistans på Göteborgsdubbeln bjöd många klasser på extremt tuffa och
svårlöpta banor i en brant sluttning. Carl-Henry behövde 38.03 min på 3,1 km med
drygt 250 m stigning, men vann ändå H65. Torbjörn kom 4:a med 47.29 min bland de
22 startande. Per Andersson kom 3:a i H55 med tiden 46.30 min på 3,5 km. Märklig
medeldistans.
Påsken kom sent detta år. Datum för skärtorsdagens Häxjakten var 17 april. Orinto var
med fem startande största klubb i H21. Erik kom 3:a, Pontus 7:a efter att ha legat 4:a
drygt halvvägs, Magnus 12:a och Björn Karlsson 18:e. Elin kom 2:a i D20.
Påskaftonens Öjetrampen avgjordes SV om Grästorp i flacka, mossrika men delvis
detaljrika marker. Erik laddade upp inför nästa dags Silva League-tävling med att vinna
den vanliga H21-klassen. Carl-Henry vann H65.
Silva League-tävlingen var förlagd till Finspångsorienteringen i förvånansvärt
vildmarksbetonad terräng. Erik platsade i H21E1 och kom på 50:e plats. Elin kom 44:a i
D20E1 och Pontus 49:a i H20E1.
Fjärås klassiska annandagstävling Snötrampen avgjordes i detaljrika hällmarker nära
Ölmevalla. Erik sprang fjärde långdistanstävlingen på 4½ dygn men var ändå inte mer
än drygt 3 min efter segraren i H21 och kom 6:a. Jenny Homann kom 5:a i D50, liksom
Birgitta Carlsson i D70.
26-27 april var det nya Silva Leauge-tävlingar. Nu i Hjärnarps GH OL:s regi. Sprint i
Båstad och långdistans vid slalombacken Vallåsen på Hallandsås nordsluttning.
Erik platsade åter i H21E1 och kom 54:a på sprinten bland de 97 startande.
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På långdistansens 16,5 km i de detaljfattiga sluttningarna med många stora ungskogar
och hyggen, tog orken slut för Erik, men han tog sig ändå i mål på 58:e plats efter
2.08.58 tim. Elin kom 19:e i D20E1, 14 min efter världens bästa junior Sara Hagström
efter 8,4 km löpning. Pontus kom 37:a bland 63 startande i H20E1.
Samma helg kom Emely Weihart 3:a på IK Trennes medeldistans och Birgitta C 3:a på
Stenungsunds långdistans.
22 Orintolöpare startade på Ulricehamns medeldistans 1maj. Bästa placeringar tog CarlHenry och Torbjörn som kom 1:a och 4:a i H65. Magnus sprang också bra och kom
10:a i H21.
Årets 10MILA avgjordes 3-4 maj i O-ringenterrängen från 2009 på Eksjös skjutfält.
Mest ganska flackt och lättlöp med många stigar och vägar, förutom på den branta
Soåsen vid arenan. Orinto hade åter eget lag, även om vi lånade in Stefan Lund (som
flyttat till Uppsala) som ersättare för sjuke Erik på första sträckan.
I laget sprang, med sträcklängd, tid och (växlingsplacering): Stefan Lund 8,6 km
1.06.32 (283), Per Andersson 8,6 km skymning 1.23.33 (280), Johan Andersson 13,0
km natt 2.12.08 (277), Magnus Homann 11,6 km natt 1.44.51 (261), Martin Johansson
11,6 km natt 2.05.26 (250), Pontus Jansson 17,0 km gryning 2.16.09 (226), Bert
Engström 8,7 km 1.36.10 (234), Elin Classon 13,0 km 2.26.25 (235), Björn Karlsson
15,4 km 2.01.54 (207) och Bengt Classon 8,5 km 1.32.16 (222).
Alla kämpade väl på, för de flesta, ovanligt långa banor. Som bäst låg vi efter nionde
sträckan (207) och klart bästa sträckplacering (140) tog Pontus på Långa natten.
Totalt sprang vi i 18.25.24 timmar och placeringen blev alltså på 222 bland de 329
startande lagen. Segrade gjorde Kalevan Rasti med tiden 11.12.13 tim.
Samma helg sprang ytterligare 26 Orintolöpare Gällstadbygdens medeldistans vid Påbo.
Gustav Boman vann H12K och C-H vann H65. Emely kom 3:a i D12, Tom Weihat 4:a i
H10 och Birgitta 4:a i D70.
10 maj sprang Pontus junior-VM-test på långdistans i tuff kontinental terräng norr om
Taberg. Han gjorde ett bra lopp och kom 45:a av de 80 löparna, 14 min efter blivande
juniorvärldsmästaren Anton Johansson OK Orion.
Elin tävlade inte på långdistansen p.g.a. tidigare sjukdom, men sprang nästa dags
medeldistans. Både hon och Pontus bommade stort samma luriga kontroll, så trots bra
lopp på resten av banan blev placeringarna 34:a i D17-20 och 61:a i H17-20.
På vår egen tävling 11 maj deltog 19 Orintolöpare. Bästa placering tog Hugo Holmsbo
som kom 3:a i en stor U2-klass.
17-18 maj deltog några medlemmar på Närkedubbeln.
Emely och Moa deltog i GMOK:s Icebug SprintCup med tre deltävlingar på onsdagar i
maj. Totalt kom Emely 2:a och Moa 7:a i D12.
23-25 maj sprang Elin och Pontus Silva Leagues finaltävlingar i Luleå. Det var sprint,
medel och slutligen långdistans med jaktstart utifrån tidigare insatser. Elin fick
placeringarna 33 resp. 29 och sprang in på 23:e plats totalt med 20:e bästa tid i
jaktstarten. Pontus kom 46:a resp. 43:a men fullföljde inte jaktstarten.
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Vid OK Gipens sprinttävling Edetdubbeln 25 maj vann Karin D35 och Carl-Henry H65
totalt. Birgitta kom 2:a i D70 en enda sekund efter, Erik kom 3:a i H21, 59 s efter och
Hans C kom 6:a i H70.
29-31 maj sprang Erik och Carl-Henry Faxeträffens lång och medel NV Söderhamn och
Rehns BK:s medel i Bollnäs. Erik sprang bra på medeldistanserna och kom 3:a i H21 på
båda i bra konkurrens. I H65 tog C-H placeringarna 3, 2 resp. 1 i konkurrens med bl.a
fjolårets O-ringenvinnare och årets tvåa.
31 maj och 1 juni avgjordes sprint-SM med kval i och omkring ett bostadsområde söder
om Uppsala och final kring Uppsala slott i OK Linnés regi. Varken Elin eller Pontus tog
sig till A-final, men tog placeringarna 13 resp. 19 i B-finalerna. De, liksom supporterna
Erik och C-H, blev väl omhändertagna av Stefan Lund och hans Hillevi som också var
med och arrangerade.
I samband med klubblägret vid Kinnekulle Äventyrsgård 6 – 8 juni deltog en del i
Bruksortssprinten – med två etapper - i Hällekis 7 juni och de flesta i
Sommarlandssprinten den 8 juni. I den senare startade hela 3200 löpare, varav 26 från
Orinto.
Bästa placeringar tog Karin som kom 7:a av 27 i D35, Emely 8:a av 88 i D12, Magnus
8:a av 93 i H40, Tom 9:a av 230! I U1 och Olle Elfström 14:e av 87 i H12.
14 juni deltog Carl-Henry i pre-O-DM i Vänersborg och kom på 2:a plats.
Orinto startade med hela sex lag på OK Rävens 4-mannastafett Minitjoget 17 juni vid
Lygnevi. I år toppade vi inte något lag och många yngre ungdomar var med och
kämpade. Placeringarna blev 16, 22, 23, 30, 33 och 39. 40 lag deltog.
22-26 juni deltog Carl-Henry i Idreveckan med fjäll-OL, fjällsprint och 3-dagars. Alltid
riktigt svår OL, särskilt på 3-dagars. Det blev seger på fjäll-OL och sedan andraplatser
på resterande tävlingar och även totalt.
Birgitta och Hans samt Kent Olausson deltog 27-29 juni i sprint/medeldistanstävlingen
”Tre skåningar och en dansk”. Bäst gick det för Birgitta som kom 4:a på etapp 3.
Elin och Pontus deltog 28-29 juni i Idefjordens SK:s Gränsjakten med medeldistans och
sedan jaktstart på långdistans. Pontus hade inte så hård konkurrens i H20, men sprang
bra och vann överlägset. Elin hade desto tuffare då hon sprang D21 och mötte en del
som testade terrängen inför VM 2016. Det blev 16.e plats på medeln och 18:e på
lången.
Hela 40 medlemmar sprang 11-13 juli minst en etapp av Hallands 3-dagars vid
Skedala, öster om Halmstad. Av de 40 var nästan 20 ungdomar eller juniorer.
Carl-Henry hade en hård fight i H65 mot ettan på Sverigelistan Leif Sandgren. Gick ut
med dryga minutens ledning och lyckades hålla undan, även om avståndet minskade.
Pontus kom 2:a i H20, efter sin namne Karlsson i Markbygden. Birgitta kom 3:a i D70,
Elin 5:a i D20 och Karin 5:a i D21M.
Årets O-Ringen var förlagt till Kristianstad 20-25 juli. 38 Orintolöpare deltog på någon
etapp och 20 fullföljde alla. Det var varierande terräng, varmt - eller mycket varmt - och
soligt väder. Alla kommer säkert att minnas sista etappens sista kontroll med utsikt över
Hanöbukten.
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Erik platsade i H21E1, men på den inledande sprinten gick en ryggskada upp och han
kunde inte fortsätta. Carl-Henry kom 4:a i H65 efter etapplaceringarna 7,5,4,4,3. Bra
placeringar tog också Tom 29:a i H10, Elin 36:a i D20E, Björn 36:a i H50-2, Rosa
Björkman 36:a i D70K, Emely 40:e i D12, Pontus 47:a i H20E, Per A 61:a i H55 och
Magnus 67:a i H40.
U-10-mila avgjordes NV om Öxabäck 1 augusti. Vi deltog med två lag i klassen HD12
över fyra sträckor. Olle Elfström, Vera Elfström, Lisa Homann och Gustav Bohman
kom 103:a. Laget med Emely Weihart, Tom Weihart, Kajsa Elfström + Kristina
Bohman och Christoffer Balkow sprang lite fortare, men råkade ut för en felstämpling.
På samma arena arrangerades Markdubbeln på medel- och långdistans de följande
dagarna. Carl-Henry vann medeln i H65, Ronnie Bohman gjorde ett bra lopp och kom
2:a bland de 41 startande i ÖM3 och Magnus kom 5:a i H40.
På långdistansen startade 30 Orintolöpare. C-H tog en ny seger, Brett Weihart sprang
nära 9 min fortare än någon annan av de 40 i ÖM7, Birgitta kom 2:a i D70, Tom 4:a i
H12 och Elin gjorde ett mycket bra lopp i D21 och kom 6:a.
9-10 augusti arrangerades Hjo 2-dagars i fin Hökensåsterräng, i solig och varmt väder,
med trevliga banor men på en nyritad karta som lämnade en del övrigt att önska. Fem
Orintohusvagnar/-bilar fanns på den stora, tillfälliga campingen. C-H tog segern på
långdistansen och kom 2:a på medeln.
Lördag 16 augusti avgjordes Götalandsmästerskapen i Dals Ed. Pontus kom 2:a i H20
och Elin 11:a i D20.
Samma dag tog både Birgitta i D70 och Hans i H70 andraplatser på IK Uvens sprint
Lindomedubbeln.
22-24 augusti avgjordes Göteborg O-meeting med den internationella tävlingen
Euromeeting. Medel och lång i Sandsjöbacka på fredagskvällen och söndagen samt
sprint på Guldheden på lördagen.
C-H vann alla tre i H65. Elin tog i D20E med placeringarna 4, 6 och 3 en total 4:e plats.
Pontus kom 8:a totalt i H20E, Kajsa E 13:e i D10 och Olle E 15:e i H12.
Ronnie vann ÖM3 på medeldistansen.
På Falköpings Ostlöpet i stafett-VM-terrängen från 1989 i Vättak, vann Birgitta den
stora D70-klassen och Tom W kom 4:a i H10.
30 augusti arrangerade Bredareds IF medeldistans. Det blev segrar i tre av fem ÖMklasser genom Margit Jonsson i ÖM1, Karin P i ÖM5 och Erik C i ÖM7. Erik med
tävlingens bästa kilometertid. Tom kom 2:a i H10, Jenny H 2:a i D50, Birgitta 3:a i
D70, Emely 4:a i D12, Hans 4:a i H70 och Martin J 5:a i H40.
Först av årets DM-tävlingar var Ultralång-DM 31 augusti i OK Gränsens regi,
tillsammans med Smålands DM, i ordentligt kuperade marker vid Svedåns hamn vid
västra Vätternstranden i höjd med Gränna.
Det blev två DM-tecken till Orinto. Pontus vann sin 15,6 km långa bana i H20 och C-H
vann H65:s 8,6 km. Erik var ensam västgöte i H21 och fick inget DM-tecken, trots att
han kämpade sig runt den 22,7 km långa banan. Magnus kom 3:a och Björn 5:a i H40
på sina 14 km och Torbjörn 3:a i H65.
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Nästa helg fortsatte DM-tävlingarna med medel och stafett på Torsö norr om Mariestad
med Mariestads FK och OK Amne som arrangörer.
Det blev två nya DM-tecken till klubben. Elin vann D20 och C-H H65. Det var faktiskt
Elins första DM-tecken. Konkurrensen i de årgångarna är hård i Västergötland.
Pontus, som kom 2:a i H20, sprang mycket bra men blev ändå besegrad av Tranans
duktige Anton Nilsson med 53 s. Torbjörn kom 3:a i H65, Magnus 5:a i H40, Erik 7:a i
H21, Hans 8:a i H70 och Jenny 9:a i D50.
På stafetten sprang H21-laget riktigt bra och kom 6:a av de 21 lagen. I laget sprang
Erik, Magnus och Pontus. H200-laget var titelförsvarare men lyckades inte riktigt utan
kom 4:a.
12-14 september avgjordes DM i både natt, sprint och långdistans.
Främmestads IK arrangerade natt-DM i bra, detaljrika, nattmarker kring
Råglannaparken. Det blev ytterligare två DM-tecken. Elin vann åter D20 och C-H H65.
Pontus kom 2:a i H20 och Erik kom 3:a i H21 efter det att lampan slutat fungera efter
2/3 av banan. Han låg då 7 s efter segraren och tillsammans med Kullinghovs Jesper
Sjögren som han tog hjälp av till mål.
Sprint-DM avgjordes i Vara med Ryda SK som arrangör. Enkel orientering men många
kontroller. T.ex. 17 kontroller på H65:s 2,1 km. Det fortsatte med två DM-tecken till
klubben. Denna gång till Birgitta i D70 och C-H i H65. Hans kom 4:a i H70 och Emely
6:a i D12.
På lång-DM var vi tillbaka i Råglannaparken. C-H tog helgens tredje DM-tecken denna
helg. Tom kom 2:a i H10, bara 26 s från segern, efter en bom på 1.30 min på näst sista
kontrollen. Erik kom 3:a i H21, 1.17 min efter, Pontus 3:a i H20, Elin 3:a i D20, Birgitta
4:a i D70, Emely 6:a i D12 och Per A 6:a i H55.
SM på långdistans avgjordes 20-21 september i detaljrika marker söder om Norrtälje
med OK Roslagen som arrangör.
Elin hade inte turen med sig. Vid sista kontrollen låg hon fortfarande på A-finalplats i
D20, men kompisen Lovisa Leman, som hon delade 5:e-platsen med på fjolårets långSM, var snabbast av alla i spurten, passerade och knep sista A-finalplatsen. Dessutom
hade Elins tid gott och väl räckt till A-final i det andra heatet som hade något kortare
bana. Sedan sprang Elin bra i B-finalen, kom i mål 1.30 min från segraren, men hade
stämplat fel på en kontroll.
Erik gjorde stabila lopp, men i den tuffa konkurrensen i H21, där bara 40 av c:a 150 får
springa A-final, fattades det 3½ min. Efter en bom på första kontrollen i B-finalen gick
det bra, och det blev en 14:e plats.
Pontus tog sig inte heller in bland de 30 som fick springa A-final i H20, men gjorde ett
bra lopp i B-finalen och kom 11:a av 34.
Samma helg arrangerade OK Landehof lördagstävling på medeldistans vid Slapperhult
norr om Bertshult. Vi hade 27 löpare som startade, varav 12 ungdomar. I D10 kom Vera
Elfström 4:a Kajsa Elfström 7:a och Kristina Bohman 10:a. Kajsa Homann kom 5:a på
en svår D14-bana och Emil Sundström kom 6:a i en stor U2-klass. C-H Vann H65.
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SM-tävlingarna fortsatte 26-28 september med Medel-SM och stafett-SM. OK Linné
stod för medeldistansen, också i detaljrik, orienteringskrävande terräng mellan Uppsala
och Sala.
Elin gjorde ett par småmissar i kvalet men tog sig, med sin 10-plats, ändå med god
marginal in bland de 15 i heatet som fick springa A-final. Där blev det dock en jättebom
på drygt 7 min på en kontroll och det blev en 28:e plats.
I H21 var det hela sex kvalheat med 40 löpare i varje, och endast sju gick till A-final.
Tufft! Erik gjorde ett bra lopp och kom 10:a i sitt heat, 41 s från A-final. Retligt var att
han gjorde en ovanligt stor bom, c:a 1.10 min, på slutet. I B-finalen gjorde Erik ett ännu
bättre lopp och kom 6:a, 1.04 min från segern. Före sig hade han bl.a. fyra
landslagsmeriterade utländska löpare.
Magnus kom 33:a i sitt H21-heat och fick springa E-final. Där gjorde han ett bra lopp
och kom 25:a, inte mer än 5.07 min efter segraren.
Pontus i H20 missade, med sin 16:e plats, A-finalen med 1.26 min och fyra placeringar.
Surt att det blev en bom på 4 min redan på tredje kontrollen. Pontus revanscherade sig
rejält i B-finalen och kom 3:a, 1.27 min efter segraren.
Stafett-SM avgjordes på söndagen med samma arena, men i ett annat terrängparti.
Orinto startade med ett H21-lag bestående av Erik, Pontus och Magnus.
Erik, som gjorde en mycket bra förstasträcka förra året, tappade bort sig totalt på den
svåra, långa sträckan till första kontrollen och låg drygt 7 min efter täten då de hade
sprungit i drygt 14 min. Samma sak gjorde f.ö. förstalagen för bl.a. GMOK och IKHP.
På resten av banan tappade Erik inte mer än två min ytterligare, men kom in på 79:e
plats bland de 109 lagen.
Pontus tappade sedan en placering och Magnus höll placeringen till en slutlig 80:e plats.
Samma dag arrangerade Skogshjortarna sin traditionella tävling Hjortsöndan i den fina
terrängen vid Hol. Birgitta vann D70, Tom tog en fin 2:a plats i H10 och Håkan
Hagman kom 2:a bland 37 löpare i ÖM3.
Lördag 4 oktober kolliderade IFK Göteborgs höstbudkavle vid Stora Torp med
Rydboholms medel med 7-häradsmästerskap.
Orinto deltog med två lag i Öppen klass och fyra lag i ungdomsklasser. I öppna klassen
blev det en 13:e plats för Björn, Jenny, Magnus och Erik efter att Erik sprungit upp från
21:a plats med bästa sträcktid. D30-laget (3x10 år) kom 5:a, D36-laget 9:a, H30-laget
13:e och H36-laget 16:e.
I Rydboholm vann Tom och C-H sina klasser och blev 7-häradsmästare i H10 resp.
H65. Emely kom 4:a i D12.
Dagen efter avgjordes årets sista SM-tävling – ultralång-SM - i OK Enens regi.
Tävlingen gick vid Skogstibble skjutfält, mellan Uppsala och Enköping, inte långt söder
om medel- och stafett-SM, men terrängen var stenigare och mer svårsprungen. Det var
gemensam start med gafflingar som inte spridde ut löparna särskilt mycket.
Elin låg i en dryg timme ihop med slutliga fyran, bommade sedan, men sprang ändå in
på 12:e plats på den 12,8 km långa banan.
14

Pontus kom inte med ”tåget” och sprang in på 26:e plats på sina 16,2 km.
På hemmaplan avgjordes GMOK:s medel på samma arena som IFK:s budkavle. Erik i
den starka H21-klassen började bra, låg trea vid varvningen drygt halvvägs trots en bom
på 50 s, men hoppade på avslutningen av en stig på fel ställe och bommade ytterligare
c:a 2.30 min. Ändå blev det en 8:e plats, 3.01 min efter segrande dansken Søren
Schwartz (som också vann B-finalen på medel-SM där Erik var 6:a). C-H vann H65 och
Per kom 3:a i H55.
Fredagen 17 oktober var det åter dags för Istrums Axevallanatta, nu på nyritad karta.
Erik sprang 8,5 km natt på 42.43 min och vann med drygt 6 min. Pontus och Magnus
kom 8:a och 9:a ytterligare drygt 5 min efter. C-H vann H65.
18-19 oktober deltog Tom i Dala-Dubbeln tillsammans med Jacob Nordström Sigtuna
OK. På lördagens stafett kom de 8:a (av 75 lag) och med en 6:e plats på söndagens
långdistans kom de 6:a totalt. Emely sprang tillsammans med Tilda Wiklund Falköping.
På stafetten kom de 24:a (av 138 lag) och efter söndagens långdistans blev det en total
28:a plats.
19 oktober arrangerade Ljungskile FK sin klassiska Fräknefejden, även i år med
prispengar i H/D21. 7000 kr till ettan, 3000 till tvåan och 2000 till trean. Erik sprang
12,5 tuffa km i H21 och kom 5:a, 35 s från tredjeplatsen.
Smålandskavlen avgjordes 25-26 oktober vid High Chaparall. Bredaryds SOK och
Anderstorps OK arrangerade. H21-laget med Erik, Magnus, Elin, Björn och Pontus kom
52:a.
Fredag 7 till söndag 9 november arrangerades O-Event 2014 i Borås med Sprint by
Night och Up n Downhill Sprint på Borås Arena och Zoo-OL i djurparken.
På natten avgjordes också natt-KM med 18 startande Orintolöpare, varav 11 ungdomar.
Totalt var hela 1661 löpare anmälda! Bäst lyckades Emely som kom 14:e av 72 i D12.
På Downhill kom Elin 3:a i D20 och Pontus 4:a i H20.
I Zoo-OL med 2820 anmälda, deltog hela 60 Orintolöpare, varav 42 ungdomar. Vi var
därmed tillsammans med GMOK tredje största klubb efter Tolered-Utby OK och norska
klubben Asker SK. Bl.a. kom Tom 20:e av 148 i H10, Kajsa E och Vera E 34:a resp.
40:e av 118 i D10 och Emely 44:a av 155 i D12.
I 12-, 14-, 16- och 21-klasserna räknades också sammanlagt resultat. De som sprang alla
tre tävlingarna var i D12 Emely 15:e och Moa Steneborg 52:a, i H12 Christoffer
Balkow 72:a, i D14 Kajsa H 65:a, i H14 Olle E 72:a,
Carl-Henry deltog i WMOC (Veteran-VM) i Brasilien 2 - 8/11. Tommy Pedersen
deltog på långdistansen 5-8/11. Tävlingarna inleddes med sprintkval i en park i Porto
Alegre. Snabbt och enkelt, förutom att man försökt göra vägvalen svårare med hjälp av
stängsel. C-H vann ett av de tre heaten i den c:a 160 man stora H65-klassen.
Finalen avgjordes i Parque Cascata do Caracol, parken vid ett högt vattenfall (stor
turistattraktion) nära staden Canela. Där var det en helt annan terräng. Kuperat
rekreationsområde med gräsytor, byggnader parkvägar och picknickytor, men också
djungelområden med mindre parkgångar och små stigar. Banorna bjöd på en hel del
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vägval och även mer kartläsning än kvalet. Carl-Henry vann H65 med tiden 13.41 min,
23 s före britten Peter Gorvett.
Långdistansen avgjordes med två kvaltävlingar och sedan final nära Canela. I H65
fördelades de 170 löparna på tre kvalheat för att sedan delas upp i A- och B-final.
Terrängen var ganska mjukt kuperad, men tunglöpt p.g.a. en tjock matta av tallbarr och
gallringsrester. Eftersom sikten oftast var mycket god blev det enkel orientering.
C-H vann det andra kvalet och hade bästa sammanlagd tid i sitt heat. Tommy kom 45:a i
sitt heat.
P.g.a. kvalsegern startade C-H sist i värmen på finalen. Banan inleddes med en stigning
på 75 m, var fortsatt tyngre än kvalbanorna och lika lätta. Det passade inte C-H särskilt
bra, utan han tappade geisten och kom in på 7:e plats, nästan utan orienteringsmisstag.
Ukrainaren Mykola Buzhko sprang den 5,4 km långa banan på 44.48 min och vann
överlägset före svensken Leif Sandgren på 47.21 min. C-H hade 51.12.
Tommy kom 53:a i B-finalen.
Natt-KM avgjordes fredag 7 november i samband med Sprint by Night. 18 medlemmar
deltog. Klubbmästare blev:
H40 Brett Weihart

D50 Jenny Homann

H14 Olle Elfström

D14 Kajsa Homann

H12 Gustav Bohman

D12 Emely Weihart

H10 Tom Weihart

D 10 Vera Elfström

Tävlingen om poängpriset fick följande resultat:
1. Carl-Henry Andersson

500

6. Magnus Homann

439

2. Elin Classon

489

7. Hans Carlsson

433

3. Erik Classon

484

8. Torbjörn Wikström

426

4. Pontus Jansson

480

9. Emely Weihart

422

5. Birgitta Carlsson

453

10. Tom Weihart

398

Tävlingsstatistik. 112 medlemmar gjorde under året c:a 1260 starter vid c:a 170 tävlingstillfällen. (Närtävlingar, nattcuper och veterantävlingar är inräknade. Så har det inte
varit tidigare). 7 löpare sprang minst 40 tävlingar, 12 minst 30, 27 minst 20, och 46
minst 10 tävlingar. Carl-Henry Andersson startade i 82 tävlingar, Pontus Jansson i 60,
Elin Classon och Torbjörn Wikström i 59, Magnus Homann i 54, Kurt Ekberg 46 och
Erik Classon i 48.
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Totalt har vi erövrat 83 segrar, 52 andra- och 50 tredjeplaceringar. Carl-Henry
Andersson har segrat i 41 tävlingar, Erik Classon i 9, Birgitta Carlsson, Gustav Bohman
och Pontus Jansson i 4, Elin Classon, Karin Persson och Brett Weihart i 3. Vunnit i
huvudklass har även Tom Weihart gjort.


I BT-priset, en tävling med 10 deltävlingar för ungdomar i Sjuhäradsbygden,
kom Emely Weihart 3:a och Moa Steneborg 7:a i D12. Gustav Boman kom 6:a,
Olle Elfström 11:e och Christofer Balkow 14:e i H12. Kajsa Homann kom 5:a i
D14.



Team Sportia League är en ungdoms-och juniortävling i Västergötland med sju
deltävlingar, varav Orinto arrangerade den andra. Även kort- och U-klasser
räknas. I klasserna -14 till -20 är det också individuell tävling.
Orinto kom på 9:e plats i tävlingen Mesta klubb och 12:a i tävlingen Bästa
klubb. Individuellt kom Elin Classon 2:a i D20, Pontus Jansson 4:a i H20 och
Kajsa Homann 5:a i D14. Där räknas de fem bästa tävlingarna. Elin och Pontus
deltog bara i tre och Kajsa i fyra.



Orinto kom på 10:e plats i tävlingen om Älgskinnet, ett poängpris uppsatt av
Skogskarlarnas Klubb att tävlas om vid samtliga DM-arrangemang i alla DMklasser utom ungdomsklasserna.



Skogskarlskannan är ett poängpris för ungdom och juniorer på DM medel och
klassisk. Orinto kom på 11:e plats. Det är ett vandringspris under en
femårsperiod.



Kortaste tävlingstid hade Birgitta Carlsson då hon vann sprint-DM i D70 med
tiden 9.58 på 1340 m.



Längsta tävlingstid hade Erik Classon på ultralång-DM i H21. Han sprang i
3.28.43 tim på 22,7 km.


Antalet medlemmar var vid årets slut:
2014
Kvinnor
Män
Totalt

-6
11
12
23

7-12
25
22
47

13-20
4
9
13

21-40
15
9
24

4131
44
75

Totalt
86
96
182

Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten.
Styrelsen har bestått av ordf. Torbjörn Wikström, sekr. Carl-Henry Andersson, kassör
Bengt Mattsson samt Martin Johansson och Brett Weihart. Suppleanter har varit Per
Andersson och Per Willberg.
Revisorer: Britt-Marie Ekberg och Susanne Borg med Anna Björkman och Jenny
Homann som suppleanter.
17

Ungdomskommitté: ordf. Karin Persson, Ronnie Bohman, Peter Gabrielsson, Mikael
Holmsbo, Martin Johansson, Björn Karlsson, Anette Reul och Ola Steneborg.
Breddkommitté: ordf. Martin Johansson, Karin Persson samt med särskilda
arbetsuppgifter: Cykel- och naturpass Hans Carlsson, Hitta ut Magnus Homann och
Skola Bengt Mattsson. Har ansvarat för kontakter med friluftsorganisationer, underhåll
av Sjuhäradsleden, kommunaktiviteter och nybörjarkurs för vuxna.
Tränings- och tävlingskommitté: ordf. Björn Karlsson, Carl-Henry Andersson, Per
Andersson, Bengt Classon, Erik Classon, Magnus Homann, Finn Otréus och Brett
Weihart. Har ansvarat för junior-/vuxenträning, tävlingsplanering och laguttagning till
större stafetter.
Stugkommitté: ordf. och stugfogde Kurt Ekberg, Krister Alfredsson, Ronnie Bohman,
Kent Olausson och bokningsansvarig Conny Wernersson. Har ansvarat för underhåll,
materialförvaltning och bokning.
Fest- och trivselkommitté: ordf. Carin Karlsson, Jan Hell och Lotta Bohman.
Informationskommitté: ordf. Karin Persson, Pertti Heed, Bengt Mattsson och Torbjörn
Wikström. Har ansvarat för medlemsregister, kommunikation, press och Orintoken.
Anmälningssekr: Bengt Mattsson Klädansvariga: Hans Carlsson och Brett Weihart.
Kontaktpersoner i vissa frågor:
Kart- och tekniska: Carl-Henry Andersson

Skola: Bengt Mattsson

Mark: Erik Andersson och Bengt Claesson

SISU: Christina Wernersson

Valberedning: ordf. Kent Olausson, Anna Lindberg, Lotta Bohman.
Representant i Borås O-Ring: Per Andersson.
Styrelsen tackar alla medlemmar för arbeten och aktiviteter i kommittéer, vid tävlingsarrangemang och i många andra sammanhang! Speciellt funktionärer och föräldrar i
ungdomsverksamheten har utmärkt sig i år.
Vi kommer under 2015 att fortsätta det egna projektet Skoltrappan för lågstadieklasserna i Hindås-, Rävlanda- och Bollebygdsskolorna. Vi kommer också att som
vanligt ordna en tävling under året.
Till sommaren 2015 kommer vi att vara en av 17 föreningar som arrangerar O-Ringen
Borås 2015, vilket kommer att medföra en hel del jobb men förhoppningsvis också
många trevliga upplevelser. Förberedelserna är i full gång.
Vi hoppas att år 2015 blir framgångsrikt både vad gäller bredd- och tävlingsaktiviteter.
STYRELSEN
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