OK ORINTO
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 2015
Årets stora händelse var då vi, tillsammans med 16 andra klubbar, var med och genomförde O-ringen 2015 i Borås med tävlingar lördag 18 till fredag 24 juli. Vi ställde upp
med sammanlagt 54 funktionärer.
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.
Dessutom har vi ordnat, familjeläger, tävlingsläger i Danmark, teknikträning, skinklopp
med årsavslutning, resa till Wendelsbergsrevyn, veteranvandringar, genomfört studiecirklar, ritat karta m.m.
Fredagen 1 maj arrangerade vi nationell medeldistanstävling vid Forssa med 959 löpare
anmälda.
Vi har också arrangerat veterantävlingar samt en etapp av Natt-7:an.
Vi har varit representerade i Västergötlands Orienteringsförbund samt i Borås O-ring.
Tävlingsmässigt har det varit ett bra år.
På SM-tävlingarna gjorde vi 8 starter. Bästa placeringar tog Elin Classon som kom 15:e
på natt-SM, 17:e på medel-SM och 18:e på ultralång-SM i D20. På lång-SM kom Elin
2:a i B-finalen.
Erik Classon kom 37:a på natt-SM i H21. På medel- och lång-SM var Erik nära A-final,
men kom 14:e resp. 15:e i B-finalerna.
Stafettlaget i H21 kom 78:e. Erik var med täten in på första sträckan, sedan sprang Elin
och Magnus Homann.
Vi har tagit hela tio DM-guld, Erik Classon vann medel i H21, Elin Classon vann natt i
D21 och medel och lång i D20, Carl-Henry Andersson vann medel, natt och lång i H65,
Magnus Homann natt och ultralång i H45 och Tom Weihart lång i H10.
I veteran-VM i Göteborg kom, på sprinten, Carl-Henry 25:a i H65, Birgitta Carlsson
31:a i D70 och Hans Carlsson 35:a i A-finalerna.
På långdistansen kom Birgitta 23:a i A-finalen. Carl-Henry hade ritat kartorna.
Totalt har vi tagit 88 segrar på årets tävlingar
Klubbens medlemmar gjorde under året nära 1400 starter. 122 medlemmar gjorde minst
en start. Det är flest någonsin.
Vi har också deltagit i flera stafetter, större som mindre: 10-Mila, Minitjoget, Ungdomens 10-mila, DM, SM, IFK-kavlen och Smålandskaveln.

Breddkommittén
P.g.a. att vi var med och arrangerade O-ringen och dessutom arrangerade vår vanliga
stortävling ställde vi in både Naturpasset och Cykelpasset.
I samband med vår tävling arrangerades även en nybörjarkurs för vuxna. Dessutom
hade vi ett uppskattat informationstält.
Skoltrappan: Under året har vi, med Bengt Mattsson som ansvarig, fortsatt samarbetet
med skolorna i vårt område och genomfört 11 inomhus- och utomhusövningar, som
berört totalt c:a 165 elever.
Ungdomskommittén
Ungdomsverksamheten har fortsatt att växa under 2015. Under tisdagsträningarna var vi
periodvis mer än 50 barn och ungdomar. Huvudträningsdag är fortfarande tisdag, under
hösten, mest med samling vid stugan. Under våren samlades de äldre deltagarna även i
Rävlanda, Hällingsjö, Hindås och Bollebygd. Ett välkommet nytt inslag under hösten
var teknikträning på torsdagskvällar för gul grupp och uppåt, även för vuxna.
Ungdomsgrupperna var uppdelad i Knattar 3-6 år, därutöver efter individuella
förutsättningar enligt orienteringsstegens färger grön, vit, gul, orange och röd. Träningarna förbereddes av Annette, Björn, Hana, Jonas, Kalle, Martin, Peter och Ronnie och
stöddes av flera hjälptränare.
Ungdomarnas föräldrar serverade smörgåsar i stugan efter träningen, några gånger
grillades korv i anslutning till träningen och våfflor till våffeldagen. Avslutningen skedde med ”Erikstorps Open” runt grillplatsen i Erikstorp dit många förälder och syskon
anslöt.
Familjeläger ordnades den 5-7 juni i samband med Kinnekullesprinten och Sommarlandssprinten. Vi fyllde vandrarhemmet i Broddetorp med ett gäng på ca 35 glada deltagare. O-ringen, sommarens stora event, sysselsatte även flera av klubbens ungdomar.
Med ett lag på ungdomens 10-mila i HD-12 klassen och sex ungdomslag på GMOK:s
höstbudkavle visade föreningen igen upp en ungdomsverksamhet där alla får vara med
och har kul. Uppslutningen vid årets sista tävling vid Borås ZOO-orienteringen var bra,
med flera tävlingsdebutanter och korvgrillning efteråt.
Under sommaruppehållet deltog tre ungdomar i O-camp som organiseras av Västergötlands Orienteringsförbund.
Under året har c:a 70 ungdomar gjort drygt 400 tävlingsstarter.
Även 2015 har orienteringslektioner genomförts i skolorna runtom, övningarna planerades av Bengt Mattsson.
Tränings- och tävlingskommittén
Under vintern kunde man springa nattcuper nästan varje torsdag. Varannan vecka arrangerades Natt 7:an, Sjuhäradsbygdens tävlingsbetonade nattcup med sju etapper, och
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varannan vecka Göteborgs mer träningsbetonade nattcup. Oftast med gemensam start på
gafflade banor.
På torsdagar under hösten stod kommittén för teknikträningar med olika tema på gul till
svart nivå. Bl.a. var det vägval, förenkling, kurvbild, kontrolltagning och sprint.
Carl-Henry har lagt en del elitträningar.
Kommittén har stått för uttagning till stafetter, en blandning av stora – 10-Mila, SM och
Smålandskaveln - och mindre tävlingar – DM, Minitjoget samt IFK:s Höstbudkavle, de
tvåsistnämnda i samarbete med ungdomskommittén.
Stugkommittén
har ansvarat för stugans skötsel och underhåll.
Stugan var uthyrd till OK Medeina från Litauen åtta dagar i samband med Veteran-VM
i Göteborg. Dessutom vid ytterligare 6 tillfällen.
Fest – & trivselarrangemang
Vid årsmötet onsdagen den 25 februari bjöds de c:a 25 deltagarna på smörgås, kaka och
kaffe. Avgående ordföranden Torbjörn Wikström avtackades med blommor.
Tävlingslägret i Danmark 13-15 mars, där nära 20 medlemmar deltog, kan väl också
hänföras till trivselarrangemang.
Skinkloppet söndagen 6 december arrangerades med Rävlandaskolans matsal som utgångspunkt. Banorna strängades av Björn Karlsson. Det hela inleddes med bokstavsstafett. När lagen fått ihop ett julanknutet ord fick löparna ge sig ut mot kontroller som
fanns på kartor med vita partier och dessutom på båda sidor pappret. Då man tagit en
eller två kontroller på ena sidan, måste man vända upp andra sidan och fortsätta med
kontroller där, o.s.v. tills alla kontroller besökts. Enklaste banan hade vanlig karta.
Alla hade en kontroll på grillplatsen vid elljusspåret där tomten Bengt Mattsson bjöd på
glögg med tillbehör. Nära 50 löpare sprang någon bana.
De som inte sprang kunde gå Ronnie Bohmans tipspromenad.
Som vanligt var det också årsavslutning med utdelning av priser för träningsflit, tävlingsdebut, stora framsteg, klubbmästerskap och poängpris. Dessutom utlottning av
skinkan och lite annat. Nästan 100 medlemmar deltog.
Det serverades kaffe med lussekatt och pepparkaka.
Veterankommittén
En gång i månaden, förutom sommarmånaderna, har vi anordnat vandringar. De mest
aktiva har turats om att ansvara.
Vandringarna har gått i Hindås, Erikstorp, Delsjön, Hestra, Nordtorp Sandared, Hyssna
och Nordsjön i Mölnlycke.
Under vandringarna har vi också blivit bjudna på våfflor, adventsfika och prövat på
boule.
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Kommittén har, tillsammans med OK Landehof, arrangerat veteranorienteringar 16 april
och 12 november. Mer om detta under ”Tävlingar”.
Informationskommittén
har skött våra webbsidor och gjort e-postutskick för att hålla medlemmarna informerade
om klubbens aktiviteter och annat av intresse.
Kartor
Carl-Henry utökade och reviderade kartan Forssa inför vårtävlingen. Han ritade också
om Bollebygds samhälle till sprintnorm.
Utbildning & representation
Vi har haft totalt 11 lärgrupper. De flesta lärgrupper har träffats i samband med kommitté- och styrelsearbete samt i samband med tävlingsarrangemang, men ungdomskommittén har genomfört ”Ledarutbildning – Åldersanpassad fysisk träning” i form av
en lärgrupp.
Bengt Mattsson och Torbjörn Wikström höll en kurs i tävlingsadministrationsprogrammet MeOS vid VOF:s utbildningshelg i Vara i februari.
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 2015
Årets stora händelse var då vi, tillsammans med 16 andra klubbar, var med och genomförde O-ringen 2015 i Borås med tävlingar lördag 18 till fredag 24 juli.
O-ringenstaden var förlagd till ett planerat industriområde vid Sjöbo. Etapp 1 avgjordes
vid Rammtorp i Fritsla, etapp 2 vid Givarp, SO Sexdrega, etapperna 3 och 4 vid Kransmossen och etapp 5 på Rya åsar med mål på Borås Arena. Också träningsrace, Pre-O,
MTBO, elitsprint och ungdomsstafett (AXA-stafetten) arrangerades, huvudsakligen på
egna arenor.
Totalt deltog 18 058 personer och de gjorde tillsammans 72 034 starter.
Förra gången vi arrangerade var 1986. Då hade klubbarna olika ansvarsområden. Nu
fördelades funktionärerna på olika arbetsuppgifter efter önskan eller förmåga. Dock
sköttes start 5 (Ahnviks) med 17 klasser och c:a 1150 löpare, helt av Orinto.
Totalt ställde vi upp med 54 funktionärer, där några hade flera olika uppgifter.
Några hade börjat förberedelserna ett par år i förväg, vissa veckor i förväg medan andra
jobbade under tävlingsveckan eller några dagar.
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En del av de arbetsuppgifter vi hade var:
Start 5 med Magnus Homann som ansvarig.
Banläggning där Carl-Henry Andersson var en av två banläggare för Etapp 1, liksom
Per Andersson för Etapp 4. Erik Classon var inblandad i banläggningen för MTBO.
Kartiläggning. Inläggning av nära 100 000 kartor i plast samt sortering på grenar,
klasser, starter och etapper. Torbjörn Wikström var en av två ansvariga och många
andra från Orinto hjälpte till.
Kontrollutsättning, bevakning och intagning där Björn Karlsson var ansvarig för en
grupp med folk från flera klubbar varav tre från Orinto.
Kent Olausson jobbade både långt före, under och efter tävlingsveckan med material
och var även ansvarig för målningsarbeten.
Orinto bidrog med fyra av nio sjuksköterskor. Carin Arrestad Carlsson, Anna Eurenius,
Annette Reul och Elisabeth Runesson var i skogen eller på arenan innan tävlingen
började och var kvar tills sista löpare kommit i mål.
Andra medlemmar arbetade med försäljning i kiosker, orienteringsskola, barnpassning,
avdrivning, bygg m.m.
Inom klubben hade Torbjörn kontakten med centrala organisationen och var klubbens
representant i styrelsen.
Bengt Mattsson var personalansvarig i klubben och även Orintos representant i personalgruppen. Där var Bengt också ansvarig för det totala personalregistret med drygt
1500 funktionärer med c:a 1700 olika uppgifter.
Carl-Henry ritade kartan för första etappen samt för alla pre-O-etapperna.
Tävlingar
Fredagen den 1 maj arrangerade vi en nationell medeldistanstävling med arena vid
Forssa företagscenter. Kartan ”Forssa” utökades mot väster och aktualiserades.
Vi hade totalt 959 löpare anmälda, varav 926 startade. Av dessa anmälde sig c:a 330 på
tävlingsdagen.
Vädret var fint, allt fungerade till belåtenhet och vi fick åter beröm av deltagarna.
Från starten vid Värred gick banorna österut och avslutades i det gamla lertaget. Längre
banor gick upp i den detaljfattiga sluttningen mot Skogslund, fortsatte med
vegetationsorientering vid Lomman och sedan in i lertaget. Både terräng, karta och
banor fick gott betyg. Framförallt uppskattades variationen av terrängtyper.
Det var mycket bra konkurrens i seniorklasserna. Av 54 löpare i H21vann Ola Martner
GMOK, med tiden 30.06, före schweizaren Martin Hubmann Kristiansand OK, Johan
Lindberg IFK Moras OK och ytterligare en schweizare Jonas Merz OK Tisaren. Av 29
löpare i D21vann norskan Kristine Berglia GMOK, med tiden 30.47, före Johanna
Erlandsson Stora Tuna och Anna Wallin GMOK.
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24 banor med totalt 97 kontroller lades för de 47 olika klasserna. Längsta banan, H21
var 5340 m med 18 kontroller. D21 sprang 4180 m med 15 kontroller. Kortaste banan
var U2 som hade 1860 m med 10 kontroller. Nytt var att vi hade en klass Öppen motion
Hitta ut – 30 kontroller och man besöker så många man vill. Två personer valde detta.
Vi hade åter klassen ÖM Trail – 7,3 km med möjlighet att springa stig eller väg hela
banan. 9 löpare startade. Största klassen var ÖM7 med 85 startande.
Vi arrangerade också intensivkurs i orientering och knatteknat.
Dessutom hade vi ett uppskattat informationstält.
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 Ronnie Bohman, Barnpassning
Elisabeth Jonasson, Öppna klasser Ola Steneborg, Knatteknat Emelie Weihart, Breddaktiviteter Martin Johansson, Marka Birgitta Carlsson, Start Magnus Homann, Mål
Christer Alfredsson, Material och transport Kent Olausson, Löparservice Bengt
Mattsson, Tävlingskassör Bengt Mattson, Resultattavla Hans Carlsson, Första hjälpen
Elisabeth Runesson, Priser Brett Weihart, Speaker Daniel Wernersson.
Bankontrollant var Bob Kaill, IK Omega. Tävlingskontrollant var Anne Kaill, IK
Omega.
Torsdagen den 20 februari arrangerade vi en etapp av Natt-7:an vid stugan. Pontus
Jansson var banläggare för de fyra olika banorna. Det var gemensam start med gafflingar, snöfritt och plusgrader. Vi stod också för servering av pasta och köttbullar,
smörgås och kaffe. Eftersom bl a Hestra IF var på träningsläger startade endast 22
löpare. Anmärkningsvärt var att tjejer/damer sprang bäst på alla fyra banorna.
Torsdagarna 16 april och 12 november, arrangerade Veterankommittén ”Antikrundan” i
samarbete med OK Landehof. Båda gångerna stod Landehof för karta och banläggning.
Första gången höll vi till i Landehofstugan andra gången vid Landvetters IP vid
Önnered. 85 resp. 93 löpare deltog.

Övrigt
Bingolotto, som nu säljs enbart via prenumeration, ger fortfarande ett tillskott på c:a
3.000 kr till kassan och provisionen från Svenska Spel ger drygt 2.000 kr.
Klubben ansvarar för en del av Sjuhäradsleden (f.d. Knalleleden) och står för underhållet av denna del. Bollebygds kommun ger bidrag till detta. Birgitta och Hans
Carlsson har ansvarat.
Tävlingssäsongen
Redan 3 januari gjordes årsdebuten. Detta på Falköpings AIK:s inomhusstafett Jullovssprinten. Banorna gick i idrottshallar med uppbyggd ”terräng” på en karta i skala 1:300.
Tävlingen i tvåmannalag inleddes med stafettprolog med lottad start. För Orinto deltog
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Vera Elfstrand och Moa Steneborg i D 10-12 samt Christofer Balkow och Olle Elfstrand
i H 14-16.
Vera och Moa vann prologen, vann semifinalen och kom tvåa i finalen. Christofer och
Olle kom 6:a i prologen men gick inte vidare från semin.
Carl-Henry Andersson och Torbjörn Wikström inledde vårsäsongen i H65 på 4-dagarstävlingen Portugal ”O” Meeting 14-17 februari i detaljfattiga sanddyner, men ibland
med komplex vegetation. Tävlingen samlade drygt 2200 löpare, varav 93 i en osedvanligt tuff H65-klass. En halvskadad C-H kom 11:a och Torbjörn 40:e. Det gick bättre
på en nattsprint i Praia de Mira, där C-H kom 3:a.
På hemmaplan var premiären Panvåren med natt, medel och lång 27 februari – 1 mars.
C-H tog i H65 årets första seger på nattävlingen som avgjordes i tät dimma med gemensam start på A3:s övningsfält (vid fjolårets O-ringenstad), mest i öppna marker men
också i tätskog och björnbärssnår. Torbjörn Wikström kom 7:a. Medel och lång avgjordes i sanddynerna vid Furuboda, delvis i samma område som 3:e etappen på Oringen.
Söndag 8 mars tog Erik Classon en meriterande seger i H21, 13 s före Eskil Kinneberg
på Falkenbergs medeldistans. Även Elin Classon, som gick upp i D21, sprang bra och
var, på 6:e plats, mindre än 3 min efter segraren. Carl-Henry vann H65 med 5 min.
Sjuhäradsmästerskapet i natt-OL avgjordes i samband med OK Rävens Natt-7:an torsdag 12 mars. Erik tog en övertygande seger i H21.
Nära 20 medlemmar reste till den traditionella stortävlingen Nordjysk 2-dagars, 13-15
mars. Vi bodde i Sæby från fredag kväll till söndag middag.
Båda tävlingarna avgjordes i kuperade, men lättorienterade Hammer bakker, norr om
Aalborg.
Bäst sprang Pontus Jansson och Elin Classon. Pontus kom 4:a i H21A, endast 30 s efter,
och Elin kom 8:a bland de 54 i D20E på söndagens medeldistans.
Fredag 20 mars avgjordes Hjortnatta i tuffa marker vid Hjälmareds folkhögskola. Elin
sprang åter D21 och kom 3:a, bara dryga minuten efter segraren. Erik inledde bra på den
12,5 km långa banan i den mycket konkurrentstarka H21Lång. Efter några misstag blev
det ändå en 9:e plats. Pontus sprang bra i vanliga H21 och kom 2:a, endast minuten efter
de senaste 15 årens natt-DM-kung Tommy Andersson, Vänersborg. Carl-Henry och
Torbjörn tog en dubbelseger i H65.
IF Rigor arrangerade på söndagen långdistans i markerna kring Rigortorpet. Erik gjorde
ett mycket bra lopp och kom 3:a, endast sekunder från 2:an men drygt tre min efter
suveräne Eskil Kinneberg. Erik hade tiden 1.02.00 på den kuperade, nära 10 km långa,
banan. C-H vann H65 i bra konkurrens.
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Då Sjövalla FK arrangerade medeldistans på nyritad karta vid Hindåsgården söndagen
29 mars startade hela 51 Orintolöpare. Bästa placeringar tog C-H som var 2:a i H65 och
Birgitta Carlsson 3:a i D70.
Påsktävlingarna startade med skärtorsdagens Häxjakten i Billingens sluttningar 2 april.
Erik kom 4:a i H21, inte mer än 2.30 min efter segrande norske storlöparen Anders
Nordberg och 30 s efter 2:an. C-H vann H65.
Påskaftonens Öjetrampen avgjordes S om Grästorp i den fina terrängen på kartan
”Kabelvägen”. Erik gjorde ett mycket bra lopp och kom 3:a på H21E:s 13,7 km, endast
slagen av landslagslöparna Fredrik Johansson (senare Bakkman) och Johan Högstrand
nu IFK Göteborg.
Magnus Homann sprang Nackheträffen och kom 2:a i H35.
Fjärås/Löftans klassiska annandagstävling Snötrampen avgjordes i bokskogarna vid
Stättared. Erik gjorde ett nytt bra lopp och vann H21 närmast före Marcus Millegård
Haldens SK. C-H vann H65 och Ingemar Lindblom kom 4:a i H70.
Lördag 11 april avgjordes årets första SM-tävling, ultralång-SM, vid Klåveröd på
Söderåsen i OK Silvas och Rävetoftas regi. Elin var enda Orintodeltagare och hon
kämpade sig igenom 13,8 km på 2.17.30 och kom på 18:e plats. På publiktävlingens
medeldistans kom Erik 2:a efter IKHP:s Aleksei Alekseyonok, medan C-H vann H65.
På hemmaplan sprang 25 medlemmar Göteborgsdubbelns långdistans söder om Jonsered i Sävedalens AIK:s regi. Bäst lyckades Peter Gabrielsson som vann ÖM3 och
Kajsa Elfström som kom 4:a i D10. Några sprang också långdistansen på Tibrotrippeln.
Söndagens medeldistans på Göteborgsdubbeln arrangerades av Lerums SOK med 29
Orintolöpare på plats. Det blev andraplatser för Gustav Bohman i H14 Kort, Kristina
Bohman i D12 Kort och C-H i H65. Emelie Hagman kom 6:a i U2. På Tibrotrippelns
medeldistans kom Birgitta C 2:a i D70.
Fredag 17 april var det dags för nästa SM-tävling, natt-SM. Attunda OK arrangerade på
Livgardets skjutfält vid Kungsängen. Flack (2,5 m ekvidistans) och ganska svårorienterad vildmarksterräng. Elin startade redan som nummer 3 av 40 och sprang ensam hela
den 6,7 km långa banan. Hon började inte så bra och låg 24:a efter drygt halva banan.
Hon avslutade emellertid mycket bra och sprang upp till 15:e plats. Många före henne i
listan kom tillsammans i skogen och kom i mål i smärre ”tåg”. Vann gjorde Emma
Bjessmo Lidingö.
Erik sprang 14,6 km och kom 37:a av 105 startande. Han hade dock en osannolik otur.
Före andra kontrollen trampade han på en c:a 6 cm upprättstående gevärshylsa som gick
igenom den mycket hårda skosulan, dock utan att skada foten. Hylsan satt hårt. Erik tog
av sig skon men kunde inte få loss hylsan med handkraft. Han letade efter en lös sten,
hittade ingen sådan, men till slut ett horn! med vars hjälp han kunde trycka ut hylsan.
Då låg Erik på 92:a plats. De följande två sträckorna var det svårt att hitta koncentration
och motivation, men sedan gick det fort. På sista halvan var Erik knappa 1.30 min långsammare än segraren Olle Boström Järla och sprang upp till plats 37.
På eftermiddagen dagen efter genomfördes en träning i SM-relevant terräng nära Hemfosa söder om Stockholm. Erik hade otur igen, slog upp ett sår på knät och fick avbryta
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träningen. Innan dess hade C-H hunnit bli 2:a i H65 på Attundas tävling i natt-SMterrängen.
Samma dag sprang 25 medlemmar Aleträffen i de mycket detaljrika markerna för långdistans-SM 2013. Bäst sprang Magnus H som kom 3:a i H45.
Söndag 19 april fortsatte förberedelserna för höstens SM-tävlingar genom att delta i
Mälarhöjdens medeldistans. Erik kunde trots allt springa och kom 3:a i H21 efter en
tjeckisk och en ukrainsk landslagslöpare, båda tävlande för IFK Mora OK. Elin gick
upp i D21 och kom 6:a medan C-H vann H65.
25-26 april var det premiär för årets Swedish League-tävlingar med långdistans i Stigsökarnas/Åmåls OK:s regi vid Fengersfors. Elin gjorde ett skapligt lopp och kom 20:e
av 61 startande i D20 E1 på en mycket tuff bana. Segrande Miri Thrane Ödum OK Pan
Århus hade tiden 1.16.59 på 7,9 km. Erik platsade i H21E1 men knät var inte tillräckligt
återställt för långdistans så han fick lämna återbud. C-H vann H65 i publiktävlingen.
På söndagens medeldistans blev det för Elin en stor bom och en 44:e plats. Eftersom
Erik inte sprang långdistansen platsade han inte nu i högsta klassen men gjorde ett bra
lopp i H21E2 och kom 3:a endast 21 s från segern. Ingemar Lindblom kom 3:a i H70.
Samma dag vann Birgitta C IK Uvens långdistans där Per Andersson kom 3:a i H55.
Tom Weihart tog årets första seger i H10 på Gudhems medeldistans som ingick i VOF:s
Team Sportia League.
På vår egen tävling fredag 1 maj sprang 34 av våra ungdomar.
Dagen efter gick långdistansen i Ulricehamns 7-häradsdubbeln mellan Grönahög och
Strängsered. Det var också 7-härads-mästerskap och en deltävling i Team Sportia
League. Erik, C-H och Magnus H blev 7-häradsmästare genom att vinna H21, H65 resp.
komma 4:a i H45.
Medeldistansen dagen efter var också 7-härads-mästerskap. C-H blev mästare i H65 och
Tom W kom 2:a på mästerskapet genom att komma 3:a på tävlingen.
Årets 10MILA avgjordes 9-10 maj vid Skepptuna mitt emellan Stockholm, Uppsala och
Norrtälje. Mest ganska flackt och lättlöpt med en del kulturmark. Orinto hade denna
gång ett kombinationslag tillsammans med Lerums SOK som bidrog med fyra löpare.
I laget sprang, med sträcklängd, tid och (växlingsplacering): Erik Classon 13,1 km
1.16.35 (127), Sören Sturesson Lerum 10,4 km 1.08.53 (130), Pontus Jansson 16,5 km
2.10.28 (165), Elin Classon 8,6 km 1.17.14 (176), Magnus Homann 11,4 km natt
1.19.07 (159), Gabriel Sturesson Lerum 7,5 km 1.03.12 (165), Jonas Axelsson Lerum
10,2 km 1.37.24 (168), Björn Karlsson 12,6 km 1.57.41 (173), Vilhelm Melkstam
Lerum 8,5 km 59.53 (179) och Martin Johansson 17,5 km 2.21.19 (174).
Alla kämpade väl på, för de flesta, ovanligt långa banor. Kortast tid efter sträcksegraren
var klart Erik, men bästa sträckplaceringar tog Sören Sturesson (116) och Magnus
(118). Totalt sprang vi i 15.11.46 timmar och placeringen blev alltså på 174 bland de
318 startande lagen. Segrade gjorde IFK Göteborg med tiden 10.13.50 tim.
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Torsdag 14 maj var det åter dags för Swedish League; Säterbygdens sprint inne i Säter.
Erik kom 49:a av 86 i H21E. Klar segrare var blivande världsmästaren Jonas Leandersson som sprang 3,9 km med 21 kontroller på 13.04 min. Erik var 1.57 efter.
Dagen efter fortsatte SL med medeldistans i en ganska detaljfattig och diffus sluttning i
utkanten av Säter med starten 100 m högre än målet. Kartan vållade stora diskussioner
eftersom många inte var nöjda med redovisningen av öppna och halvöppna områden.
Erik kom 37:a av 75 i H21E efter några småbommar. Vann gjorde Thierry Gueorgio.
14-17 maj deltog några medlemmar på Närkekvartetten vid Suttarboda och Filipshyttan
i Kilsbergen. C-H deltog på de båda sista tävlingarna och kom 2:a i H65 på båda.
Några deltog i GMOK:s Icebug SprintCup med tre deltävlingar på onsdagar i maj.
Totalt kom Moa Steneborg 12:a och Vera Elfström 13:e i D12 och Olle Elfström 22:a i
H14.
23-25 maj var första gången som Orinto hade deltagare i MTBO (cykelorientering).
Trollhättans SOK arrangerade sprint på lördagen och medel med DM på söndagen. Det
var också deltävlingar i Svenska Cupen. C-H vann Ö5 på sprinten, Olle E kom 2:a på
medeln och DM i H14 och Martin Johansson kom 11:a (3:a på DM) i H40.
28-30 maj vann Ingemar L H70 i Montenegro Adriatic Open med en sprint vid havet
och två medeldistanser i orienteringskrävande terräng 1300 m ö.h.
Ingemar vann också H70 i Albanian Orienteering Days 1-2 juni, med en skogsorientering och en sprint nära Shkodër, närmast före 82-årige Peo Bengtsson.
Magnus H i H45 och C-H i H65 vann sprinttävlingen Edetdubbeln söndag 31 maj. Hans
C kom 4:a i H70.
5-7 juni anordnade ungdomskommittén Sommarlandsläger för hela klubben med boende i Haus Hornborga i Broddetorp. På nationaldagen sprang 29 medlemmar, mest
ungdomar, Kinnekullesprinten med två etapper i Götene. Birgitta C i D70 och C-H i
H65 vann sina klasser totalt. Bästa placeringar bland ungdomarna tog Emil Gabrielsson,
15:e i H10, Benjamin Reul, 15:e i U2 och Anna Verhagen 16:e i U2.
I Sommarlandssprinten på söndagen startade hela 3123 löpare, varav 38 från Orinto.
Bäst sprang Magnus H, 14:e i H45, Olle E, 19:e i H14, Vera E, 23:a i D11 och Moa S,
25:a i D12. I alla dessa klasser var det minst 85 startande.
Sävedalens AIK arrangerade 10 juni extremsprint. Svår skogssprint med ett par felskärmar vid varje kontroll och inga kodsiffror. 1 min. tillägg för varje felstämpling. C-H
gick upp i H45 och vann.
Orinto startade med fem lag på OK Rävens 4-mannastafett Minitjoget 16 juni vid
Lygnevi. I år toppade vi inte något lag och många yngre ungdomar var med och
kämpade. 56 femmannalag deltog.
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21-25 juni deltog Elin C, Pontus J och Carl-Henry i Idreveckan med fjäll-OL, fjällsprint
och 3-dagars. Alltid riktigt svår OL, särskilt på 3-dagars. C-H vann andra etappens
medeldistans, i det som kallas ”Bermudatriangeln” eftersom så många tappar bort sig
där, och kom tvåa totalt efter att ha varit i ledning 400 m före mål men blev passerad då
han inte såg skärmen i näst sista kontrollens fallgrop.
Elin sprang i D21och gjorde sitt bästa lopp på första etappens svåra och tuffa långdistans, där hon kom 12:a, 15 min efter överlägsna, dubbla VM-medaljören, Emma
Johansson som sprang 7,9 km på 1.08.25. Pontus gjorde också sitt bästa lopp första
etappen där han kom 31:a i den tuffa konkurrensen i H21.
Sju medlemmar deltog 26-28 juni i sprint/medeldistanstävlingen ”Tre skåningar och en
dansk”. Bäst totalt gick det för Magnus H som kom 2:a i H45 och Hans C som kom 4:a
i den stora H70-klassen. Ingemar Lindblom kom 3:a på de två första etapperna men
gjorde, liksom många andra, stora bommar på 3:e etappen.
C:a 25 medlemmar sprang 10-12 juli minst en etapp av Hallands 3-dagars vid Stegared
mellan Tvååker och Ullared. Bästa totalplaceringar tog Britt-Marie Ekberg 2:a i D60
Motion, Elin 4:a i D20, Erik 5:a i H21 Lång, Tom W 7:a i H10 och Magnus 10:a i H45.
Elin vann första etappen, gick som 3:a ut 33 s efter ledarinnan, men blev passerad av
den som startade 14 s efter. Erik gjorde tre stabila lopp i sin mycket konkurrenskraftiga
klass och vann till sist en spurtstrid om 5:e-platsen närmast före Oscar Svärd. Vann
gjorde Johan Runesson GMOK.
Årets O-Ringen 19-24 juli hjälpte vi ju själva till med att göra till succé, men vi gjorde
också ett 30-tal starter i öppna klasser.
Orintolöpare deltog också under sommaren i Tjust 2-dagars, Eskilstuna weekend,
Gränsjakten i Strömstad, Gotlands 2-dagars och 3-dagars, Sommar-3-kvällars i
Andrarum och OK Hällens 3-dagars.
WMOC (Veteran-VM) avgjordes i Göteborg 26 juli -1 augusti. Tävlingarna inleddes
med sprintkval och – final i Eriksberg. Kvalet var enkelt och snabbt. C-H sprang bra
och hade 4:e tiden av de 195 i H65 som sprang i de tre av fem heaten som hade samma
bana. Torbjörn W sprang i samma heat men missade som 17:e man A-finalen med 4 s
(5x16 av 320 till A-final). Birgitta i D70 tog sig till A-final (2x32 av 130) genom 8:e
plats i sitt heat liksom Hans i H70 (4x20 av 240) genom en 18:e plats.
Finalen var också enkel, men mer kuperad och med en del hala berghällar. C-H tappade
tidigt mycket tid i en passage mellan ett staket och en brant där kartan inte visade något
hinder och kom 25:a. Birgitta kom 31:a och Hans 35:a. Torbjörn gjorde ett mycket bra
lopp och kom 3:a i B-finalen. Bert Engström kom 32:a i H40:s B-final.
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Långdistansen avgjordes med två kvaltävlingar i hällande regn med mål vid parkeringen
till Bertilssons stuga. Kval 2 gick i ett område som inte varit kartlagt på mycket länge.
Torbjörn tog sig till A-final i H65 genom att komma 15:e i sitt kvalheat och Birgitta i
D70 genom att komma 31:a i sitt, medan Hans tog sig till B-final med en 28:e plats.
Finalen hade mål i Skatås, nu i strålande solsken. Här gjorde Birgitta ett bra lopp och
kom 23:a i A-finalen, Torbjörn kom 51:a medan Hans kom 27:a i B-finalen.
C-H deltog inte eftersom han hade ritat alla långdistanskartorna.
1-2 augusti arrangerades Hjo 2-dagars i VM-terrängen från 1989. Erik kom 3:a på
medeln och 4:a på lången i H21.
Familjen Homann sprang 2-8 augusti Skotska 6-dagars i samband med VM i orientering. Magnus kom 21:a av 180 i M45L, Jenny 31:a av135 i W50S, Kajsa kom 48:a i
W14A.
5-9 augusti kom Ingemar 2:a i H70 i Bohemia Orieentering 2015 (Tjeckiska 5-d.) nära
Nový Bor och Liberec.
U-10-mila avgjordes på tallheden vid Perstorp skjutbanor norr om Karlsborg fredag 7
augusti. Vi deltog med ett lag i klassen HD12 över fyra sträckor. Tom Weihart, Moa
Steneborg, Emelie Hagman tillsammans med Kajsa Elfström och Vera Elfström kom
97:a.
På samma arena, men med banor också i lite mer kuperad och detaljerad terräng, arrangerades Karlsborgsdubbeln på medel- och långdistans de följande dagarna. Carl-Henry
kom 2:a i båda loppen.
C-H vann H65 i Värst i Herrsta i bergig terräng vid Rimnersvallen i Uddevalla den 15
augusti.
Dagen efter avgjordes Falköpings Ostlöpet i södra delarna av Hökensås. Bäst sprang
Elin som kom 6:a i D21.
Ingemar fortsatte att springa bra i Nógrád Hungária Cup (Ungerns 5-d) 16-20 augusti
nära Slovakiska gränsen NO Budapest och tog en klar seger i H70.
OK Gränsen arrangerade 22-23 augusti Hökensåsracet i kuperad men fin terräng. Bäst
lyckades Birgitta C som kom 6:a på söndagens långdistans.
På lördagen kom Moa S 6:a på Hallands sprint-DM på torget i Kungsbacka. På söndagen vann C-H H65 i OK Gipens Götaälvdalsträffen vid Göta i bra orienteringsterräng. Brett Weihart kom 2:a av 42 i ÖM7 och Tom W kom 7:a i H10.
Först av årets DM-tävlingar var medel och stafett 29-30 augusti vid Björsjön mellan
Tibro och Hjo med Tibro OK och Hjobygdens OK som arrangörer i relativt flack och
snabb terräng. Det började bra med hela tre DM-tecken på medeldistansen.
Erik gjorde ett mycket bra lopp och tog sitt första DM-tecken i H21.
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Elin i D20 hade en hård kamp mot TSOK:s Josefine Kristiansson, men tog över ledningen igen vid näst sista kontrollen och vann.
C-H tog en mycket klar seger i H65. Det var full pott för den bilen!
Hans C kom 6:a och Ingemar Lindblom 7:a i H70 och Birgitta C kom 9:a i D70.
På stafetten hade vi med fem lag. D12-laget sprang riktigt bra och kom 3:a av de 10
lagen. I laget sprang Vera och Kajsa Elfström samt Moa Steneborg.
Även 200-laget med Torbjörn, Ingemar L och C-H kom 3:a.
Det blev 8:e-platser för H14 med Olle Elfström, Emil Sundström och Gustav Bohman
och H21 med familjen Erik, Bengt och Elin Classon. Erik imponerade på första sträckan
och vann den.
H120 var tävlingens största klass med 22 lag och där kom Magnus Homann, Ronnie
Bohman och Martin Johansson 14:e.
4-6 september avgjordes DM i både natt, sprint och långdistans. Trollhättans SOK
arrangerade samtliga.
Natt-DM gick vid Trollhättans IF:s IP nära sjukhuset NÄL i ett ganska kompakt skogsområde med delvis begränsad framkomlighet och ovanligt bristfällig karta, så det blev
ganska svårt. Detta passade de 11 Orintolöparna bra och det blev tre nya DM-tecken.
Elin gick upp i D21och vann sitt första seniormästerskap!
Magnus vann H45 1.30 min före mycket duktige Björn Mårtensson Skogsstjärnan och
12! min före trean. C-H vann H65 trots att lampan dog på slutet. En bit utnyttjande av
andra löpares ljus plus gatljus på slutet räddade det hela.
Erik och värste konkurrenten Rickard Börjesson bommade båda, men Erik något mera
så han fick nöja sig med 2:a plats 33 s efter.
Vera kom 4:a i D12, Torbjörn 4:a i H65 liksom Ingemar i H70, Jenny 6:a i D50 och
Bengt Classon 6:a i H55.
Sprint-DM avgjordes på samma arena men nu var det mycket enkel orientering. Det
blev inga DM-tecken trots att Erik i H21 gjorde ett bra lopp. Mellan Erik och Hestras
mycket duktige sprinter Martin Ahlberger skiljde det aldrig mer än 8 s vid någon av
banans 19 kontroller, men Erik var 4 s efter i mål och kom 2:a.
Birgitta C och C-H kom 2:a i D70 resp. H65 Ingemar 3:a och Hans 4:a i H70 och
Torbjörn 3:a i H65.
Lång-DM gick i ganska tuffa marker SV om Trollhättan. Här fick vi tre nya DM-tecken.
Tom Weihart vann H10 efter ett mycket bra lopp. Elin vann D20 och C-H vann H65 på
lång tid men 9 min före tvåan.
Erik kom 2:a på DM, minuten efter Rickard Börjesson. Segrare i hela tävlingen var
dock kommande VM-tvåan Olav Lundanes, drygt 8 min före Erik. Pontus J kom 14:e
på DM.
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Birgitta kom 3:a i D70, Per Andersson 3:a i H55, Torbjörn 5:a i H65, Ingemar 6:a i
H70, Hans 9:a i H70 liksom Bengt C i H55 och Magnus 10:a i H45.
SM på långdistans avgjordes 12-13 september på Muskö i Stockholms södra skärgård
med Haninge SOK som arrangör. Området var oväntat ointressant och i kombination
med dålig banläggning blev det mycket löpbetonat.
Erik i H21gjorde ett bra lopp i lördagens kval, men missade bl.a. något vägval, så det
fattades 1.32 min för att komma med bland de 40 som fick springa A-final.
Elin i D20 lyckades inte behålla DM-formen så med en bom fattades det drygt 3 min för
att komma bland de 30 i A-finalen.
B-finalbanorna var ännu sämre. Eriks 10,5 km-bana passerade samma höga smala ås,
som även användes på kvalet, hela sju gånger utan att ha kontroller i den ändå ganska
detaljrika åsen. Erik började riktigt bra och låg 3:a efter 40 % av banan, men efter två
bommar blev det en 15:e plats, dock inte mer än 4.24 efter segraren.
Elin revanscherade sig snabbt och kom 2:a i B-finalen.
På hemmaplan arrangerade Tidaholms SOK Sisu och Mullsjö SOK medel och lång drygt
15 km norr om Mullsjö, vid de legendariska bröderna Pontus, Bo och Kalla Carlssons
föräldrahem. Bäst gick det på medeln där det blev 2:a-platser för Birgitta i D70, Tom i
H10 och C-H i H65.
Tisdag 15 september avgjordes Orintos dag-KM vid Fritsla VIK:s stuga på O-ringenkartan med Markbygden som arrangör. 30 Orintolöpare startade. Resultat längre fram.
SM-tävlingarna fortsatte 18-20 september med medel-SM och stafett-SM. Erik och Elin
tillsammans med Bengt C och C-H reste upp på torsdagen för lätt träning i närliggande
terräng.
Skarpnäcks OL och Tullinge SK bjöd på mycket bra orientering vid Hemfosa på Södertörn. Elin i D20 sprang stabilt i kvalet och tog sig, med sin 11:e-plats, med god marginal
in bland de 15 i heatet som fick springa A-final.
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, men några små misstag gjorde att han kom 9:a i sitt heat,
59 s från A-final.
Elin inledde A-finalen lite tveksamt, men avslutade bra och kom 17:e.
Erik gjorde ett nytt bra, men inte perfekt, lopp och kom 14:e i B-finalen, 3.35 min efter
segraren.
I publiktävlingen i kvalområdet tog C-H en klar seger i H65.
Stafett-SM avgjordes på söndagen lite NV om medeldistansområdet med IFK Tumba
och Snättringe SK som arrangörer. Magnus H reste upp på morgonen för att Orinto
skulle få ihop ett H21-lag tillsammans med Erik och Elin.
Erik inledde stafetten mycket bra, var med i täten hela vägen och växlade som 8:a, 48 s
efter Erik Rost i Malungs OK.
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Damjunior Elin hade naturligtvis en omöjlig uppgift mot herrsenioreliten och det blev
inte bättre av att hon, redan innan varvningen, föll illa, landade på huvudet och slog upp
ett sår på hakan som sedan måste sys på sjukhus i Södertälje. Elin kämpade sig trots allt
runt banans 11 km och växlade över till Magnus på 90:e plats.
Magnus, som kom till arenan medan Elin var i skogen, sprang mycket stabilt och avancerade till 78:e plats bland de 107 lagen. Två placeringar bättre än förra året då laget bestod av enbart herrlöpare.
Lördag 26 september arrangerade Frölunda OL i den detaljrika Labackaterrängen som
dock inte utnyttjades maximalt. Det blev 2:a-platser för Kristina Bohman i D12K och
C-H i H65 där Torbjörn kom 5:a.
På söndagen arrangerade Skogshjortarna sin traditionella tävling Hjortsöndan i den fina
terrängen vid Hol. 1190 löpare startade och därmed var det ovanligt stora klasser. C-H
vann H65 med drygt 5 min, Tom tog en fin 2:a plats i H10 och Erik gjorde ännu ett bra
lopp och kom 3:a i H21.
Lördag 3 oktober var det dags för IFK Göteborgs höstbudkavle i Skatåsterrängen.
Orinto deltog med tio lag, varav sex ungdomslaglag. Bästa placering tog D36-laget med
Emelie Hagman, Moa Steneborg och Vera Elfström, som kom 7:a. H42 kom 9:a, D30
10:a och H36 19:e. Bästa placering av de två lagen i Öppen klass var 12:a av 38 lag. I
det laget sprang Peter Gabrielsson, Jenny Homann, Erik Classon (som vann tredjesträckan) och Magnus Homann. Vi hade också två lag i Propaganda orange. Bästa laget
kom 6:a och där vann Martin Sigby förstasträckan. Totalt sprang 33 Orintolöpare.
Dagen efter avgjordes GMOK:s medeldistans med målet vid parkeringen till Bertilssons
stuga – samma som sommarens WMOC. Magnus sprang mycket bra och vann en vass
H45-klass.
Samma helg var Torbjörn och C-H i Fredriksberg och sprang Älgdrevet. C-H var 2:a på
både lång och medel.
Fredagen 23 oktober var det åter dags för Istrums Axevallanatta. Erik sprang 8,1 km
natt på 43.35 min och vann klart H21.
Smålandskavlen avgjordes 24-25 oktober på Bondberget söder om Jönköping. H21klassen består numera nästan enbart av välkända elitlaglag, så Orintos 42:a-plats var en
bra prestation. Magnus och Erik på natten och Elin, Björn och Pontus på dagen, gjorde
alla stabila lopp.
Söndag 1 november avgjordes årets sista DM, Lång-DM i samband med Sydsvenska 2milen vid Torup. Det var även DM för Småland och Halland.
Magnus tog sitt andra DM-guld och Orintos tionde för året då han kom 5:a totalt i H45
men var bäste västgöte.
Fredag 6 till söndag 8 november arrangerades O-Event 2015 i Borås med Sprint by
Night och Up n Downhill Sprint på Borås Arena och Zoo-OL i djurparken.

15

På natten avgjordes också natt-KM med 13 startande Orintolöpare. Totalt var hela 1438
löpare anmälda! Bäst lyckades Magnus och Hans som kom 2:a i H45 resp. H70.
På Downhill tog Magnus en ny 2:a plats i H45.
I Zoo-OL med 2435 anmälda, deltog hela 52 Orintolöpare, varav 38 ungdomar. Bra
placeringar tog bl.a. Kajsa E som kom 23:a av 149 i D10, Nikki Weihart 26:a av 167 i
U1, Emil Gabrielsson 36:a av 140 i H10, Vera E och Moa S 44:a resp. 58:a av 175 i
D12, Kajsa H 59:a av 141 i D14 och Elin Borg 60:e av 236 i U2. Bäst i de stora öppna
klasserna sprang Anders Reimertz som kom 2:a av 161 i ÖM5.
Carl-Henry deltog 23 oktober till 9 november i Peo Bengtssons årliga Höst-Öst-resa
med 20 tillfällen att springa orientering. Denna gång dock endast i väst. Start i Danmark
och sedan tävlingar i Nederländerna, Luxembourg, Frankrike, Spanien, Andorra,
Mallorca, Frankrike igen, Italien, Schweiz, Liechtenstein och Tyskland.
Bästa loppet var säkert på en medeldistans nära Saint-Etienne där det blev en 5:e plats
bland 155 löpare i H50-69, med enbart fyra H50 före. Det blev också seger i H60 på en
nationell medeldistans vid Lugano och i H65+ första dagen av den stora stadsorienteringen i Barcelona. Ingemar Lindblom deltog också här och kom 8:a totalt efter två
dagar. För C-H registrerades inte en stämpling på en av kontrollerna andra dagen.
Det blev också några segrar på mellanbanan under vardagarna.
Under höstsäsongen var C-H som sämst tvåa på någon av de 19 tävlingarna i H65.
Dag-KM avgjordes tisdag 15 september i samband med Markbygdens OK:s KM vid
Fritsla VIK:s stuga Smeatorpet på nya O-ringenkartan. 30 medlemmar deltog. Klasserna
H12 och D10 avgjordes söndag 8 november på Zoo-event. Klubbmästare blev:
H70 Pertti Heed
H21 Magnus Homann
H12 Benjamin Reul

H60 Ingemar Lindblom
H14 Olle Elfström
D12 Moa Steneborg

D10 Kajsa Elfström
D50 Jenny Homann
H10 Tom Weihart

Natt-KM avgjordes fredag 6 november i samband med Sprint by Night. 13 medlemmar
deltog. Klubbmästare blev:
H70 Hans Carlsson
H40 Ronnie Bohman
H14 Olle Elfström

H45 Magnus Homann
D45 Jenny Homann
H10 Emil Gabrielsson

D14 Kajsa Homann
D12 Vera Elfström

Tävlingen om poängpriset fick följande resultat:
1. Erik Classon
2. Carl-Henry Andersson
3. Elin Classon
4. Magnus Homann
5. Birgitta Carlsson

540 p
500
492
485
458

6. Ingemar Lindblom
7. Torbjörn Wikström
8. Hans Carlsson
9. Tom Weihart
10. Anders Reimertz

443
433
425
412
337
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Hela 122 medlemmar gjorde under året nära 1400 starter vid nära 200 tävlingstillfällen.
Öppna banor, närtävlingar, nattcuper och veterantävlingar är inräknade. 6 löpare sprang
minst 40 tävlingar, 13 minst 30, 21 minst 20, och 42 minst 10 tävlingar. Carl-Henry
Andersson startade i 112 tävlingar, Torbjörn Wikström i 72, Ingemar Lindblom i 65,
Inger Eismark i 56, Erik Classon i 50 och Kurt Ekberg i 41.
Totalt har vi erövrat 88 segrar, 91 andra- och 57 tredjeplaceringar. Carl-Henry
Andersson har segrat i 40 tävlingar, Erik Classon i 10, Ingemar Lindblom i 7, Anders
Reimertz i 6, Magnus Homann i 5, Elin Classon, Tom Weihart och Moa Steneborg i 3
samt Birgitta Carlsson och Brett Weihart i 2.


Orinto kom på en mycket fin 7:e plats i tävlingen om Älgskinnet, ett poängpris
uppsatt av Skogskarlarnas Klubb att tävlas om vid samtliga DM-arrangemang i
alla DM-klasser utom ungdomsklasserna.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



293
255,5
216
193
189,5
159,5
133,5
99
74
73,5
73
70

Skogskarlskannan är ett poängpris för ungdom och juniorer på DM medel och
klassisk. Även här gick det bra och Orinto kom på 8:e plats. Det är ett vandringspris under en femårsperiod.
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OK Skogshjortarna
Hestra IF
Vänersborgs SK
IF Hagen
OK Tranan
Markbygdens OK
OK Orinto
Ulricehamns OK
Främmestads IK
Falköpings AIK OK
Ryda SK
Trollhättans SOK

Trollhättans SOK
IF Hagen
Hestra IF
Falköpings AIK OK
OK Tranan
Markbygdens OK
OK Skogsstjärnan
OK Orinto
OK Skogshjortarna
Vänersborgs SK
Ulricehamns OK
Mullsjö SOK

242,5
162
155
148
145
119
82,5
65
56
56
44
42

Team Sportia League är en ungdoms-och juniortävling i Västergötland med sju
deltävlingar. Även kort- och U-klasser räknas. I klasserna -14 till -20 är det
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också individuell tävling. Orinto kom på 19:e plats i tävlingen Bästa klubb.
Individuellt kom Elin Classon 3:a i D20. Där räknas de fem bästa tävlingarna.
Elin deltog bara i två. Dessa var DM-tävlingar och de vann hon.


Kortaste tävlingstid hade Moa Steneborg då hon kom 10:a i D12 på andra deltävlingen av GMOK:s Sprintcup med tiden 8.35 min på 1000 m. Kortaste tid på
nationell tävling hade Magnus Homann då han kom 2:a i H45 på O-Events nattsprint med tiden 11.58 min på 2 210 m.



Längsta tävlingstid hade Martin Johansson på sista sträckan på 10MILA. Han
sprang i 2.21.19 tim på 17,5 km.



Vid årets slut låg följande bland de 100 bästa på Sverigelistan: (Inom parentes
placering på Nattlistan) D20 Elin Classon 24 (5), H21 Erik Classon 65 (10), H45
Magnus Homann 72 (3), H65 Carl-Henry Andersson 5 (1), Torbjörn Wikström
74 (8), D70 Birgitta Carlsson 24 och H70 Ingemar Lindblom 47 (7).



Erik Classon tilldelades Västergötlands Skogskarlars resestipendium på 7000 kr,
avsedda för extrasatsningar på utvecklande tränings- och/eller tävlingsresor. Har
använts bl.a. till tio dagars tävling och träning i Portugal i februari 2016.

Medlemsutvecklingen
Antalet medlemmar var vid årets slut:
2015
Kvinnor
Män
Totalt

-6
14
23
37

7-12
25
24
49

13-20
7
8
15

21-40
8
11
19

4132
38
70

Totalt
86
104
190

Styrelsen & kommittéer
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten.
Styrelsen har bestått av ordf. Martin Johansson, sekr. Carl-Henry Andersson, kassör
Bengt Mattsson samt Brett Weihart och Torbjörn Wikström. Suppleanter har varit Elin
Classon och Per Willberg.
Revisorer: Rosa Björkman och Susanne Borg med Anna Björkman och Jenny Homann
som suppleanter.
Ungdomskommitté: Annette Reul, Ronnie Bohman, Peter Gabrielsson och Björn
Karlsson.
Breddkommitté: ordf. Martin Johansson, Cykel- och naturpass Hans Carlsson, Hitta ut
Magnus Homann och Skola Bengt Mattsson. Har ansvarat för kontakter med friluftsorganisationer, underhåll av Sjuhäradsleden och kommunaktiviteter.
Tränings- och tävlingskommitté: ordf. Björn Karlsson, Carl-Henry Andersson, Per
Andersson, Erik Classon, Magnus Homann. Har ansvarat för junior-/vuxenträning,
tävlingsplanering och laguttagning till större stafetter.
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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 Arrestad Karlsson och Lotta Bohman.
Informationskommitté: ordf. Torbjörn Wikström och Bengt Mattsson. Har ansvarat för
medlemsregister, kommunikation, press och Orintoken.
Veterankommitté: ordf. Christina Wernersson, Birgitta Carlsson, Britt-Marie Ekberg
och Siv Olausson.
Kontaktpersoner i vissa frågor:
Kart- och tekniska: Carl-Henry Andersson

Skola: Bengt Mattsson

Mark: Bengt Classon

SISU: Christina Wernersson

Valberedning: ordf. Anna Lindberg, Jenny Homann och Kent Olausson.
Representant i Borås O-Ring: Per Andersson.

Slutord
Styrelsen tackar alla medlemmar för arbeten och aktiviteter i kommittéer, vid tävlingsarrangemang och i många andra sammanhang!
Under 2016 kommer verksamheten fortsätta som 2015 med förhoppningsvis en stor
skara barn och ungdomar som tränar på tisdagar.
 Vi

behåller teknikträningar på torsdagar för alla. Här hoppas vi på ett ännu större
deltagande än 2015.

 Vi

kan få så många som möjligt av våra nya medlemmar att hitta ut på tävlingar,
för att verkligen få se vad Orientering handlar om.

 Vår

veteranverksamhet hoppas vi ökar med nya träffar och aktiviteter som kan
locka ännu fler.

 Vårt

egna projektet Skoltrappan för lågstadieklasserna i Hindås-, Rävlanda- och
Bollebygdsskolorna. Eventuellt får vi även till något för högstadiet.

 Vi

kommer också att som vanligt ordna vår årliga tävling "Orintos Vårtävling".
Kanske lyckas vi även få till något mer arrangemang under hösten.

Vi hoppas att år 2016 blir minst lika framgångsrikt tävlingsmässig som 2015 och att
tillströmningen av nya orienterare fortsätter.
STYRELSEN
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