OK ORINTO
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 2016
2016 visade vi åter att vi är mycket bra på att arrangera tävlingar.
Söndagen 8 maj arrangerade vi nationell medeldistanstävling vid Hällingsjö IP med
hela1300 löpare anmälda och söndagen 9 oktober arrangerade vi sprinttävling vid
Bollebygdskolan med 270 anmälda.
Vi har också arrangerat två veterantävlingar.
Ungdomsverksamheten bara fortsätter med upp till 80 barn på tisdagarna. Utöver det så
skapas det allt fler ungdomsaktiviteter utanför tisdagarna.
Under året har vi fortsatt samarbetet med skolorna i vårt område och genomfört både
inomhus- och utomhusövningar. Totalt 30 lektioner som berört c:a 550 elever.
Dessutom har vi ordnat, familjeläger, teknikträning, veckans bana, vuxenkurs, Cykeloch Naturpass, skinklopp med årsavslutning, veteranvandringar, studiecirklar, gått
kurser, startat löpargrupp, ritat karta, ordnat aktiviteter för flyktingar m.m.
Vi har varit representerade i Västergötlands Orienteringsförbund samt i Borås O-ring.
Tävlingsmässigt har det varit ett mycket bra år.
På vårens Swedish League sprang Erik mycket bra i kamp med hela sverigeeliten och en
mängd utländska elitlöpare. I jaktstartsfinalen utanför Ockelbo sprang Erik upp till en
slutlig 14:e plats i H21E.
På SM-tävlingarna gjorde vi 10 starter. Erik Classon kom på en fantastiskt fin 6:e plats
på natt-SM i H21.
Både Elin och Erik Classon tog sig till A-final på lång-SM. Elin kom 28:a i D21 och
Erik 36:a i H21.
På medel-SM var Elin ytterst nära A-final i D21 och även Erik var nära. I B-finalerna
kom Erik 8:a och Elin 17:e.
Stafettlaget i H21 med Erik, Magnus Homann och Elin kom 55:a.
Vi har tagit hela elva DM-guld, flest någonsin. Erik Classon vann medel och natt i H21
och Elin Classon vann natt och lång i D21. Därmed hade Orinto både årets DM-kung
och DM-drottning!
Dessutom vann Carl-Henry Andersson ultralång, medel, natt och sprint i H65, Birgitta
Carlsson medel och sprint i D70 och Magnus Homann medel i H45.
Vi kom på en mycket fin 5:e plats i tävlingen om Älgskinnet, ett poängpris uppsatt av
Skogskarlarnas Klubb i Västergötland, att tävlas om vid samtliga DM-arrangemang i
alla DM-klasser utom ungdomsklasserna.

I veteran-VM i Estland kom, i A-finalen på sprinten, Hans Carlsson 11:a i H75 och
Birgitta Carlsson 19:e i D70.
På långdistansen kom Birgitta 20:e i A-finalen.
Totalt har vi tagit 103 segrar på årets tävlingar.
Klubbens medlemmar gjorde under året drygt 1600 starter. 123 medlemmar gjorde
minst en start. Det är flest någonsin.
Vi har också deltagit i flera stafetter, större som mindre: 10-Mila, Minitjoget, DM, SM,
IFK-kavlen och Smålandskaveln.
Breddkommittén
Efter fjolårets uppehåll p.g.a. O-ringen arrangerade vi åter både Naturpasset och
Cykelpasset. Totalt sålde vi 173 pass.
Vi deltog aktivt på Rävlandadagen 6/6.
Peter Gabrielsson och Birgitta Verhagen har utbildat sig (21 – 22 maj) för att kunna
driva nybörjarkurser för vuxna Under hösten har de även startat en mycket uppskattad
löpgrupp på tisdagar, trial löpning där alla springer ihop och alla blir lika trötta.
Ungdomskommittén
Ungdomsverksamheten engagerar fortsatt en stor mängd unga, på träningarna är vi
periodvis mer än 50 barn och ungdomar. Huvudträningsdag är fortfarande tisdag.
Januari – februari och november – december har vi träning vid idrottshallen,
Gaddenskolan, där vi har möjlighet att vara inomhus. Mars till oktober tränar vi vid
Orintostugan.
Teknikträningen på torsdagskvällar och vinterns lördagsträningar uppskattas av de äldre
ungdomarna och alla tränare, som vid dessa tillfällen får chans att utveckla sin egen
tekniska förmåga.
Ungdomsgrupperna är uppdelade i Knattar 3-6 år, därutöver efter individuella
förutsättningar enligt orienteringsstegens färger: grön, vit, gul, orange och röd.
Träningarna förbereds och genomförs av Peter Gabrielsson och Hana Trefna, Kalle
Nilsson och Jonas Bergdahl, Annette Reul och Ronnie Bohman samt Björn Karlsson
och Martin Johansson med stöd av flera hjälptränare.
Ungdomarnas föräldrar serverar lagad kvällsmat i stugan efter träningen, några gånger
har det grillats korv i anslutning till träningen och på våffeldagen osar det kring stugan.
Vårterminen avslutades 31 maj med orienteringstävling, lekar, korvgrillning, fika och
medaljutdelning vid lekplatsen i Erikstorp. Alla medlemmar bjuds in och 85 barn dök
upp tillsammans med många föräldrar.
Många ungdomar var även med och sprang skinkloppet vid klubbens vinteravslutning,
för att därefter fika och ta emot medaljer och plaketter för insatser under året.

2

Familjeläger ordnades den 3-5 juni i samband med Kinnekullesprinten och
Sommarlandssprinten. Vi hyrde stugor på campingen vid Skara sommarland, ett gäng
på c:a 40 glada orintokar deltog.
19 – 23 juni deltog Gustav Bohman, Olle Elfstrand, Kajsa Homann och Moa Steneborg
i O-camp, ett fem dagar långt läger, som organiserades av Västergötlands Orienteringsförbund vid Hökensås Semesterby.
Strax efter skolstarten, 26-27 augusti, genomförde vi ett ungdomsläger med c:a
45 deltagare. Vi hyrde Lerum SOKs stuga i Härskogen och hade tre träningar, lite lekar
och ett uppskattat lägerbål med utsikt över Härsjön.
Med två ungdomar med i klubbens 10milalag, flera på DM och KM samt fem
ungdomslag på IFK:s höstbudkavle visade föreningen åter upp en ungdomsverksamhet
där alla får vara med och har kul. Uppslutningen vid årets sista tävling vid
Zoorienteringen i Borås var bra, med flera tävlingsdebutanter och korvgrillning efteråt.
Under året har c:a 65 ungdomar gjort drygt 450 tävlingsstarter.
Under året har vi också, med Bengt Mattsson som ansvarig, fortsatt samarbetet med
skolorna i vårt område och genomfört 30 inomhus- och utomhusövningar, som berört
totalt c:a 550 elever.
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 varannan vecka Göteborgs mer träningsbetonade nattcup. Oftast med gemensam
start på gafflade banor. Under helgerna kunde man också ofta springa olika vintercuper.
Under sommarhalvåret har fasta kontroller i Rammsjöterrängen utnyttjats för att lägga
Veckans bana som funnits tillgängliga i en brevlåda vid klubbstugan, något som
utnyttjades flitigt av en del klubbmedlemmar, inklusive efteranalys på Livelox på nätet.
13 torsdagar under våren och hösten stod kommittén för teknikträningar med olika tema
på gul till svart nivå. Bl.a. var det korridor-OL, kartminne, vägval, förenkling, kurvbild,
kontrolltagning, kompass, sprint och som avslutning poängorientering i mörker.
Sent på året startades Tekniklördag i regi av Magnus Homann och Björn Karlsson med
syftet att hjälpa löpare på orange/röd nivå upp på svart nivå, många av övningarna har
syftat på förståelse av kurvbild.
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.
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Stugkommittén
Har ansvarat för stugans skötsel och underhåll. De har också installerat en ny spis.
Stugan var uthyrd till Högsbo AIK löparklubb tre dagar i april. Dessutom vid ytterligare
9 tillfällen.
Fest – & trivselarrangemang
Vid årsmötet onsdagen den 24 februari bjöds de drygt 25 deltagarna på smörgås, kaka
och kaffe.
Skinkloppet med årsavslutning söndagen 4 december arrangerades med
Rävlandaskolans idrottshall som utgångspunkt för loppet och fortsättningen i
Föreningsgården. Klurigheten med banorna som strängades av Jenny Homann var att
kontrollringarna var stora, det fanns många likadana objekt i ringen och man visste inte
vid vilket kontrollen satt. Enklaste banorna var mer normala.
Alla hade en kontroll nära Föreningsgården där tomten Birgitta Carlsson bjöd på glögg
med tillbehör. Hela 60 löpare sprang någon bana.
De som inte sprang kunde gå Emil Sundström 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. C:a 130 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. Den första blev inställd p.g.a. kyla (-18°C). Sedan har
vandringarna har gått i Gesebol, Partille, Mölnlycke, Olsfors, på Rörö, runt L:a Härsjön
och Orintostugan. Dessutom genomfördes en extravandring i en canyon öster om
Malaga. Det har också varit tipspromenad med påskfika och julavslutning med
tipspromenad och jullunch.
Kommittén har, tillsammans med OK Landehof, arrangerat veteranorienteringar 7 april
och 22 september. 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 reviderade Knappås (södra delen av kartan Basås) inför vårtävlingen och
nyritade 1,6 km² öster om Brandshed – Hedegärde inför vårtävlingen 2017. Han
förbättrade också sprintkartan över Bollebygds samhälle inför höstens sprinttävling.
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Utbildning & representation
Vi har genomfört totalt 245 timmar i lärgrupper. De flesta lärgrupper har träffats i
samband med kommitté- och styrelsearbete samt i samband med tävlingsarrangemang.
Jonas Bergdahl och Kalle Nilsson har gått ungdomsledarutbildning, Peter Gabrielsson
och Birgitta Verhagen motionstränarutbildning och Håkan Hagman utbildning i
föreningsekonomi.
Bengt Mattsson 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 klubben då föreningen "O-Ringen Borås 2015"
planenligt avvecklades på våren. Det var en förening som bestod av kontaktpersoner
från alla föreningar som deltog med funktionärer på O-Ringen. I huvudsak var det en
förening för informationsutbyte med och råd till generalsekreteraren.
Carl-Henry A har varit ledamot i VOF:s kartkommitté och Per Andersson i Borås Orings styrelse.
Tävlingar
Söndagen den 8 maj arrangerade vi en nationell medeldistanstävling med arena vid IFK
Hällingsjös IP. Tävlingen ingick också i Team Sportia League. Södra delen – Knappås –
av kartan ”Basås” aktualiserades inför tävlingen.
Vi hade hela 1300 löpare anmälda, varav 1269 startade. Av dessa sprang c:a 490 i
direktanmälningsklasser.
Vädret var fint, allt fungerade till belåtenhet och vi fick åter beröm av deltagarna.
Det var bra konkurrens i seniorklasserna. Av 45 löpare i H21vann Marcus Millegård
Sävedalens AIK med tiden 35.24, före Tobias Noborn IFK Göteborg. Av 36 löpare i
D21vann Anna Forsberg GMOK, med tiden 36.26, före Jennie Andersson GMOK.
29 banor med totalt 98 kontroller lades för de 48 olika klasserna. Längsta banan, H21
var 5260 m med 19 kontroller. D21 sprang 4320 m med 16 kontroller. Kortaste banan
var U2 som hade 1610 m med 8 kontroller. Största klassen var ÖM7 med 112
startande.
Vi arrangerade också ett mycket uppskattat knatteknat med Pippi Långstrumptema.
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 Peter Gustavsson, Sanitet Ronnie Bohman, Barnpassning
Elisabeth Jonasson, Öppna klasser Ola Steneborg, Knatteknat Kristina Bohman, Vera
Elfström, Emelie Hagman, Emma Thorsén och Anna Verhagen, Breddaktiviteter Martin
Johansson, Marka Lena Elfström, Start Magnus Homann, Mål Christer Alfredsson,
Material och transport Kent Olausson, Löparservice Bengt Mattsson, Tävlingskassör
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Håkan Hagman, Resultattavla Hans Carlsson, Första hjälpen Elisabeth Runesson, Priser
Pertti Heed, Speaker Daniel Wernersson.
Bankontrollant var Bob Kaill, IK Omega. Tävlingskontrollant var Anne Kaill, IK
Omega.
Söndagen den 9 oktober arrangerade vi ”Bollebygdssprinten”, en sprinttävling med
arena vid Bollebygdskolan, på vår första riktiga sprintkarta.
270 löpare var anmälda och 263 startade. Av dessa sprang nära 90 i
direktanmälningsklasser.
Banorna inleddes bland de 60-talet lite oregelbundet placerade husen på Höga och
avslutades i centrum, Krokdal och kring skolans matsal.
Av 12 löpare i H21vann junioren Filip Grahn, Hestra IF, med tiden 16.25, 14s före
Markbygdens Albin Andersson. Av 8 löpare i D21vann Linda Hallberg Bredareds IF
med tiden 19.52.
20 banor med totalt 57 kontroller lades för de 33 olika klasserna. Längsta banan, H21
var 2900 m med 19 kontroller. D21 sprang 2640 m med 19 kontroller. Kortaste banan
var U1 som hade 1300 m med 11 kontroller. U1 var också största klassen med 26
startande.
Vi arrangerade också ett mycket uppskattat knatteknat. Denna gång med cirkustema.
Tävlingsledare var Elin Rönnow med Torbjörn Wikström som biträdande.
Vi provade för första gången att ha en tävlingsledningsgrupp som drev arbetet med Elin
som huvudansvarig tävlingsledare. Gruppen bestod av Elin Rönnow, Torbjörn
Wikström, Martin Johansson och Jonas Bergdahl. Gruppmedlemmarna tog sedan några
av de tyngre ansvarsrollerna under tävlingen
Övriga ansvariga var: Banläggning Per Andersson och Erik Classon, Anmälan/data
Björn Karlsson, Personalansvarig tävlingsledargruppen, Arena Jonas Bergdahl,
Parkering Patrik Lindh, Barnpassning Sandra Eliasson och Camilla Arnstein,
Direktanmälan Ola Steneborg, Knatteknat Kristina Bohman, Vera Elfström, Emelie
Hagman, Emma Thorsén och Anna Verhagen, Media och Marknadsföring Martin
Johansson, Marka Lena Elfström, Start Magnus Homann, Mål Ingick i Arena, Jonas
Bergdahl med Bygg och fixargänget, Löparservice Bengt Mattsson, Tävlingskassör
Håkan Hagman, Resultattavla Hans Carlsson, Första hjälpen Elisabeth Runesson, Priser
Martin Johannsson.
Tävlingsledare var Elin Rönnow med Torbjörn Wikström som biträdande.
Bankontrollant Carl-Henry Andersson. Tävlingskontrollant Martin Johansson.
Torsdagarna 7 april och 22 september, arrangerade Veterankommittén ”Antikrundan” i
samarbete med OK Landehof. Båda gångerna stod Landehof för karta och Orinto för
banläggning. Första gången höll vi till vid Landvetters IP vid Önnered. Då stod vi också
för servering av soppa, smörgås, kaffe m.m. Andra gången höll vi till vid Frökens udde
vid sydvästra delen av Landvettersjön. 65 resp. 73 löpare deltog.
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Övrigt
19 maj ordnade vi tillsammans med Friluftsfrämjandet och frivilligarbetare en
aktivitetskväll för c:a 100 flyktingar från flyktingförläggningen (gamla sanatoriet). Först
kartpromenad/ -jogg på tre olika orienteringsbanor till Friluftsfrämjandets plats vid
Rammsjön och sedan fika och kanotpaddling. Det var mycket uppskattat.
Bingolotto, som nu säljs enbart via prenumeration, ger fortfarande ett tillskott på c:a
1500 kr till kassan och provisionen från Svenska Spel ger drygt 2000 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.
I början av året togs fram nya tävlings- och träningskläder. En träningsjacka och tre
olika tävlingströjor. Peter Gabrielsson ansvarade.
Tävlingssäsongen
Årets första nationella tävling var SkidO med DM för Göteborg, söndagen 24 januari
med Lerums SOK som arrangör. Tidigare åkte Orintolöpare SkidO för Hindås SK och
därmed Göteborgsdistriktet, men sedan SkidO gick över från skidförbundet till
orienteringsförbundet är det OK Orinto och Västgötadistriktet som gäller. Deltog gjorde
Carl-Henry Andersson som kom 2:a i H65 samt Hans Carlsson och Torbjörn Wikström
som kom 4:a resp. 5:a i ÖM4.
Erik Classon, Carl-Henry och Torbjörn inledde OL-vårsäsongen på 4-dagarstävlingen
Portugal ”O” Meeting 6-9 februari i kuperad, ganska öppen terräng med delvis tät,
taggig vegetation och en mängd stenformationer. Tävlingen samlade c:a 1500 löpare.
Erik platsade inte i superelitklassen, men kom totalt 3:a i den 87 man starka H21E, efter
bra orientering. C-H kom 3:a bland de 70 löparna i H65, efter seger på sista etappen,
och Torbjörn kom 17:e. C-H vann också en nattsprint i Penamacor.
Efter tre bra träningsdagar i sanddyner vid kusten var det dags för tvådagarstävlingen
NAOM. Erik gjorde åter bra lopp och vann H21E totalt. C-H kom 2:a i H65.
På hemmaplan var premiären Panvåren med natt, medel och lång 4-6 mars. C-H vann
de båda dagtävlingarna i sanddynerna söder om Åhus.
Ett antal medlemmar sprang också Hallandspremiärens natt, medel och lång 11-13
mars.
33 Orintolöpare sprang 20 mars Frölundas medeldistans på Safjället. Trenden att välja
öppen klass visade sig här. Hela 25 av de 33 sprang någon sådan. Bäst sprang Erik
Classon i H21 som kom 8:a, 1.40 efter segraren.
Påsktävlingarna startade med skärtorsdagens Häxjakten i flack, detaljrik terräng söder
om Skara 24 mars. C-H vann H65.
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Påskaftonens Öjetrampen avgjordes SO om Sollebrunn med 1700 tävlande. Erik gjorde
ett mycket bra lopp bland en mängd världslöpare i H21E men stämplade fel på en
kontroll. Annars hade det blivit en 9:e plats endast 7 min. efter Kinneberg, Kyburz,
Lundanes på 13,6 km. Bästa Orintoplacering tog Kajsa Elfström som kom 5:a i D10.
35 Orintolöpare sprang Löftans/Fjärås klassiska annandagstävling Snötrampen söder
om Förlanda. Erik kom 2:a i H21 och Elin 6:a i D21.
Fredag 1 april avgjordes Hjortnatta SO Alingsås. Tävlingen var också KM för Orinto
och 15 löpare från klubben startade. Elin kom 2:a i D21 endast 2 s efter Aina Edgren
TSOK och Erik kom 2:a i den 50 man starka H21-klassen, endast slagen av IKHP:s
Aleksei Alekseyonok. Vera Elfström vann D12, C-H vann H65 och Olle Elfström kom
2:a i H14.
Gudhems tävling söndag 3 april gick i snabb detaljfattig terräng och det blev jämnt i
många klasser. Erik kom 3:a i H21, 12 s från segern, C-H kom 2:a i H65, 4 s från segern
och Elin kom 5:a i D21.
Följande onsdag tog Erik och Magnus Homann dubbelseger i H21 på Bauernatta, dock
i mycket måttlig konkurrens.
Redan 9-10 april var det premiär för årets Swedish League-tävlingar med sprint och
långdistans vid Brösarp med Andrarums IF och Ringsjö OK som arrangörer. Ende
Orintolöpare på plats var Erik, men han gjorde bra lopp och kom 42:a resp. 37:a i den
mycket tuffa internationella konkurrensen i M21Elit1. Därmed var han bäste västgöte i
båda loppen. Segrande Albin Ridefelt avverkade tufft kuperade men ändå snabblöpta
18,2 km på 1.35.45.
På hemmaplan avgjordes Göteborgsdubbeln på lång- resp. medeldistans norr om
Lerum. På långdistansen blev det segrar för Hans Carlsson i H75 och C-H i H65.
På medeldistansen startade 36 Orintolöpare. Bästa placering tog åter Hans C som kom
2:a i H75.
Natt-SM-succé!
Fredag 15 april var det dags för årets första SM-tävling, natt-SM norr om Karlskrona.
Banorna gick i ett militärt övningsområde med gott om vägar, stigar och öppna marker,
men terrängpartierna var mycket detaljrika och krävde noggrannhet i kontrolltagningen.
Ett bra nattområde med många tempoväxlingar.
Erik gjorde ett mycket bra lopp och kom överraskande 6:a med endast välmeriterade
landslagslöpare före. Han sprang H21:s 14,2 km på 1.35.59. Även Magnus Homann
sprang i H21 och kom 43:a av 56 startande. Elin fick magproblem, men kämpade sig
runt på 24:e plats i D21.
Lördag 16 april avgjordes Tolereds tävling i knixig terräng vid Biskopsgården. Ingemar
Lindblom behärskade detta bäst och vann H70.
Dagen efter arrangerade IK Uven ”Långuven” utan några stora Orintoframgångar.
23-24 april var det åter dags för Swedish League-tävlingar, nu med lång- och
medeldistans i OK Alehof/Kungälvs OK:s regi i tuff detaljrik, svårorienterad terräng
öster om Nol. Terrängen passade Erik bättre än i Skåne och han kom 19:e i M21E, med
bara 11 svenska löpare före. Segraren Johan Runesson vann 14,4 km på 1.40.25.
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C-H vann H65 i publiktävlingen. Även Magnus sprang bra och kom 3:a i en mycket tuff
H45-klass.
Söndagens medeldistans var ännu svårare tekniskt. Erik tog sin bästa placering i dessa
sammanhang och kom 15:e efter ett nästan perfekt lopp.
Även här blev det en Orintoseger på publiktävlingen genom Anna Verhagen i D12K. På
båda tävlingarna var det en liten kraftinsats att bara ta sig från och till parkeringen då
den fanns hela 3,5 km från arenan! Detta var nog en anledning till att endast 10 + 6
Orintolöpare deltog, trots närheten. Kanske bidrog det att det kom snö natten till
söndagen, men den var nästan försvunnen på morgonen.
Några åkte i stället till IKHP:s dubbeltävling mellan Huskvarna och Aneby. De fick
uppleva snöblandat regn i tuff och svårframkomlig terräng. Bästa kilometertid där
(12.35) uppnåddes av Torbjörn Wikström då han kom 6:a i H65 på långdistansen.
Söndag 1 maj var det dags för årets första DM-tävling – ultralång, som avgjordes i
samband med OK Tranans medeldistans i SÖ delen av fjolårets O-ringenkarta. C-H
blev mästare i H65, Magnus kom 2:a i H45, Elin 3:a i D21 och Torbjörn 5:a i H65. I
publiktävlingen vann Hans H75.
Kristi himmelsfärds dag 5 maj arrangerade Ulricehamns OK medeldistans i ganska
tråkiga marker NO om Ulricehamn. Detta hindrade inte Elin som tog hem segern i D21.
Bra sprang även Kajsa Elfström som kom 2:a i D10, Moa Steneborg 2:a av 40 i ÖM3
och Olle Elfström 3:a i H14.
Samma dag kom Erik 45:a i M21E på en ovanligt bra svensk sprint, ingående i Swedish
League, i Sandviken. OK Hammaren arrangerade.
Swedish League-tävlingarna fortsatte på lördagen med medeldistans söder om Ockelbo
i steniga marker som var delvis detaljfattiga och delvis extremt detaljrika. Erik gjorde
åter ett mycket bra lopp och kom 26:a.
På söndagen var det final i Swedish League på långdistans med jaktstart utifrån tagna
poäng på tidigare tävlingar. Erik gick ut som 19:e med 30 man jagande inom 3 min
efter. Erik gjorde dock ett mycket bra lopp och kunde springa upp till en slutlig 14:e
plats efter en rejäl fysisk urladdning.
Samma dag, 8 maj, hade vi vår egen vårtävling. 31 av våra egna löpare, de allra flesta
ungdomar, startade. Dock inte i tävlingsklasser. Bra sprang bl.a. Annika Andersson som
var snabbast av 14 i ÖM1 och Daniel Sundqvist som kom 2:a av 54 i ÖM3.
Årets 10MILA avgjordes 14-15 maj vid Lugnet i Falun. Ganska kuperat men lättlöpt och
med inslag av kulturmark och en mängd skidspår, särskilt för de kortare banorna som
hade ungdomssvårighet. Orinto hade denna gång ett eget lag, förutom att vi sent lånade
in Simon Börjeson från Ryda SK.
I laget sprang, med sträcklängd, tid och (växlingsplacering): Elin Classon 13,7 km
dag/skymning 2.00.44 (319), Simon Börjesson Ryda 13,7 km natt 2.24.25 (315),
Magnus Homann 12,0 km natt 1.27.40 (267), Erik Classon 16,6 km natt 1.43.59 (216),
Carl-Henry Andersson 5,9 km gryning 50.07 (223), Olle Elfström 6,1 km 1.15.25 (241),
Gustav Bohman 5,9 km 1.26.15 (269), Peter Gabrielsson 12,8 km 2.38.49 (291), Bengt
Classon 8,9 km 1.34.15 (296) och Martin Johansson 16,0 km 2.31.38 (270).
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Alla kämpade väl på, för de flesta, ovanligt långa banor. Notabelt är att vi hade en tjej
på den tuffa förstasträckan, två 14-åringar (Olle och Gustav) och en nästan nybörjare
(Peter) och de senare debuterade med den äran. Dessutom en 68-åring (C-H) så vi
kanske hade laget med största åldersspannet? Bäst sprang naturligtvis Erik som
avverkade Långa natten utan draghjälp, endast drygt 11 min efter sträckbästa och hade
32:a tid. Näst minst, knappt 19 min, tappade C-H men det var på en kort bana. Magnus
tog näst bästa sträckplacering med 113. Totalt sprang vi i 17.53.17 timmar och
placeringen blev alltså 270 bland de 341 startande lagen. Segrade gjorde SödertäljeNykvarn med tiden 10.28.26 tim.
14-16 maj deltog Ingemar Lindblom och Inger Eismark i Belgiens 3-dagars. Ingemar
vann H70 totalt efter två etappsegrar.
Några deltog i GMOK:s Icebug SprintCup med tre deltävlingar på onsdagar i maj.
Magnus gjorde tre bra lopp och kom 3:a totalt i H45.
22 maj deltog 10 medlemmar i Gällstadsbygdens sprinttävling. C-H vann H65 och det
blev dubbelseger i H70 genom Ingemar Lindblom och Hans Carlsson.
4-5 juni var det tävlingsresa till Kinnekullesprinten med två etapper i Götene och
Sommarlandssprinten. Bästa placering i Götene tog Annika Andersson som kom 2:a
totalt av 25 i ÖM3 efter seger på första etappen.
På söndagen var det 2920 anmälda, varav 36 från Orinto. Kajsa Homann kom 7:a i D16,
Olle Elfström 16:e i H14, Vera Elfström 18:e och Emelie Hagman 24:a i D12.
4-6 juni genomfördes Lenister 3-dagars på Irland i spännande terräng. Ingemar vann
alla etapperna i H70.
11-12 juni sprang några medlemmar Wild West-sprinten och High Chaparral-sprinten.
Ingemar Lindblom kom 2:a i H70 på båda.
DM i mounainbike-OL (MtbO). Söndag 12 juni arrangerade OK Mark i Örby. Olle E
kom 3:a i H14 och Martin J 5:a i H40.
Tio medlemmar deltog 17-19 juni i sprint/medeldistanstävlingen ”Tre skåningar och en
dansk”. Bäst totalt gick det för Hans C som vann den mycket jämna H75-klassen efter
segrar på de två sista etapperna.
Orinto startade med hela sju lag på OK Rävens 5-mannastafett Minitjoget 21 juni vid
Lygnevi. Vi toppade inte något lag och många yngre ungdomar var med och kämpade.
Alla fullföljde och vi tog placeringarna 37, 42, 43, 44, 49, 54 och 56 bland de 59
startande lagen.
26-30 juni deltog Elin C, Torbjörn W samt Kurt och Britt-Marie Ekberg i Idreveckan
med fjäll-OL och 3-dagars. Alltid riktigt svår OL, särskilt på 3-dagars. På andra
etappens medeldistans, i det som kallas ”Bermudatriangeln” eftersom så många tappar
bort sig där, var Elin vid första kontrollen förbi den 14 min! tidigare startande Tove
Alexandersson. Vid andra kontrollen ledde Elin den mycket starka D21-klassen, vid
tredje stämplade hon just före Tove, men på fjärde gjorde Elin sin storbom och tappade
11 min. Totalt kom Elin 12:a efter de tre etapperna.
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29 juni deltog 22 Orintolöpare i Skenes SoIS numera traditionella sommarorientering.
Bästa placeringar tog Moa Steneborg, 3:a i D14 och Kristina Bohman, 6:a i D12.
Paren Carlsson, Olausson, Lindblom/Eismark och Andersson/Lindberg reste till Italiens
5-dagars 2-7 juli med centrum i Pieve Tesino öster om Trento. De två första etapperna
präglades av stark kupering och många kontroller, de två sista av öppna betesmarker,
slalombackar och en detaljrik skogssluttning på 1800 m höjd, och däremellan en mycket
löpbetonad sprint. Birgitta tog totalsegern i D70 och Hans C kom tvåa i H75 efter var
sin etappseger. C-H gjorde comeback exakt en månad efter att han knäckte en hop
revben och punkterade en lunga genom att vinna första etappen, men blev sedan
passerad och kom 2:a i H65. Även Ingemar och Kent sprang bra och kom 6:a resp. 9:a i
H70.
C:a 40 medlemmar sprang 15-17 juli minst en etapp av Hallands 3-dagars vid Stråvalla
NV om Veddige med medeldistans, långdistans och jaktstart på långdistans. Det blev
totalsegrar för C-H i H65 och Kajsa Homann i D16Kort. Erik vann Ö8 på fredagen och
Elin kom 3:a av 144 i Ö8 sista dagen.
Årets O-Ringen 24-29 juli avgjordes i Sälenfjällen med få Orintolöpare. Endast
familjerna Claesson och Weihart var där. Elin platsade inte i superelitklassen, men det
var bra motstånd även i D21E1. Efter idel stabila lopp blev det en slutlig 8:e plats. Bäst
gick det på 4:e etappen där Elin kom 5:a, endast 4 min efter den norska segrarinnan på
8,6 km. Även på sista etappens jaktstart blev det en 5:e plats.
Erik hade det fysiskt mycket tungt de två första dagarna i supereliten, men det blev
bättre efterhand och han sprang upp sig till 51:a plats av de 80 i klassen.
Nikki Weihart kom 123:a i U1 men hade ändå 300 efter sig!
Orintolöpare, främst Ekbergs och Wernerssons, deltog också under sommaren i
Eskilstuna weekend, Tjust 2-dagars, Havs-OL i Karlshamn, Sommar-3-kvällars i
Andrarum och OK Hällens 3-dagars.
WMOC (Veteran-VM) avgjordes i Tallin, Estland 7-13 augusti. Tävlingarna inleddes
med sprintkval och sedan en ganska teknisk final i gamla sta´n i Tallin. Både Hans och
Birgitta gick till A-final och även där sprang de bra. Hans Carlsson kom 11:a i H75 och
Birgitta Carlsson 19:e i D70.
Långdistansen avgjordes med två kvaltävlingar på snabblöpta tallhedar, omgivna av
sankmarker. Finalerna gick i liknande terräng. Även här gick båda till A-final. Birgitta
gjorde ett nytt bra lopp och kom 20:e medan Hans kom 69:a.
5-7 augusti arrangerades Tibrotrippeln med sprint, medel och lång i samband med U10mila. Ingemar Lindblom vann klart sprinten i H70 och C-H vann medeldistansen i H65.
Magnus H sprang H21 (fanns H21E), vann medeln och kom 2:a på lången.
FK Friskus arrangerade lördag 13 augusti Götalandsmästerskap i tufft kuperad terräng
med en hel del bokskog, men på för dålig karta. GM är stort för ungdomar men i 18-,
20- och 21-klasserna har intresset dalat betänkligt och till 2017 stryks troligen dessa
klasser. Elin ställde dock upp i D21, gjorde ett riktigt bra lopp och var med tiden
1.19.03 bara två min. efter duktiga segrarinnan Lina Bergman Skogsfalken och kom 2:a
med god marginal.
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På söndagens medeldistanspubliktävling med mycket långa kilometertider kom Olle 3:a
i H14 och Kajsa 5:a i D10. Karl Nilsson kom 2:a av 34 i ÖM7.
20-28 augusti avgjordes VM kring Strömstad. Några få Orintolöpare deltog i
publiktävlingarna Rocky Orienteering Circus som oftast hade mycket starka startfält.
C-H vann H65 på tredje dagens medeldistans. Elins bästa placering i D21E blev 18:e på
andra etappen som vanns klart av Simone Niggli.
I övriga Sverige fick inga nationella tävlingar arrangeras, men Bottnaryds IF
arrangerade en distriktstävling på medeldistans lördag 20 aug. Nikki W vann U1, Kajsa
kom 2:a i D10, Erik 3:a på samma minut som segraren i H21 och Olle kom 4:a i H14.
Först av höstens DM-tävlingar var medel och stafett 3-4 september i de kluriga
orienteringsmarkerna vid Hjortgården i Alingsås med Kullingshof och Skogshjortarna
som arrangörer i relativt flack och snabb terräng. Det började bra med hela fyra DMtecken på medeldistansen genom Erik i H21, Magnus i den starka H45-klassen, Birgitta
i D70 och C-H som vann H65 med drygt 5 min. Dessutom fick vi ytterligare en seger
genom Nikki i U1. Mycket bra sprang också Elin som kom 2:a i D21 endast slagen av
landslagstjejen Sara Hagström med en minut.
Bra placeringar tog också Torbjörn 3:a i H65, Ingemar 4:a i H70, Per Andersson 6:a i
H55, Hans C 6:a i H75 och Kajsa 8:a i D10.
På stafetten hade vi med nio lag och alla fullföljde. H21-laget med Erik, Magnus och
Elin kom 9:a, inte mer än 19 min efter segrande Markbygden. 200-laget med Per, Hans
och C-H kom 2:a, 3 min efter Ulricehamn. Andralaget med Ingemar, Christer Johansson
och Kent O kom här 4:a. De andra lagens placeringar blev: D12 5:a, D120 6:a, H160
8:a, H16 10:a och H120-lagen 16:e och 17:e.
9-11 september avgjordes DM i både natt, sprint och långdistans 20 mil bort med
Karlsborg som centrum. SOK Träff och OK Skogsstjärnan arrangerade.
Natt-DM gick i närområdet Norra skogen som var en blandning av stigrik, öppen
tallterräng och betydligt tätare skog med delvis otydliga småstigar. Det blev tre nya
DM-tecken. H21-klassen blev mycket jämn efter att alla gjort misstag och sex av de sju
första varit i ledning ute på banan. Trots att Erik tappade bort sig på småstigarna mot
kontroll 3 och där låg 4.31 min efter, drog han ändå längsta strået och kunde vinna efter
en mycket stark avslutning.
Elin tog en mycket klar seger i D21och och försvarade därmed fjolårets seger som hon
tog trots att hon var junior. C-H vann H65, och tog sitt nionde natt-DM-tecknet i rad.
Magnus, som vann H45 förra året, hade gjort det igen om inte utrustningen krånglat. Nu
blev det 2:a plats, betydligt mindre efter än vad han förlorade på krånglet.
Sprint-DM avgjordes på mycket löpbetonade banor i och utanför Karlsborgs fästning.
Birgitta vann D70 och C-H H65. Elin kom 2:a i D21 endast 2 s. efter Skogshjortarnas
Karin Thern. Andraplatser tog också Magnus i H45 och Hans i H75. Erik kom 4:a i H21
efter att han tappat ungefär lika mycket som han var efter på ett kartritnings/banläggningsfel. Han var den ende i toppen som läste kontrollbeskrivningen så
noggrant att han sprang till rätt sida om en mur, men kontrollen satt inte där. Även
Ingemar kom 4:a, 54 s från segern i H70. Även Emil Sundström sprang bra och kom 4:a
av 26 i ÖM3.
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Lång-DM gick i detaljrik, tunglöpt, vildmarksliknande terräng i Tiveden. Elin gjorde ett
mycket bra lopp och vann D21 med drygt 7 min. Både Erik i H21 och C-H i H65 ledde
stor del av sina banor men båda tröttnade ordentligt på slutet i det varma vädret och
kom 3:a resp. 2:a.
Birgitta och Hans blev båda 5:a i D70 resp. H75. Magnus kom 7:a i H45, Torbjörn 9:a i
H65 och Brett Weihart 10:a i H45. Utanför DM-klasserna vann Nikki stort i U1.
Sammantaget tog Elin DM-placeringarna 1,1,2,2,3 och Erik 1,1,3,4. Det innebar att
Orinto har både DM-drottningen och DM-kungen 2016 i Västergötland.
Torsdag 15 september avgjordes Orintos dag-KM vid Hindås SK:s stuga med Björn
Karlsson som arrangör. 52 Orintolöpare startade. Resultat längre fram.
SM på långdistans avgjordes 17-18 september söder om Jämshög på Ryssberget på
gränsen mellan Blekinge och Skåne, med OK Skogsfalken och OK Vilse 87 som
arrangörer. Kvalområdet inleddes med lite kortare sträckor i ett ganska detaljrikt
område, men sedan blev det mest långsträckor där det gällde att hitta lättlöpta stråk
mellan risiga grönområden. Både Elin i D21 och Erik i H21gjorde bra lopp och tog sig
till sina första A-finaler som seniorer. För Elin naturligt nog eftersom det var första SMkvalet som senior. Även Magnus sprang bra, men det räckte inte till mer än C-final.
Finalerna avgjordes lite närmare Jämshög i lite mer lättlöpt terräng på långa banor med
flera långsträckor där det gällde att hålla hög fart. Elin sprang stabilt på sin hela 12 km
långa bana och kom 28:a. Det kunde blivit några placeringar bättre om hon inte fastnat
totalt i ett omarkerat björnbärssnår.
Erik sprang också stabilt på sin 17,3 km långa bana, tyckte att han sprang lite väl
defensivt, men kom på en god 36:e plats. Magnus kom 10:a i C-finalen.
På hemmaplan arrangerade OK Landehof medeldistans i tuffa, detaljrika marker vid
Gäddhult. Hela 47 Orintolöpare, varav 23 ungdomar, startade och framförallt sprang
flera ungdomar bra. Kajsa E kom 3:a i D10, Olle E 4:a i H14, Emelie Hagman och Vera
E 5:a resp. 6:a i D12.
SM-tävlingarna fortsatte 23-25 september med medel-SM och stafett-SM. Erik, Elin och
Magnus med C-H som coach reste ner och bodde i skogen nära Fågelmara.
OK Orion stod för medeldistansen vid Porsgöl i gränstrakterna mot Småland. Terrängen
var småkuperad och skulle vara ganska bökig. Det senare uppfattade Orintolöparna som
en överdrift. Men de hade ingen tur med vika kvalheat de hamnade i. I H21 var det fem
kvalheat med 40 löpare i varje, och endast åtta gick till A-final. Tufft!
Erik gjorde ett, kanske alltför säkert lopp, eftersom det visade sig att orienteringen var
enklare än väntat. Det blev bara 12:a plats, 3.01 efter segrande Gustav Bergman och det
var 1.06 för mycket. Det visade sig att tiden hade räckt till A-final i två av heaten.
I D21 var det fyra heat och de 10 främsta gick till A-final. Elin gjorde ett mycket bra
lopp och var inte mer än 3.24 efter heatsegrande Lina Strand. Speakern hade redan
konstaterat att Elin var i A-final då åtta av de nio sist startande rasade in på bättre tider.
Sex sekunder bättre tid hade räckt. Det visade sig också att alla andra som var så nära en
heatsegrare gick till A-final. Surt.
Magnus klarade att ta sig till D-final.
Finalbanorna inleddes i Småland. Elin satsade inte allt men kom ändå på bättre halvan i
B-finalen med sin 17:e plats. Erik däremot gick för fullt, låg 2:a, 6 s efter ledaren drygt
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halvvägs, men tappade dryga minuten då han fastnade i bråte i en kraftledningsgata. Till
slut blev det 8:e plats, 1.25 efter segraren men bara 45 s efter 2:an. Magnus kom 33:a av
de 38 i D-finalen.
Stafett-SM avgjordes på söndagen vid Bussvik på Torhamnslandet i allra sydöstligaste
delen av Sverige, även här med OK Orion som arrangör. Terrängen var nu en helt annan
med bitvis riktigt svår orientering. Hällmarker med en del måttligt kuperade och mycket
detaljrika höjdpartier, men svårast var de mycket flacka och detaljfattiga områdena som
krävde stor noggrannhet med riktning.
Erik inledde stafetten mycket bra, ledde t.o.m. efter 25 min löpning, och var med i täten
just före första varvningen efter halva banan. Då sprang han över en mindre väg utan att
se den, tvekade, tappade täten och varvade som 13:e, 34 s efter. När han skulle jaga
ikapp i det svåra flacka partiet sprang han på ryggar och hamnade på fel gaffling. Det
tog ett par minuter extra och utan draghjälp och något mer misstag kom Erik in på 40:e
plats, 6.37 efter ledarlaget.
Magnus gjorde också en del misstag, men höll ändå ihop det bra och växlade som 56:a.
Elin hade naturligtvis åter en omöjlig uppgift mot herrseniorerna men orienterade bra.
Vid andra varvningen låg hon 57:a, en bit efter två lag. Hon kämpade sig ikapp och
sprang helt enkelt ifrån dem på slutet till en slutlig 55:e plats bland de 75 startande
lagen.
Också i Blekinge avgjordes samma helg Veteran-SM i sprint, medel och lång med
Ronneby OK som arrangör. Hans Carlsson gjorde ett mycket bra sprintlopp och kom 5:a
i H75. På långdistansen blev det en 13:e plats.
Lördag 24 september arrangerade Bredareds IF medeldistans med samma mål som en
förtävling till O-ringen ifjol. 32 Orintolöpare startade och bästa placering tog Martin
Johansson som kom 4:a i H45.
Rydboholms SK och Hestra IF arrangerade 1 oktober medeldistans vid Ramnaslätts
industriområde i mycket fin, kuperad terräng med mestadels gammal granskog. Erik tog
en klar seger i H21. Även C-H i H65 och Hans i H75 tog klara segrar. Bland de 22 i U1
kom Nikki 2:a, Selma Birkestad 4:a och Ingrid Birkestad 5:a.
Dagen efter sprang några Orintolöpare Vänersborgs SK:s medeldistans i de ganska
flacka, detaljrika markerna vid sin stuga. Erik sprang åter bra i H21 men fick ge sig med
36 s och kom 2:a i H21. C-H tog en ny klar seger.
Söndag 9 oktober arrangerade vi vår egen Bollebygdssprinten från skolan. 34 av våra
egna medlemmar sprang, varav 29 ungdomar. 13 av dessa sprang U1. Alla klarade sig
bra och snabbast var Nils Birkestad på 2:a plats.
C-H tog en ny seger på Ljungskile FK:s Fräknefejden söndag 16 oktober. Magnus kom
4:a i H45.
Fredagen 21 oktober var det åter dags för Istrums Axevallanatta. Start i bebyggelse, ut
på heden och avslutning i den lilla, men luriga skogen. Erik sprang dryga 8 km natt på
39.06 min och tog en överlägsen seger i H21. C-H vann H65 på c:a 7 min/km och även
Kent Olausson sprang bra och tog en 4:e plats i H70.
Dagen efter arrangerade IFK Göteborg sin höstbudkavle i regnigt och kyligt väder på en
mycket liten gräsplätt i sydkanten av Änggårdsbergen. Orinto deltog med åtta lag, varav
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fem ungdomslaglag. Bästa placering tog Annika Andersson, Birgitta Verhagen och
Annette Reul som kom 9:a i klassen Propaganda Orange. Anmärkningsvärt bra sprang
Jonas Bergdahl som hängde med tätklungan i den stora Öppenklassen. Han kom in som
7:a dryga minuten efter de två första, men bara 10 s efter 3:an. Laget kom sedan 25:a
bland de 41 lagen.
Dagen efter avgjordes GMOK:s medeldistans med drygt 1000 anmälda löpare med
samma lilla söndertrampade gräsplätt som arena. Elin sprang bra och kom 4:a av 38 i
D21. C-H var snabbast av 31 i H65 och Magnus kom 3:a av 45 i H45.
Smålandskavlen avgjordes 29-30 oktober i trevliga orienteringsmarker nära Eksjö med
ett nytt koncept. Öppna klassen var ersatt med ”Herrar Världsklass” – en ännu mer
elitinriktad klass än tidigare. En annan skillnad var att de två nattsträckorna avgjordes i
en följd med växling, till skillnad mot tidigare individuella starter och summering av
tiderna. Sträcklängderna var 11, 11, 8,5, 12 och 15 km. För inte så elitinriktade lag
fanns en klass ”Smålandsklass Open”, också med 5 sträckor, varav två natt. Erik inledde
som vanligt starkt, Magnus´ knä höll och Martin Sigby sprang riktigt bra. Då Elin
sprang 12 km på 1.42 klarade laget med god marginal att slippa omstarten. Björn
Karlsson gjorde se´n en kämpainsats på sina 15 km och förde in laget på 38 plats bland
46 lag.
Vi hade också lag i Smålandsklass Open. Det bestod av Kajsa Homann, Olle Elfström,
Ronnie Bohman, Gustav Bohman och på sista fick Erik Classon springa en gång till då
pappa Bengt blev sjuk. Kajsas lampa la av, men hon kunde ta de sista fyra kontrollerna
med hjälp av en liten ficklampa som hon fick låna av en annan tävlande. Efter att de
andra klarat av sina banor förde Erik, med klar sträckseger, fram laget till 49:e plats av
65 lag.
Peter G och Martin J genomförde 29-30 oktober den anrika (49 år) tävlingen OMM
(Original Mountain Marathon). Denna gång i bergsområdet Galloway i sydvästligaste
Skottland. De sprang, med utrustning för övernattning, i klass B med banor på 26 km
med 1575 stigning resp. 20 km med 1215 m stigning. Kartan var i skala 1:40 000 med
15 m ekvidistans. Efter att ha varit ute i 8.36.23 och 6.16.09 kom de 27:a av 53
startande par.
4-6 november sprang Ingemar L och Inger E Tuscany Sprint Tour med tre etapper.
Ingemar vann H65 totalt efter klar seger på första etappens långa sprint med masstart.
Lördag 5 november sprang Erik tillsammans med Björn Cederberg OK Pan-Kristianstad
(VM-finalist för Danmark på medeldistansen i Strömstad) långa banans 14 km i
vildmarksterräng på patrulltävlingen Uddevallatrofén. De hade en hård kamp med IFK
Göteborgs norrmän Eskil Kinneberg och Vetle Ruud Bråten, men fick ge sig på slutet.
Fredag 11 till söndag 13 november arrangerades O-Event 2016 i Borås med Sprint by
Night och Downhill Sprint på Borås Arena och Zoo-OL i djurparken.
På natten startande 21 Orintolöpare och totalt var hela 1531 löpare anmälda! Bäst
lyckades Magnus som kom 2:a av 67 i H45. På tävlingen avgjordes också natt-KM för
H10 och D10. Resultat längre ner.
På Downhill hade vi inte så många med, men i Zoo-OL med 2400 anmälda deltog 46
Orintolöpare, varav 33 ungdomar. Bra placeringar tog bl.a. Wilma Blohm som kom
22:a av 167 i U2 och Kajsa E 25:a av 127 i D10.
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Carl-Henry deltog 28 oktober till 14 november i Peo Bengtssons årliga Höst-Öst-resa
med 22 tillfällen att springa orientering i 16 länder. Denna gång i Sverige, Danmark,
Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Österrike, Slovenien, Ungern, Serbien, Makedonien,
Kosovo, Albanien, Montenegro, Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Italien och Tyskland
igen. Under de tre helgerna var det större tävlingar men på vardagarna mindre tävlingar,
arrangerade för de upp till 140 resenärerna, men ofta deltog också lokala orienterare.
C-H vann H65 på alla de större tävlingarna; Härlövs prolog, Bornholms 2-dagars där
också Torbjörn deltog och kom 11:a av de 68 deltagarna, Spartacus Cup 2-dagars i
Ungern och XXXV MOV (Meeting Orienteering Venice). Den senare med tre sprintar,
varav en nattsprint nära Marcusplatsen i Venedig.
Dag-KM avgjordes torsdag 15 september vid Hindås SK:s stuga. Björn Karlsson stod
för banorna och fru Carin för rödbetssoppa, hembakat bröd, kaffe och äpplekaka. 52
medlemmar deltog. En mycket trevlig kväll trots rekordmånga älgflugor.
Klubbmästare blev:
KM dag:
D17- Elin Classon
H17- Erik Classon
D16 Kajsa Homann
H16 Emil Sundström
H14 Olle Elfström
D12 Vera Elfström
H12 Max Billing
D10 Kajsa Elfström
H10 Ellilot Burvall
D40 Sofia Hagman
H40 Magnus Homann
D50 Jenny Homann
H50 Bengt Classon
H60 Carl-Henry Andersson
D70 Birgitta Karlsson
H70 Hans Karlson
Natt-KM avgjordes fredag 1 april på Hjortnatta samt för H/D 10 fredag 11november i
samband med Sprint by Night. 15 resp. 3 medlemmar deltog.
Klubbmästare blev:
D17- Elin Classon
H17- Erik Classon
H14 Olle Elfström
D12 Vera Elfström
D10 Kajsa Elfström
H10 Karl Hugo Nilsson
H45 Martin Johansson

H55 Per Andersson
H65 Carl-Henry Andersson
H70 Ingemar Lindblom
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Tävlingen om poängpriset fick följande resultat:
1. Erik Classon

542 p

6. Hans Carlsson

468

2. Elin Classon

531

7. Torbjörn Wikström

415

3. Carl-Henry Andersson

500

8. Kajsa Elfström

395

4. Magnus Homann

473

9. Martin Johansson

358

5. Ingemar Lindblom

469

10. Birgitta Carlsson

353

Hela 123 medlemmar gjorde under året drygt 1600 starter vid c:a 250 tävlingstillfällen.
Öppna banor, närtävlingar, nattcuper och veterantävlingar är inräknade. 6 löpare sprang
minst 50 tävlingar, 8 minst 40, 15 minst 30, och 23 minst 20 tävlingar och 50 minst 10
tävlingar. Carl-Henry Andersson startade i 122 tävlingar (varav 68 distrikts- eller
större), Torbjörn Wikström i 93 (53), Ingemar Lindblom i 73 (68), Inger Eismark i 58
(56), Erik Classon i 58 (46), Magnus Homann i 56 (40) och Kurt Ekberg i 55 (30).
Totalt har vi erövrat 103 segrar, 86 andra- och 47 tredjeplaceringar. Carl-Henry
Andersson har segrat i 50 (varav 34 i tävlingsklass på distrikts- eller större) tävlingar,
Erik Classon i 12 (6), Ingemar Lindblom i 9 (9), Hans Carlsson i 6 (6), Birgitta Carlsson
i 4 (4), Elin Classon i 4 (3), Magnus Homann i 3 (2), Nikki Weihart i 3 samt Vera
Elfström i 2 (1).


Orinto kom på en mycket fin 5: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 Trollhättans SOK OK
291
2 Hestra IF
213
3 IF Hagen
200
4 Skogshjortarna
191
5 OK Orinto
169
6 OK Tranan
159
7 Markbygdens OK
158
8 Vänersborgs SK
149
9 Ulricehamns OK
131
10 Falköpings AIK OK
114
11 IK Ymer
85
12 Ryda SK
79



Skogskarlskannan är ett poängpris för ungdom och juniorer på DM medel och
klassisk. Här kom Orinto på 18:e plats. Det är ett vandringspris under en
femårsperiod.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18

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

244
177
168
141
138
113
78
67
65
51
7



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
också individuell tävling. Orinto kom på 14:e plats i tävlingen Bästa klubb och
13:e i tävlingen Mesta klubb.



Kortaste tävlingstid hade Stella Gabrielsson då hon kom 5:a i U1 på första
etappen av Kinnekullesprinten med tiden 7.56 min på 1060 m.



Längsta tävlingstid hade Peter Gabrielsson och Martin Johansson på första
etappen av OMM i Skottland. De sprang 26 km med 1575 m stigning på 8.36.23
tim. Räknar vi normala tävlingar så hade Peter längsta tid på åttonde sträckan på
10MILA. Han sprang i 2.38.49 tim på 12,8 km.



Vid årets slut låg följande bland de 100 bästa på Sverigelistan: (Inom parentes
bästa placering på distanslista) D21 Elin Classon 65 (5 natt), H21 Erik Classon
54 (2 natt), H45 Magnus Homann 48 (4 natt), H65 Carl-Henry Andersson 3 (1
natt), D70 Birgitta Carlsson 85 (18 sprint), H70 Ingemar Lindblom 71 (14
sprint) och Hans Carlsson 37 (4 sprint).



Erik Classon tilldelades Västergötlands Skogskarlars resestipendium på 7000 kr,
avsedda för extrasatsningar på utvecklande tränings- och/eller tävlingsresor.



Antalet medlemmar var vid årets slut:

2016
Kvinnor
Män
Totalt

-6
13
17
30

7-12
28
41
69

13-20
7
8
15

21-40
19
10
29

4129
43
72

Totalt
96
119
215

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten.
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Styrelsen har bestått av ordf. Martin Johansson, sekr. Carl-Henry Andersson, vice sekr.
Björn Karlsson, kassör Håkan Hagman samt Bengt Mattsson och Torbjörn Wikström.
Suppleanter har varit Erik Classon och Elin Rönnow.
Revisorer: Rosa Björkman och Susanne Borg med Anna Björkman och Jenny Homann
som suppleanter.
Ungdomskommitté: Annette Reul, Ronnie Bohman, Peter Gabrielsson, Björn Karlsson
och Karl Nilsson.
Breddkommitté: Sammankallande Martin Johansson, Hans Carlsson, Cykel- och
naturpasset Magnus Homann och Skola Bengt Mattsson. Har ansvarat för kontakter
med friluftsorganisationer, underhåll av Sjuhäradsleden och kommunaktiviteter.
Tränings- och tävlingskommitté: Sammankallande Björn Karlsson, Carl-Henry
Andersson, Per Andersson, Erik Classon, Magnus Homann. Har ansvarat för junior/vuxenträning, tävlingsplanering och laguttagning till större stafetter.
Stugkommitté: Sammankallande och stugfogde Krister Alfredsson, Ronnie Bohman,
Kent Olausson och bokningsansvarig Conny Wernersson. Har ansvarat för underhåll,
materialförvaltning och bokning.
Fest- och trivselkommitté: Sammankallande Carin Arrestad Karlsson, Lotta Bohman
och Annika Schenk Sundström.
Informationskommitté: Sammankallande Torbjörn Wikström, Medlemsregister Bengt
Mattsson och Håkan Hagman. Har ansvarat för medlemsregister, kommunikation, press
och Orintoken.
Veterankommitté: Sammankallande Christina Wernersson, Birgitta Carlsson, BrittMarie Ekberg och Siv Olausson.
Klädansvarig: Peter Gabrielsson.
Kontaktpersoner i vissa frågor:
Kart- och tekniska: Carl-Henry Andersson

Skola: Bengt Mattsson

Mark: Bengt Classon

SISU: Christina Wernersson

Valberedning: Jenny Homann, Kent Olausson och Reinhold Reul.
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 året!
Under 2017 kommer verksamheten fortsätta som 2016 med:
Förhoppningsvis en ännu större skara barn och ungdomar som tränar på tisdagar.
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 Vi

behåller teknikträningar på torsdagar för alla. Här hoppas vi på ett ännu större
deltagande än 2016.

 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

eget projekt Skoltrappan för lågstadieklasserna i Hindås-, Rävlanda- och
Bollebygdsskolorna. Här hoppas vi att vi under 2017 (eller 2018) kan ta ett
steg till och hitta på något för högstadiet.

 Vi

kommer att som vanligt ordna vår årliga tävling "Orintos Vårtävling", direkt
efter 10-mila.
 Vi kommer även tillsamman med Räven att stå som värd för DM medel och
DM-stafett. Där vi skall bära fanan under stafett-DM och då har vi även fått
möjligheten att hjälpa båda Göteborg och Halland.
Vi hoppas att år 2017 blir minst lika framgångsrikt tävlingsmässig som 2016 och att
tillströmningen av nya orienterare fortsätter. Så att vi blir ännu fler som träffas ute i
skogen vid en kontroll, på arenan i en vägvalsdiskussion eller i stugan efter en träning.

STYRELSEN
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