
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för OK ORINTO  2008.

Tävlingsmässigt har det varit ett bra år. Åter fick vi en finalplats på SM, denna gång på 
medeldistans där 15-årige Erik Classon kom 29:a i H18.  Erik kom också 3:a på Götalands-
mästerskapen, där han även ingick i Västergötlands segrande stafettlag. Också Lotta Saetre 
har sprungit bra med en seger i D21Elit och 34:e plats på O-ringen i damernas elitklass. För 
första gången fick klubben också en Riksmästare för veteraner då Carl-Henry Andersson vann 
medeldistansen i H60. Vi har tagit två DM-guld och totalt 68 segrar. 
För första gången fick vi ihop lag till Ungdomens 10-mila och för första gången sedan 1998 
deltog vi i stora 10-mila, med 258:e plats som resultat. 
Klubbens medlemmar gjorde under året 905 starter. 75 medlemmar gjorde minst en start. 
Vi har haft en bra ungdomsverksamhet och anordnat både teknikträningar, löpträning, 
inomhusträning och läger. Vi har också genomfört nybörjarkurser för både ungdomar och 
vuxna.
Dessutom har vi ordnat tävlingsläger i Danmark, skinklopp, resa till Wendelsbergsrevyn, 
genomfört studiecirklar, gett ut klubbtidning, ritat karta m.m.
Vi har också genomfört Naturpasset och sålt hela 250 paket. 
Söndagen 11 maj arrangerade vi nationell medeldistanstävling i Varpås i Bollebygd med 910 
anmälda löpare. 
Vi har varit representerade i Västergötlands Orienteringsförbund samt i Borås O-ring. 

MOTIONSKOMMITTÉN arrangerade under sommaren, från mitten av juni till mitten av 
september, som vanligt Naturpasset, med kontroller på kartan Bollebygd NO. Temat var 
utsikt. Totalt såldes hela 250 paket på försäljningsställena Hindås Camping, Brodins kiosk i 
Rävlanda samt Bollebygds Glasmästeri & Foto. Hans Carlsson sålde nära 100 paket till 
Bollebygds kommun och andra arbetsgivare. I paketen inbjöds till nybörjarkurs i samarbete 
med ungdomskommittén. Kursen omfattade 5 ggr och hölls i samband med ordinarie 
teknikträningar. De flesta kursdeltagare prövade också på orientering på OK Landehofs 
tävling 21 sept.

UNGDOMSKOMMITTÉN och TRÄNINGSKOMMITTÉN. 
Verksamheten har varit omfattande. Under 2008 har kommittéerna genomfört 63 träningar, 33 
på vintern och våren och 30 på hösten. Av dessa har c:a 25 varit teknikträningar.  Totalt har 
det varit c:a 600 deltagare. 
Under vintern var det på tisdagar styrkeövningar och bollsport i Hällingsjöskolans 
gymnastiksal och på torsdagar konditionsträning. På våren och hösten byttes 
inomhusövningarna mot teknikträning. 
Under tävlingsfria perioder har det dessutom på söndagar varit löpträning från stugan. 
Under våren genomfördes en nybörjarkurs för ungdom med c:a 15 deltagare. 
Många av dessa var också med på inofficiellt KM i sprintstafett vid Bollebygdsskolan tisdag 
20 maj. Drygt 45 löpare startade i de 11 lagen. Efter tävlingen var det korvgrillning. Totalt var 
ett 60-tal medlemmar på plats.       
Under hösten genomfördes ytterligare en nybörjarkurs, nu för både ungdomar och vuxna och i 
samarbete med motionskommittén.                 
Kommittén genomförde också triathlon- KM vid stugan den 3 juni.

På ZOO-lägret 8-9 november deltog 10 ungdomar samt Björn Karlsson och Torbjörn Saetre 
som ledare.
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STUGKOMMITTÉN har ansvarat för stugans skötsel och underhåll. Man har också gjort en 
ny trappa och ett nytt tak över luftpumpen. Stugan har varit uthyrd vid 9 tillfällen. 

FEST – och TRIVSELARRANGEMANG. 
26 januari var c:a 20 medlemmar på Wendelsberg och åt god mat, samt såg på den årliga 
revyn.
Vid årsmötet onsdagen den 20 februari bjöds de drygt 20 deltagarna på landgång samt kaffe 
med dopp.                                                                                                                             
Tävlingslägret i Danmark 7 – 9 mars, där 26 medlemmar deltog, kan väl också hänföras till 
trivselarrangemang.

Söndagen 7 december arrangerade Pertti Heed och trivselkommittén det traditionella 
Skinkloppet med årsavslutning. Pertti inbjöd till VM i SM. Det visade sig att S stod för saft. 
De som sprang skinkloppet fick en stor mugg fylld med saft. Det gällde att spilla ut så lite 
som möjligt under loppet. Varje utspilld cm gav en minuts tillägg.
Övriga gick tipspromenad med frågor för både vuxna och barn. Alla deltagare kom så 
småningom till tomten som serverade glögg, pepparkakor och godisstrut. Efteråt bjöds de c:a 
50 deltagande medlemmarna på  kaffe med dopp. Det var också prisutdelning till 
klubbmästare, de bästa i poängpristävlingen och till ungdomar. 

INFORMATIONS- och DATAKOMMITTÉN har skött hemsidan. Under året bytte vi till 
en ny layout och skaffade en egen webbadress: Orinto.se.
ORINTOKEN utkom under året med tre nummer. Orintoken läggs ut på hemsidan, men 
många skickas fortfarande ut med post. 

KARTOR. Smärre revidering av tävlingsområdet för vårtävlingen genomfördes.

UTBILDNING och REPRESENTATION. 
Under året har genomförts tio studiecirklar, sex i samband med tävlingen och fyra vid 
styrelse- och kommittéarbete. 
Hans Carlsson och Torbjörn Wikström representerade klubben vid Borås O-rings årsmöte.
Torbjörn Wikström och Per Andersson representerade klubben vid Västergötlands 
Orienteringsförbunds årsmöte.
Per Andersson deltog 13 oktober i ett möte angående samarbete i 7-härad. Resultatet blev att 
det anordnas nattcup och juniorsamlingar under vintern.
Vid Föreningsledarkonferensen i Borås 22 nov. deltog Pertti Heed och Rosa Björkman på 
delen Organisation/media, Torbjörn Wikström och Björn Karlsson på delen Tävling/teknik 
och Per Andersson på delen Ungdom/elit. 
Andreas Westberg har påbörjat en Ungdomsledarkurs, Plus 5, som fortsätter under 2009.
Carl-Henry A har varit ledamot i VOF:s kartkommitté och Hans Carlsson i Borås O-rings 
styrelse.

O-ringen 2013.  
Carl-Henry Andersson deltog 26 maj i ett möte angående att söka O-ringen 2013.
O-ringenföreningen 2013 bildades i Ymergården 26 maj. Första uppgiften blir att framställa 
en ansökan. Torbjörn Wikström och Carl-Henry Andersson deltog i mötet.
15 december hölls ett möte i Bollebygd mellan kommunen, SOFT:s representant Tom 
Holloway och företrädare för O-ringenföreningen 2013. Bengt Classon representerade 
Orinto. Bollebygds kommun var positiv till en eventuell etapp i Bollebygd.
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TÄVLING. Söndagen den 11 maj arrangerade vi en nationell tävling på medeldistans. 
Tävlingen var också deltävling i VOF-Award och BT-priset. TC var förlagt till en liten äng i 
Varpås på Stellan Gustavssons ägor. C:a 2 km² av den nyreviderade kartan Bollebygd NO 
användes. Alla startade i den kuperade kullen mellan Varpås och Bollebygd och fortsatte 
sedan österut förbi den gamla skjutbanan. De flesta kartor och banor var utskrivna av Yngve 
Malmlöf AB, men vi skrev också ut banor i Öppenklasserna på TC med klubbens 
färglaserskrivare då de på förhand utskrivna tog slut. Även kartor för sent efteranmälda skrevs 
ut på klubbens skrivare. 

Vädret var strålande och allt fungerade till belåtenhet. Vi fick åter beröm av deltagarna. 

Vi hade totalt 910 löpare anmälda, varav 853 startade. Av 60 löpare i H21 vann Håkan 
Pettersson, IFK Göteborg nära 2 min före Andreas J Johansson GMOK. Av 40 löpare i D21 
vann Jenny Johansson, Ulricehamns OK före Åsa Hellqvist OK Skogsfalken. 
24 banor med totalt 80 kontroller lades för de 56 olika klasserna. Längsta banan, H21 var 
4770 m med 15 kontroller och 200 m stigning. Två sträckor var dryga 2 km. D21L sprang 
3540 m med 12 kontroller och 160 m stigning. Kortast var banan för U1 hade 1680 m med 8 
kontroller.

Tävlingsledare var Torbjörn Wikström. 
Övriga ansvariga var: Banläggning Carl-Henry Andersson och Per Andersson. Anmälan/data 
Bengt Mattsson, Bygg Bengt Olausson, Parkering Kent Olausson, Markägarkontakter Erik 
Andersson, Sanitet Thorbjörn Saetre, Barnpassning Elisabeth Jonasson, Öppna klasser Britt-
Marie Ekberg och Ola Steneborg, Knatteknat Bengt Claesson, Marka Birgitta Carlsson, Start 
Lars Andersson, Mål Christer Alfredsson, Material Kurt Ekberg, Klagomur/Press Rosa 
Björkman, Tävlingskassör Zenta Karlsson, Resultattavla Hans Carlsson, Sjukvård Karin 
Magnusson, Priser Pertti Heed, Speaker Henrik Gustavsson och Stefan Lund, Viltrapport 
Rosa Björkman. Personalansvarig var Karin Magnusson.
Bankontrollant var Bob Kaill, IK Omega. Tävlingskontrollant var Anders Davidsson, Hyssna. 

Korp-OL. Medlemmar i Orinto anordnade en deltävling för Göteborgskorpen 1 april.

Vi arrangerade Göteborg/Majornas klubbmästerskap vid stugan 1 nov. Erik Classon och 
Andreas Westberg lade de 12 banor som krävdes och fick mycket beröm för detta. Nära 50 
löpare deltog.

ÖVRIGT. Hans Carlsson har ansvarat Bingolottoförsäljningen, som fortfarande ger ett 
tillskott till kassan. 
Klubben ansvarar för en del av Knalleleden och står för underhållet av denna del. Bollebygds 
kommun ger bidrag till detta. Erik Andersson, Bengt Olausson och Hans Carlsson har 
ansvarat.
Bollebygds kommun anordnade Folkhälsodag lördagen 27 sept. på torget i Bollebygd. Vi 
medverkade genom att erbjuda en ”rapportorientering”. Intresset var dock dåligt. Stefan 
Lund fanns på plats och Carl-Henry Andersson hade gjort banan.
Bollebygds kommun har gett ut en folder om friskvård/fysiska aktiviteter. Orinto presenterar 
där Naturpass och träningar. 
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TÄVLINGSSÄSONGEN. 
Säsongen första seger tog Carl-Henry Andersson då han vann H60 på Pan-Kristianstads 
nattävling 29 februari.

7-9 mars reste 26 medlemmar till den traditionella stortävlingen Nordjysk 2-dagars. Vi bodde 
i Rødhus från fredag kväll till söndag morgon. Båda tävlingarna gick i Bulbjerg/Vester Torup, 
ett svårorienterat område med mest ganska tätbevuxna men också öppna klitter. På lördagen 
lyckades Carl-Henry bäst med seger i H60 och Anna Lindberg med 2:a plats i D21B. På 
söndagen kom Hans Carlsson 4:a i H65 och Stefan Lund 5:a i H21A. 
Carl-Henry tog en ny seger på Falkenbergs tävling i tuff terräng vid Abild. Erik Classon kom 
3:a i H16.

Påsktävlingarna inleddes med den traditionella ”Häxjakten” i Skara på skärtorsdagen som 
inföll redan 20 mars. Tävlingen genomfördes trots 5-10 cm nysnö. Carl-Henry vann H60 med 
5 min, Erik vann H16 före en av Sveriges bästa i klassen, Fredrik Edén OK Kåre, Falun.
Sedan föll ännu mera snö och många påsktävlingar ställdes in. 
IK Trenne genomförde dock sin medeldistanstävling på Långfredagen. Då 14-årige Erik C 
sprang i H21, gjorde ett mycket bra lopp i bra konkurrens,  och kom 13:e av 42 startande.

Även IK Uven genomförde sin Annandagstävling på lång distans i Anneberg trots 10-25 cm 
snö. Alla de 13 tappra Orintolöpare som startade, fullföljde sina banor. Lotta Saetre tog hem 
segern i D21E, Stefan L vann H45, Carl-Henry vann H60 – med 12 minuter – och Erik tog en 
3:e plats i H16.

Också helgen efter påsk var tävlingarna i våra trakter inställda, men några åkte till 
Tibrotrippeln, natt, medel och lång. Bäst gick det på natten där Stefan vann H45 och Erik kom 
4:a i H16 i kamp med många av Sveriges bästa i klassen.

I Skogshjortarnas Hjortnatta, fredagen 4 april, sprang Erik C, som träning för en lång 
nattsträcka på 10-mila, i H21Lång och besegrade många seniorer på den tuffa banan. Carl-
Henry tog en ny seger i H60.

På lördagen arrangerade Sävedalens AIK medeldistans på onödigt enkla banor.

Nästa dag var det bättre orientering då OK Alehof arrangerade Aleträffens långdistans i 
vildmarken NO om Bohus. Detta passade Per Andersson som vann H50 och Carl-Henry som 
vann H60. Lotta gjorde också ett bra lopp och kom 3:a i bra konkurrens i D21 Lång.

Onsdagen 9 april åkte några Orintokar till Jönköping och sprang ”Bauernatta”, en 
medeldistans i mycket snabblöpt terräng. Carl-Henry vann H60, Erik sprang 5,2 km på 34 
min i H21 och kom 2:a – det fanns också H21L, Stefan sprang 3,5 km på 22 min men kom 
ändå bara 2:a.

Kvällen efter var det dags för Sjuhäradsmästerskap i natt-OL. Rydboholms SK hade lagt 
trevliga banor från Idrottshallen i Viskafors. Carl-Henry vann H60, Erik kom 2:a i H16 efter 
omöjlige Johan Högstrand, Bengt Classon kom 2:a i H45 och Elin Classon kom 4:a i D14. 
Stefan L sprang i H21, gjorde ett bra lopp och kom 3:a endast 5.38 efter Hestras nattspecialist 
Jan Hilding.
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Lördag 12 april åkte ett billass till Uddevalla OK:s elittävling på Herrestadsfjället. Åter blev 
det en snötävling och många frös, då det låg blötsnö på buskar och träd och det samtidigt var 
många mossar. Lotta kom 4:a i D21E och Carl-Henry vann H60 med 9 min.

Då OK Räven arrangerade Sjuhäradsmästerskap och nationell tävling vid Strömma dagen 
efter var det dock snöfritt. 23 Orintolöpare startade. Stefan vann och Björn Karlsson kom 4:a i 
H45 och Lotta kom 3:a i D21Lång. Sjuhäradsmästare blev Stefan i H45. 

Herkules arrangerade långdistans 20 april vid Herkulesgården. Det blev segrar för Elisabeth 
Jonasson i D45M och Torbjörn Saetre i H35M. Bengt Olausson kom 2:a i H80 liksom Stefan 
i H45.

26-27 april deltog Orinto med eget lag på 10-mila, för första gången sedan 1998. Tävlingen 
gick vid Rosersbergs slott i Uppland i snabbsprungna marker – mycket snabbare än vad 
banläggarna hade räknat med. Laget med många ungdomar tog sig runt och kom på 258:e 
plats, av 342 startande lag, med tiden 14.17.28. Kristiansand OK vann på tiden 9.34.30. I laget 
sprang  - med växlingsplaceringar - Stefan Lund (221), Erik Classon (258), Bengt Classon 
(272), Björn Karlsson (253), Finn Otréus (257), Lotta Saetre (242), Johan Andersson (245), 
Nicklas Andersson (243). Jakob Lund kom in som c:a 240 men fick vänta en bra stund innan 
han fick växla och då som 255:a. Orsaken var att Andreas Westberg på sista hade varit sjuk 
och blivit lovad att inte behöva springa drygt 17 km. För de som var med i omstarten kortades 
sträckan med c:a 5 km. Eftersom alla i laget hade gjort bra lopp och eftersom banläggarna 
totalt felberäknat löptiden, så kom Jakob till sista växeln innan omstarten. Andreas förde 
sedan in laget på 258:e plats.

Lördag 26 april vann Elin Classon D14 på Gällstads BT-pris-tävling på medeldistans. Hans C 
kom 3:a i H65, endast 39 s från segern.

Då Kinnaström arrangerade medeldistans vid Apelhult 1 maj, vann Erik H16.

Ulricehamns OK arrangerade Elitserietävling på lång distans vid Alhammars grottor vid 
Åsundens lördag 3 maj. Övriga sprang medeldistans utan några stora framgångar.
Dagen efter var det långdistans. Bästa placeringarna tog Stefan L 2:a i H45, Bengt Olausson 
3:a i H80, Per A 4:a i H50 och Erik 5:a i H16.

På vår egen tävling 11 maj debuterade Anna Westberg med seger i klassen U1.

17-18 maj sprang 6 medlemmar Närkedubbeln i Kilsbergen i bra konkurrens. Bäst gick det 
första da´n då Erik kom 3:a i H16 och Lotta 9:a i D21E.

Årets första DM-tävling, sprint, arrangerade Borås GIF 18 maj i Fristad med bara fem 
startande Orintolöpare. Banorna gick omväxlande i skog och bebyggelse med många 
kontroller. Carl-Henry blev distriktsmästare i H60, Stefan kom 3:a i H45 och Birgitta 
Carlsson 4:a i D60.

Erik var med på Västergötlands USM-läger i Söderhamn 22-24 maj. Där sprang han också 
Faxeträffen i konkurrens med de flesta i Sverigetoppen. Erik kom 14:e av 116 startande.

Både Erik och Elin var uttagna i Västgötalaget till 7-distriktmatchen ”Unionsmatchen” för 
ungdom som avgjordes 31 maj-1 juni i Trollhättan. På lördagens individuella tävling kom 
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Elin 30:e i D14 och på stafetten sprang hon i ett Västgötalag som kom på 34:e plats. Eriks 
klass H16 blev struken pga. felutsatt kontroll och till söndagens stafett blev han sjuk. 
           
Samma helg vann Stefan L Rehns BK:s medeldistans. Han sprang 3,5 km på tiden 20.02. 
Dagen efter blev det ”bara” en 3:e plats  trots samma fart.  

8 juni åkte ett billass Orintolöpare till Sommarlanssprinten i Skara med 2300 deltagare. Jakob 
sprang mycket bra i H16Extra och kom 9:a av 71.  Bra sprang även Rasmus Almqvist som 
kom 3:a i U4 och Stefan som kom 3:a i H45.

Onsdagen 11 juni deltog Carl-Henry i DM i Pre-O som Lerums SOK arrangerade i 
Härskogen. Han prickade, liksom segraren Michael Johansson Vänersborg, in alla 17 
kontrollerna, man använde 9 s längre tid vid tidskontrollen och kom 2:a bland de 12 startande 
västgötarna i A-klassen.

15 juni sprang Birgitta och Hans Carlsson sprinttävlingen Edetdubbeln. Birgitta vann båda 
etapperna i D60. Hans, i H65, vann den första och kom 3:a totalt.
                                                                                                                    
24 juni var det dags för OK Rävens "Minitjoget" vid Lygnerns strand, där Orinto deltog med 
fyra jämna 5-mannalag, mest ungdomar. De kom 12:a, 18:e, 24:e och 32:a bland de 35 lagen. 

24-26 juni sprang Stefan Idre 3-dagars och kom 3:a i H45.

Birgitta och Hans C sprang veteran-VM i Portugal 28 juni-5 juli. På sprinten kom Hans 17:e i 
H65 i sitt kvalheat och tog sig till A-final, men där gick det sämre. Birgitta kom 49:a i B-
finalen i D60.
På långdistansen tog sig båda till A-final efter de två kvaltävlingarna. Där kom Hans 60:e 
medan Birgitta bröt.

Hestra arrangerade Sjuhäradsmästerskap på medeldistans vid Almenäs 1 juli. Elin C vann 
D14. Per A kom 3:a i H50.

Efter att GMOK arrangerat junior-VM på medeldistans i Ängårdsbergen 3 juni, stod Frölunda 
för publiktävling, delvis på de svåra VM-banorna. Carl-Henry vann H60, Stefan kom 2:a i 
H45, Torbjörn Wikström 4:a i H60 och Elin 6:a i D14.
Dagen efter kom Lotta 3:a i en stark D21-klass i en publiktävling i Skatås.
Nästa dag kom Lotta 6:a på Utbys publiktävling på JVM:s  långdistanskarta och fortsatte även 
da´n därpå med en ny 6:e plats på Sävedalens tävling i samband med JVM-stafetten. Där blev 
det segrar för Erik i H16 och Carl-Henry i H60. 

C:a 20 medlemmar sprang 11-13 juli åtminstone någon etapp på Hallands 3-dagars. Första 
etappen avgjordes på 5000-del i detaljrik terräng mellan Tjolöholms slott och havet och de 
båda sista etapperna vid Stättared, SV om Horred. I D21L gjorde Lotta två riktigt bra lopp, 
3:a på andra etappen och vann sista. Slutplaceringen blev 4:a, 3.15 efter Louise Göthfors, 
GMOK och endast 7 sekunder efter 2:an. Carl-Henry vann H60 efter två etappsegrar och Erik 
sprang jämnt och säkert i den tuffa H16-klassen och kom 5:a.  

Årets O-ringen var förlagt till Sälen 21-25 juli. 28 medlemmar deltog i 5-dagarstävlingen 
medan andra sprang enstaka etapper. Totalt sprang 42 medlemmar någon etapp. På etapp 4 
startade 40 Orintolöpare.
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För första gången lovades det möjlighet till stugboende för alla. Det skulle finnas 60 000 
sängplatser i Sälenområdet. Klubben bokade platser ett år i förväg men arrangörerna 
uppfyllde inte sina åtaganden. De tog fram drygt 20 000 platser. Trots den tidiga bokningen 
fick inte Orinto några stugor via arrangören. Orsaken gick inte att få fram men troligen 
berodde det på oreda i  bokningsorganisationen. Vi fick ordna stugor själva. Det gick men vi 
fick tyvärr inget samlat boende.
Tävlingsmässigt blev det ett bra O-ringen. De två första etapperna hade mål på Vasaloppets 
startgärde och banorna gick delvis i stiglös vildmark. Etapp 3 och 4 gick vid Hundfjället. På 
etapp 3 hade de längsta banorna intressant orientering i delvis mycket detaljrika sluttningar, 
medan de kortare banorna mest gick fram i och emellan stugbyarna.
På fjärde etappen skulle det vara skidlift till starten, men ibland var kön till liften över en 
timme, så det var snabbare att gå. Banorna gick på kalfjället i delvis detaljrik terräng men 
mest mycket detaljfattig.
Sista etappen avgjordes vid C-orten Lindvallen i en stor sluttning med bra orientering. Det 
blev också ett kraftprov eftersom terrängen var tunglöpt, det var uppförsbacke sista halvan av 
banorna och det var en tryckande värme. 
Bästa totalplaceringen tog Carl-Henry med 3:e platsen i H60 efter placeringarna 5,4,9,4,4. 
Erik tappade nästan 19 minuter på första etappen men sprang sedan bra och kom 10:a i H15 
efter bl.a. 3:e plats på andra etappen. 
Lotta sprang i D21E och tog en fin 34:e plats. 
Övriga placeringar bland de 50 bästa: Stefan 22 i H45, Per 25 i H50, Torbjörn Saetre 42 i 
H35M, Elin 44 i D13, Kent O 48 i H60 och Hans C 50 i H65.
Anna Lindberg vann Ö6 på både 2:a och 3:e etappen i kamp med 42 resp. 72 löpare.
Jakob L gjorde första dagen ett bra lopp i H15 och kom på 19:e plats.

Orinto deltog för första gången med ett HD18-lag i Ungdomens 10-mila. Tävlingen gick vid 
Billingehus i Skövde. Laget tog sig runt och kom på 73:e plats. Laget sprang enligt följande. 
Växlingsplaceringar inom parentes.
Erik Classon (66), Alexander Magnusson (76), Elin Classon (78), Johan Andersson Ryda SK 
(75), Nicklas Andersson (73), Christian Saeland (72), Johan Magnusson (73), Rasmus 
Almqvist (73), Simon Palm (73) och Andreas Westberg (73).
Johan Andersson och Karin Magnusson var med som ledare.

Vid medeldistanstävlingarna i samband med U-10-mila och  Klyftamos Ultralång-SM vid 
Sparresäter vann Carl-Henry H60 båda dagarna. Erik kom 3:a i en mycket stark H16-klass vid 
den andra.

Anna-Lena Nyth och Torbjörn W sprang 2-9 augusti ”6 jour de l´Aveyron” i Frankrike i 
ganska öppen men extremt detaljerad terräng med sten och bergsformationer. Torbjörn kom 
13:e bland de 90 startande. Att Torbjörn var drygt 1tim 50min efter segrande Etienne Bousser 
visar hur svårt det var.

7 augusti var det dags för Borås GIF:s ”Borås City Sprint”. Erik vann H16. Elin kom 2:a i 
D14 och Hans C 2:a i H65.

Lotta deltog i Hjobygdens 2-dagars 9-10 augusti och kom 3:a på lördagens medeldistans. 

Vid Götalandsmästerskapen nära Karlshamn lördag 9 augusti gjorde Erik ett mycket bra lopp 
i H15 och kom, liksom förra året, 3:a. Även Elin kom med i laget och sprang in på en fin 28:e 
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plats bland de 75 löparna i D14. I söndagens stafett (HD14, HD15, HD16) svarade Erik för en 
ny bra insats, kom in som 3:a på förstasträckan och hans lag, Västergötland 1, vann. 
Västergötland blev också bästa ungdomsdistrikt.

På Hestra IF:s långdistans i de mossiga markerna vid Elfsborgstugan 17 augusti  lyckades inte 
någon av de 20 Orintolöparna ta några topplaceringar.

23-24 augusti arrangerade Rydboholms SK medel och långdistans vid Borås motorstadion i 
Gäddered. Carl-Henry vann H60 båda dagarna, Stefan var 3:a och 2:a i H45. Lotta kom 6:a i 
D21 första dagen och Bengt O vann H80 andra dagen.

Helgen därpå gick Skenes medeldistans och OK Marks långdistans ”Môsatrôvet”. På Skenes 
blev det segrar för Erik i H16 och Carl-Henry i H60, samt 3:e-platser till Elin i D14 och Lotta 
i D21. Bästa insatserna på ”Môsatrôvet” gjorde Erik, 3:a i H16 och Elin, 6:a i D14.

Lördagen 6 september  stod OK Tranan som värd för DM på medeldistans i ganska snabba 
och lättorienterade marker vid Valhyltan SO om Tranemo. Stefan gjorde ett jättelopp i H45, 
men blev ändå besegrad av klassens gigant, Peter Cederberg, med 35 s och kom 2:a. Erik kom 
3:a i H16, Lotta 4:a i D21 och Elin 5:a i D14.

På söndagen avgjordes stafett-DM på samma ställe. H45-laget med Björn Karlsson, Per A och 
Stefan L sprang mycket bra. Hade sträckplaceringarna 2,1,1 men kom ändå bara 2:a, 1.00 
efter segrande Trollhättans SOK.
H16-laget med Jakob L, Elin C/Simon Palm och Erik C kom 4:a, endast 53 s. från tvåan. Erik 
vann sista sträckan med 2.30 min men kom inte riktigt ikapp.
H180-laget med Hans C, Lars Andersson och Carl-Henry A kom 5:a, drygt 6 min efter 
segrarlaget.

DM-tävlingarna fortsatte nästa helg vid Perstorps skjutbanor, norr om Karlsborg med SOK 
Träff och OK Skogsstjärnan som arrangörer. 
Fredagens natt-DM gick delvis på snabb tallhed och delvis i ett ganska detaljerat höjdparti 
med inslag av hyggen och ungskog. Carl-Henry vann H60, Erik kom 2:a i H16 och Elin 3:a i 
D14. Ett antal klasser fick strykas pga. fel utsatt kontroll. DM för dessa klasser avgjordes på 
Herrljungas natt.
Söndagens långdistans-DM inleddes i ett mycket detaljerat område, där det både var svårt att 
orientera och springa. Sedan blev det allt lättare och snabbare. Bäst lyckandes Carl-Henry 
med 2:a plats i H60, Erik och Stefan 4:a i H16 resp. H45 och Hans C 5:a i H65.

Lördagen den 20 september blev Carl-Henry svensk Riksmästare för veteraner, då han vann 
H60 på medeldistans. Svanesunds GIF arrangerade på Orust. Det var  klubbens första seger i 
veteran-RM.

Erik sprang samtidigt Ungdoms-SM i Söderhamn, men var inte riktigt frisk och lunkade in på 
93:e plats.
Bättre gick det samma dag för Elin som, på Lerums medeldistans vid Härsjön, gick upp i D16 
och vann.

Dagen efter arrangerade OK Landehof långdistans i snåriga marker söder om Landvetter. 
Bästa placeringar tog Torbjörn W med 5:e plats i H60 och Elin som kom 6:a bland 34 löpare i 
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D14. På Lerums och Landehofs tävlingar debuterade också några av deltagarna på höstens 
nybörjarkurs med gott resultat.

Fredag 26 sept. avgjordes natt-DM för några klasser på Herrljunga SK:s tävling. Per kom 2:a i 
H50 och Stefan 6:a i H40. I vanliga tävlingen vann Elin D14 och Kent O kom 2:a i H60.

Erik C gick upp i klassen H18 på medeldistans-SM som OK Klemmingen arrangerade i 
mycket detaljrik och orienteringskrävande terräng 26-27 sept. Som ende 15-åring klarade han 
att ta sig till final, genom att vara 10:a  av 38 löpare i sitt kvalheat. Precis vad som krävdes.
I söndagens final kom han på en bra 29:e plats av de 40 som kvalificerat sig. Gustav Bergman 
OK Ravinen vann.

På hemmaplan kom Elin 3:a i D16 på Kullingshofs medeldistans på lördagen.

OK Skogshjortarna bjöd på söndagen som vanligt på bra orientering i fin terräng, nu vid Hol. 
Carl-Henry tog en ny seger i H60 och Erik, som kommit hem från det lyckade SM:et, gjorde 
ett nytt kanonlopp och var som 2:a bara 46 s. efter omöjlige Johan Högstrand. 

Lördag 4 oktober for ett billass till Skogsvargarnas medeldistans som gick i flack men delvis 
extremt detaljrik terräng på Hunneberg. Erik sprang i H21, gjorde ett bra lopp och kom på 
15:e plats. Carl-Henry vann H60.

Dagen efter avgjordes KM på Bredareds medeldistans i ett sällan skådat oväder. Regnet öste 
ner och hade så gjort hela natten innan. Startplatsen stod under vatten och småbäckar blev till 
forsar. Ovädret gjorde att många föredrog att stanna hemma. Klubbmästare redovisas längre 
ned. På vanliga tävlingen blev det segrar för Elin i D14 och Carl-Henry i H60. Erik kom 3:a i 
H16.

Västergötlands OF ordnade resa till Dala-Dubbeln 18-19 okt. Niklas Andersson, Alexander 
Magnusson, Erik Classon och Jakob Lund deltog. I H16 kom Erik, i par med Emil Börjesson 
Lidköping, 19:e av 131 par och Jakob 53:a i par med Anders Brag Jonsson IK Gandvik.

IFK Göteborgs årliga ”hängkavle” var förlagd till Änggårdsbergen lördag 18 okt. Bäst 
lyckades laget i Veteranklassen som kom 5:a av de 20 lagen. I Propaganda 2 blev det  11:e 
plats och i Öppenklassen  20:e.
Dagen efter arrangerade GMOK sin ”Höstkort” på samma TC. Elin vann D14 och Carl-Henry 
H60. Lotta kom 3:a i D21 liksom Andreas W i H18.

25-26 okt. avgjordes Smålandskavlen med TC i Isabergs slalombacke i OK Gisles regi. Vi 
hade med ett H21-lag där Erik C gjorde en bra nattsträcka, men vi kom inte runt på den andra.
Ena H165-laget med Per A, Hans C och Carl-Henry A kom 11:a, drygt 10 min efter segrande 
Löten OL. I det andra 165-laget vann Stefan L första sträckan med 2.20 men laget föll sedan 
till 23:e plats. Vi hade också ett lag i en Öppen klass. Erik C, Elin C och Simon Palm sprang 
bra och kom 22:a av 64 lag. Som vanligt hade vi också med ett lag H180 och dom tog sig 
runt.

Årets sista DM-tävling gick på ultralång distans och avgjordes på Hyltes tävling 2 nov. med 
gemensam start och gafflade slingor. Erik sprang H18, kom 4:a på DM och 12:a totalt. I H60 
kom Torbjörn W och Bengt M 4:a och 5:a på DM.

9



Fredag 7 till söndag 9 november arrangerade Borås GIF Nattsprint, Hestra IF Downhill och 
IK Ymer ZOO-OL. Bäst på dessa tävlingar lyckades Hans C som kom 2:a i H65 på ZOO-
sprinten. Där deltog också 13 av våra ungdomar.

På Silvatrofén, Uddevalla OK:s ultralånga par-OL, lördagen 8 november kom Lotta 2:a i D21 
tillsammans med Laila Höglund, Herkules.

Carl-Henry deltog 7-17 nov. på Peo Bengtssons Höst-Öst-resa med 11 tävlingar i Ungern, 
Serbien, Italien, San Marino och Tyskland. Det blev seger i H60 i Venedigs stads-OL där över 
3000 löpare deltar. Han vann också, på mellanbanan, sex av småtävlingarna under veckan.

Dag-KM avgjordes söndag 5 oktober vid Habeltorp i samband med Bredareds nationella 
medeldistanstävling. Årets värsta regnväder gjorde att endast 10 medlemmar startade. 
Klubbmästare blev:
H 60  Carl-Henry Andersson H 50  Per Andersson  
H 21  Johan Andersson H 16  Erik Classon
D 12  Elin Classon                       

Natt-KM avgjordes torsdag 10 april i samband med Sjuhäradsmästerskapen Rydboholms SK 
arrangerade i Viskafors. 7 medlemmar deltog. 
Klubbmästare blev:
H 60 Carl-Henry Andersson H 50 Per Andersson
H 45 Bengt Classon H 21 Stefan Lund
H 16 Erik Classon D14  Elin Classon             

Inofficiellt KM i sprintstafett med tre sträckor avgjordes vid Bollebygdsskolan tisdag 20 maj. 
På första sträckan fick upp till tre löpare springa. Drygt 45 löpare startade i de 11 lagen.
Segrare blev Lotta Johansson, Jakob Lund och Stefan Lund före Anna Westberg/Daniel Palm/
Emelie Fridén, Elin Classon och Johan Andersson. 
Kurt Ekberg och Carl-Henry Andersson arrangerade.
Efter tävlingen var det korvgrillning. Totalt var ett 60-tal medlemmar på plats.                         

Inofficiellt KM i Triathlon arrangerades tisdagen 3 juni med löpning vid stugan, cykling med 
avslutning vid Rammsjöns badplats där simningen genomfördes och sedan cykling tillbaka till 
stugan. Nicklas Andersson vann knappt före Johan Andersson. Ett tiotal medlemmar deltog.

Tävlingen om poängpriset fick följande resultat:

1. Carl-Henry Andersson     496 p       6. Per Andersson 402-9 
2. Stefan Lund                        467            7. Birgitta Carlsson 339
3. Erik Classon                    451            8. Torbjörn Wikström        326
4. Hans Carlsson                  435          9. Bengt Mattsson 323 
5. Elin Classon                 411          10. Lotta Saetre 290-6

Priset till den av ungdomarna som gjort störst framsteg under året gick till Andreas Westberg.
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76 medlemmar gjorde under året c:a 905 starter vid c:a 135 tävlingstillfällen. 8 löpare sprang 
minst 30 tävlingar, 15 minst 20, och 29 minst 10 tävlingar. Erik Classon startade i 62 
tävlingar, Elin Classon i 60, Carl-Henry Andersson i 60, Stefan Lund i 44, Jakob Lund i 41, 
Hans Carlsson i 41. 
Totalt har vi erövrat 68 segrar, 34 andra- och 45 tredjeplaceringar. Carl-Henry Andersson har 
segrat i 28 tävlingar, Elin Classon i 6, Erik Classon 5, Stefan Lund i 4, Torbjörn Saetre i 3, 
Lotta Saetre i 2 och Birgitta Carlsson i 2. Segrat i huvudklass har också Per Andersson, Hans 
Carlsson och Bengt Olausson.

• I BT-priset, en tävling med 10 deltävlingar för ungdomar i Sjuhäradsbygden, kom Erik 
Classon 3:a i H16 och Elin Classon 4:a i D14.

• I VOF:s ungdoms- och juniorserie VOF-Award med fem deltävlingar vann vi div III . 
• Orinto kom på 11: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.

• Skogskarlskannan är ett poängpris för ungdom och juniorer på DM kort och klassisk. 
Orinto kom på 18:e plats. 

• Kortaste tävlingstid hade Hans Carlsson då han kom 2:a på Borås City Sprint i H65 
med tiden 11.46 på 1880 m. 

• Längsta tävlingstid hade Björn Karlsson på långa natten på 10-mila. Han höll på i 
2.06.49 tim på 16,5 km.

• Orintoplaceringar på Sverigelistan efter 2008: H60 Carl-Henry A 1, H16 Erik C 12 
(Erik är 1:a på 2009 års lista), H45 Stefan L 26, D21 Lotta S 44, D60 Birgitta C 86, 
H50 Per A 81 och H65 Hans C 105. 

• Carl-Henry vann veteran-VM i orienteringsskytte i klassen H50, både i sprint och på 
klassisk distans. Då tävlande för I 15 IF. Tävlingarna avgjorde i Ljungskile 8-10 aug.

• Klubben ordnade 12 januari teknikträning för c:a 25 av GMOK:s elitlöpare.
• Erik Classon var med på VOF:s konfirmationsläger i Sandhem 8 juni – 5 juli.
• Jakob Lund var med på Idrefjälls ”orientering&konfirmation” under tre 

sommarveckor.
• Antalet medlemmar under året har varit: 

7-12 13-20 21-40  41- Totalt
Kvinnor   5    7   10 25  47
Män 11    7     5 38  61
Totalt 16  14   15 63 108

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten.

Styrelsen har bestått av ordf. Torbjörn Wikström, sekr. Carl-Henry Andersson, kassör Bengt 
Mattsson samt Johan Andersson och Kurt Ekberg. Suppleanter har varit Per Andersson och 
Pertti Heed.
Revisorer: Britt-Marie Ekberg och Birgitta Carlsson med Anna Björkman och Rosa Björkman 
som suppleanter. 
Ungdomskommitté: ordf. Johan Andersson, Tomas Adolfsson, Bengt Claesson, Elisabeth 
Jonasson, Björn Karlsson, Anders Magnusson, Karin Magnusson och Lotta Sætre. 
Motionskommitté: ordf. Hans Carlsson, Erik Andersson, Lars Andersson, Birgitta Carlsson, 
Anna-Lena Nyth, Ola Steneborg och Conny Wernersson.
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Elit- och uttagningskommitté: Bengt Classon och Björn Karlsson.
Träningskommitté: ordf. Per Andersson och  Carl-Henry Andersson.
Stugkommitté: ordf. och stugfogde Bengt Olausson, Krister Alfredsson, David Fridén, Kent 
Olausson och Conny Wernersson.
Fest- och trivselkommitté: ordf. Christina Wernersson,  Britt-Marie Ekberg, Rose-Marie 
Eklund, Kerstin Olausson, Maj Olausson och Anna Ståhle. 
Informations-  och  datakommitté:  Per  Andersson,  Rosa  Björkman,  Pertti  Heed,  Alexander 
Magnusson, Bengt Mattsson, Håkan Rosenlind och Torbjörn Wikström.

Anmälningssekr: Rosa Björkman. Utbildningsansvarig: Christina Wernersson.
Materialförvaltare: Hans Carlsson och Conny Wernersson.
Kontaktpersoner i vissa frågor:
Kart- och tekniska: Carl-Henry Andersson     Press: Pertti Heed    Skola: Ungdomskommittén 
Mark: Erik Andersson och Bengt Claesson   SISU: Christina  Wernersson
Valberedning: ordf. Bengt Olausson, Hans Carlsson och Tommy Pedersen.
Till representant i Borås O-ring utsågs Hans Carlsson.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ert arbete i de olika kommittéerna, vid tävlings-
arrangemang och i alla andra sammanhang.
Vi hoppas att vi under år 2009 kan bibehålla vårt nu mycket goda ungdomsarbete och även 
locka nya medlemmar, både ungdomar och vuxna, till klubben. Detta kräver mycket arbete 
och vi hoppas att alla engagerar sig i denna viktiga uppgift.
Vi hoppas också att år 2009 blir framgångsrikt tävlingsmässigt.

                                                                                                                            STYRELSEN
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