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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för OK ORINTO  2010. 
 

Tävlingsmässigt har det varit ett bra år. Vi gjorde tio starter på SM. Erik Classon, H18, kom 

11:a på medeldistans och 12:a på lång – efter heatseger i kvalet. Elin Classon, D15, kom 22:a 

på USM i sprint. Erik blev också Götalandsmästare i H18.  

Vi har tagit åtta DM-guld och totalt hela 96 segrar. Glädjande var också juniorlagets brons på 

DM-stafetten. 

Vi deltog med eget lag i 10-mila. En kontrollstämpling tog inte, annars hade det blivit c:a 

230:e plats.  

På Sverigelistan var efter årets slut Carl-Henry Andersson rankad 1:a i H60, Erik Classon 6:a 

i H18 och Stefan Lund 14:e i H45. 

Klubbens medlemmar gjorde under året 760 starter. 50 medlemmar gjorde minst en start.  

Vi har anordnat både teknikträningar och löpträningar. 

Dessutom har vi ordnat tävlingsläger i Danmark, skinklopp, resa till Wendelsbergsrevyn, 

genomfört studiecirklar, gett ut klubbtidning, ritat karta m.m. 

Vi har också genomfört Natur- och cykelpass och sålt hela 326 paket.  

Söndagen 9 maj arrangerade vi nationell medeldistanstävling i Maden  i Bollebygd med nära 

700 anmälda löpare.  

Vi har varit representerade i Västergötlands Orienteringsförbund samt i Borås O-ring.  

 

MOTIONSKOMMITTÉN arrangerade från mitten av maj till slutet av september, som 

vanligt numera både Naturpasset och Cykelpasset. 

Naturpasset var förlagt till kartan Ramsjön med 30 kontroller. 99 paket såldes. 

Cykelpasset gick i området Hindås, Rävlanda, Bollebygd, Olsfors. 28 kontroller skulle 

besökas och paras ihop med rätt foto. Hela 227 paket såldes. 

Totalt såldes alltså 326 paket på försäljningsställena Hindås Camping, Tempo i Rävlanda 

samt Bollebygds Glasmästeri & Foto och ICA i Bollebygd. Endast OK Tranan sålde fler pass 

i Västergötland. Försäljningen gav också en god ekonomisk vinst. 

 

UNGDOMSKOMMITTÉN och TRÄNINGSKOMMITTÉN.  

Under 2010 har kommittéerna genomfört 37 träningar, 18 på våren och 19 på hösten. Av 

dessa har c:a 20 varit rena teknikträningar. Även löppassen har ibland genomförts med karta.  

Under tävlingsfria perioder har det dessutom på söndagar varit löpträning från stugan.  

Under vintern kunde man deltaga i nattcuper varje torsdag. Varannan vecka arrangerades 

”Natt 7:an”, Sjuhäradsbygdens tävlingsbetonade nattcup med sju etapper, och varannan vecka 

Göteborgs mer träningsbetonade nattcup. Båda med gemensam start på gafflade banor. Dock 

blev ett par Natt 7:an inställda p.g.a. snö. 

Kommittén genomförde också triathlon- KM vid Abborrsjön den 26 augusti. 

 

 

STUGKOMMITTÉN har ansvarat för stugans skötsel och underhåll. Bl.a. har altangolvet 

oljats. 

Den trasiga luftvärmepumpen har bytts ut mot en ny. Kostnaden för denna oförutsedda utgift 

täcktes av bidrag från Härryda kommun. Vi har också lagt om taket på friggeboden och byggt 

en ramp vid ingången till stugan.  

Stugan har varit uthyrd vid 16 tillfällen.  

Lördag 30 januari var stugan uthyrd till Sävedalens AIK för deras Kick-off. C:a 30 deltagare 

sprang stafetträning på ”Basås” – i 18 minusgrader – på tävlingsbanor från 2009 års 

medeldistanstävling. På eftermiddag/kväll sprang de banorna från torsdagens Natt-7:an. 
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FEST – och TRIVSELARRANGEMANG.  
Kommittén svarade för fika vid Föreningsutvecklingsmötet i stugan 17 januari. 

30 januari var drygt 20 medlemmar på Wendelsberg och åt god mat, samt såg på den årliga 

revyn. 

Vid årsmötet onsdagen den 3 mars bjöds de 25 deltagarna på landgång samt kaffe med dopp.                                                                                                                              

Tävlingslägret i Danmark 12-14 mars, där drygt 20 medlemmar deltog, kan väl också 

hänföras till trivselarrangemang. 

 

Söndagen 5 december arrangerade trivselkommittén, tillsammans med Finn Otréus, det 

traditionella Skinkloppet med årsavslutning. De som sprang skinkloppet fick kartan i form av 

en mycket väl inslagen julklapp. Detta gav viss spridning. Snabbast var Niclas Andersson. 

Övriga gick tipspromenad med frågor för både vuxna och barn. Alla deltagare kom så 

småningom till tomten som serverade glögg, pepparkakor. Efteråt bjöds de c:a 30 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.  

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.  
Hans och Birgitta Carlsson deltog 23-24 januari i SOFT:s Naturpasskonferens på Billingehus 

i Skövde. 

Under VOF:s kurshelg 30-31 januari deltog på lördagen Erik Classon i ”Banläggning steg I” 

och Torbjörn Wikström i ”Banläggning steg II” – där Carl-Henry Andersson var kursledare. 

På söndagen deltog Finn Otréus i ”Tävlingsadministration i OE 2010”. 

Under året har genomförts 17 studiecirklar, med totalt 224 studietimmar. Det har varit åtta 

cirklar i samband med kommitté- och styrelsearbete, åtta i samband med tävlingsarrangemang 

och en – ”Teori och vägvalsanalys” – i samband med träningar och vissa tävlingar.  

Torbjörn deltog i VOF:s tävlingsledarmöte i Vårgårda 27 februari. 

Per Andersson representerade klubben vid Västergötlands Orienteringsförbunds årsmöte. 

Erik Classon deltog 25 oktober i ett möte angående samarbete i 7-härad.   

Carl-Henry A har varit ledamot i VOF:s kartkommitté och Hans Carlsson i Borås O-rings 

styrelse. 

 

O-ringen 2015.  
Borås har tilldelats arrangemanget 2015. 

Lördag 23 oktober var det upptaktsmöte i Borås på Ribbingsgården. Vi är för närvarande 

med i arbetsgrupperna Skogen (Finn Otréus, Per Andersson och Torbjörn Wikström) och 

Marknad (Bengt Mattsson, Irene Westberg). 

 

TÄVLING. Söndagen den 9 maj arrangerade vi en nationell tävling på medeldistans. TC var 

förlagt till gården Maden med mål i paddocken. Ägaren Sture Johansson var mycket till-

mötesgående. Knappt 2 km² av kartan Bollebygd NO användes. Alla startade nära järnvägen  

1 km öster om Maden och många hade 75 m stigning i början. Kuperingen, delvis snårig 

terräng och dessutom bitvis svår orientering gjorde att det blev ganska långa tider.  

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

terrängen uppskattades inte av alla. 
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Vi hade totalt 691 löpare anmälda, varav 658 startade. Av 43 löpare i H21 vann Marcus 

Millegård Sävedalens AIK, efter ett mycket bra lopp, med hela 2.20 före Andreas J Johansson 

GMOK. Av 23 löpare i D21 vann Laila B Höglund FK Herkules före Tiina Laas IFK 

Göteborg.  

23 banor med totalt 71 kontroller lades för de 49 olika klasserna. Längsta banan, H21 var 

4560 m med 16 kontroller. D21 sprang 3460 m med 13 kontroller. Kortast var banan för U1 

hade 1330 m med 9 kontroller. 

 

Tävlingsledare var Torbjörn Wikström.  

Övriga ansvariga var: Banläggning Carl-Henry Andersson och Per Andersson. Anmälan/data 

Björn Karlsson Bengt Mattsson, Bygg Bengt Olausson, Parkering Kent Olausson, 

Markägarkontakter C-H Andersson och Bengt Classon, Sanitet Conny Wernersson, 

Barnpassning Elisabeth Jonasson, Öppna klasser Britt-Marie Ekberg och Ola Steneborg, 

Knatteknat Elin Classon, Marka Birgitta Carlsson, Start Lars Andersson, Mål Christer 

Alfredsson, Material Kurt Ekberg, Klagomur/Press Rosa Björkman, Tävlingskassör Bengt 

Mattson, Resultattavla Hans Carlsson, Sjukvård Elisabeth Runesson, Priser Pertti Heed, 

Speaker Stefan Lund, Viltrapport Rosa Björkman.  

Bankontrollant var Bob Kaill, IK Omega. Tävlingskontrollant var Anders Davidsson, OK 

Räven.  

 

Natt 7:an. Orinto arrangerade torsdag 28 januari 5:e etappen av Natt 7:an i gnistrande 

vinterväder med fullmåne,  -8º C och 15 – 30 cm snö. P.g.a. den stränga vintern då många valt 

skidåkning så kom endast 30 löpare till start. Dessa var i alla fall nöjda. TC var Rävlanda AIS 

klubbhus vid Bråtaredsvallen där vi också stod för servering. Det fanns  fyra banor: 7,6 km, 

4,8 km, 3,2 km och 2,4 km och herr och damklass på resp. bana. De tre längsta banorna var 

gafflade m.hj.a. ”fjärilar”. 

Banläggare var Erik Classon. 

 

När-OL och Korp-OL. Klubben anordnade När-OL för Borås O-ring och deltävling för 

Göteborgskorpen 18 maj vid Grandalen. Banläggare var Torbjörn Wikström och det var totalt 

106 startade. 

 

Vi har, tillsammans med Göteborg-Majorna OK, ansökt om Elitserie- och Juniorcuptävlingar 

2012 på kartan Basås. Vi blev dock inte tilldelade arrangemanget. 

 

ÖVRIGT.  
Söndag 17 januari hade vi Föreningsutvecklingsmöte i stugan med representanter för VOF 

och SISU. Det bildades en Utvecklings- och Planeringsgrupp bestående av Björn Karlsson, 

Per Andersson, Rosa Björkman, Elin Classon, Finn Otréus och Andreas Westberg. Gruppen 

har haft ett möte och lagt fram tankar om rekrytering och motion. 

 

Bingolotto,  som nu säljs enbart via prenumeration, ger fortfarande ger ett bra tillskott till 

kassan.  

 

Klubben ansvarar för en del av Knalleleden och står för underhållet av denna del. Bollebygds 

kommun ger bidrag till detta. Birgitta och Hans Carlsson har ansvarat. 

 

Världens barn anordnade insamling lördagen 16 okt. på torget i Bollebygd. Vi medverkade 

genom att erbjuda en ”pröva på bana” på 1,0 km kring centrum och Bollegården. Intresset 
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var dock ganska dåligt. Torbjörn Wikström, Bengt Mattsson och Carl-Henry Andersson var 

på plats. 

 

 

TÄVLINGSSÄSONGEN.      
Birgitta och Hans Carlsson samt Carl-Henry Andersson deltog i Portugal ”O” Meeting vid 

Figueira da Foz och Norte Alentejano O´meeting vid Crato 13 – 21 februari. Sammanlagt var 

det åtta tävlingar i mycket bra konkurrens. De första i ganska detaljerade sandformationer och 

de sista på snabblöpta betesmarker med mängder av stenformationer. 

Säsongen första seger tog Carl-Henry då han i H60 vann en mycket teknisk nattsprint i den 

lilla fiskebyn Costa de Lavos 13 februari. Birgitta vann i D65 första etappen i Crato. 

 

Den långa snövintern gjorde att många vårtävlingar blev inställda, men ett drygt tjugotal  

medlemmar reste till den traditionella stortävlingen Nordjysk 2-dagars, 13-14 mars, som 

genomfördes trots upp till halvmetern skarsnö som oftast brast. Vi bodde i Sæby från fredag 

kväll till söndag morgon.  

Lördagstävlingen gick i de ganska svårorienterade öppna eller tätbevuxna sanddynerna kring 

”den tilsandede kirke” söder om Skagen. De flesta Orintolöpare hade tidig start vilket gjorde 

det svårt att konkurrera. Carl-Henry kom 3:a i H60A, Anderas Westberg 3:a i H19-20A, 

Birgitta 5:a i D65A, Hans 6:a i H65A och Erik Classon 9:a i H17-18E.  

Söndagstävlingen gick i det relativt detaljfattiga Ålbæk Klitplantage. Även här hade vi tidiga 

starter och inte ens kontrollutsättarna hade hjälpt till att trampa sönder skaren, eftersom dom 

hade åkt skidor. Andreas tog dock segern på H19-20A:s 8,6 km långa bana med tiden 2:01:10. 

  

Stefan Lund inledde året med segrar i H45 båda dagarna på OK Pans uppskjutna tävlingar 

som genomfördes 20-21 mars på tunn skarsnö. 

 

Påsktävlingarna i Västergötland och Halland blev inställda, men Andreas, Erik, Elin, Stefan 

och Carl-Henry åkte till Blekinge 3-4 april och sprang säsongens första snöfria tävlingar med 

bl.a. Elitserie och Silva Junior Cup. Dessa blev flyttade från Växjö till OK Orions tävlingar på 

Torhamnslandet. Flackt, snabblöpt med både detaljrika och detaljfattiga områden. På 

påskaftonens långdistans med masstart låg Erik med i täten vid varvningen, men se´n gjorde 

knäskadan sig påmind och han kom 35:a bland de 118 startande i H18E på den nästan 10,9 

km långa banan. Andreas kom 64:a på den 12,6 km långa H20E-banan. I den vanliga 

tävlingens medeldistans vann Stefan H45. 

Carl-Henry vann H60 på Stigmännen Karlshamns långdistans på påskdagen. Stefan kom 3:a i 

H45. 

På annandagen var det åter dags för juniorcuptävling, nu på medeldistans. Erik kom 26:a i 

H18. Carl-Henry vann i H60 den vanliga tävlingens långdistans. 

 

Första tävlingarna på hemmaplan var Tolereds medeldistans och Frölundas långdistans 10-11 

april. Båda i detaljrik västkustterräng. Enda segern togs av Emely Weihart i U1. 

 

På söndagen avgjordes också årets första SM-tävling, ultralång med masstart i Ronneby OK:s 

regi. Andreas kom 52:a på H20:s 19,2 km, medan Eriks knä inte höll så han tvingades bryta. 

 

Helgen därpå hade Lerum och Sävedalen dubbeltävling från skolan i Jonsered på kartorna 

Amerika och Jeriko. På lördagens medeldistans vann Stefan H45 och Carl-Henry H60. 

De tog nya segrar på söndagens långdistans, liksom Emely i U1. På söndagen startade 27 

Orintolöpare. 
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Elin kom på lördagen 6:a på Gudhems medeldistans. 

 

Fredag 23 april arrangerade Tjällmo-Godegårds OK natt-SM vid Borensberg. Andreas kom 

47:a i H20. 

 

Dagen efter gick Göteborg-Majornas långdistans i bergen norr om Partille. Det blev segrar för 

Stefan och Carl-Henry, samt för Arthur Karlsson i U3. Elin tog 4:e plats i D16. 

På Sjövallas långdistans NV Hällesåker på söndagen blev det hela fyra Orintosegrar. Andreas 

vann H20, Erik H18, Emely U1 och Carl-Henry H60. I den senare klassen gjorde också Kent 

Olausson ett bra lopp och kom 3:a. 

 

Det blev ytterligare fyra segrar då sex Orintokar onsdagen 28 april åkte till Jönköping och 

sprang ”Bauernatta”, en medeldistans på snabblöpt tallhed. Segrarna togs av Elin i D16, Erik i 

H18, Stefan i H45 och Carl-Henry i H60, medan Andreas kom 2:a i H20. 

 

1-2 maj deltog åter Orinto med eget lag på 10-mila. Tävlingen var förlagd till Finspång i 

ganska detaljrik terräng. Laget blev tyvärr uteslutet p.g.a. en missad stämpling på 7:e 

sträckan. Annars hade det blivit en placering kring 230 av de 350 lagen med en tid av nära 16 

timmar. Kalevan Rasti vann på tiden 10.52.55.  

I laget sprang  - med växlingsplaceringar - Erik Classon (169), Stefan Lund (217), Niclas 

Andersson (194) efter ”långa natten”, Carl-Henry Andersson (222), Björn Karlsson (230), 

Elin Classon (228), Bengt Classon, Per Andersson, Andreas Westberg och Johan Andersson.  

 

Dagen före vår egen tävling den 9 maj gjordes tre starter och det blev tre segrar. Stefan vann 

IKHP:s långdistans medan Elin och Carl-Henry vann Ulricehamns medeldistans. 

 

Torsdag 13 maj deltog Andreas och Erik i Sprint-SM som OK Tyr i Karlstad arrangerade. 

Erik gjorde ett bra lopp i kvalet i H18 och var med sin tid 12.49 endast 52 s efter heatsegraren. 

Dock hade han otur och kom endast 12:a. Det krävdes en plats bland de 10 för att gå till final. 

I de andra tre heaten hade han gått till final med sin tid. Andreas i H20 kom 28:a i sitt 

kvalheat. 

 

15-16 maj arrangerade OK Jösse i Arvika elitserie och juniorcuptävlingar i Gunnarskog i 

storkuperade och ganska detaljfattiga marker. Erik kom 25:a resp. 46:a på lång och medel 

efter att han åter känt av sin knäskada. I vanliga tävlingen vann Carl-Henry i H60 båda 

dagarna. 

 

Årets första DM, sprint-DM, avgjordes på Gäddereds motorstadion i Rydboholms regi. Det 

var ganska omväxlande med snirklande motorbanor, stängsel och skogsterräng. Mästare blev 

Stefan i H45 och Carl-Henry i H60. Erik kom 2:a i H18, Birgitta 4:a i D65 och Elin 9:a i den 

stora D16-klassen. 

 

5-6 juni deltog Stefan i Alfta-Ösas medel och långtävlingar. Det blev en 2:a plats och en 

seger. 

 

16 juni arrangerade Kungälvs OK DM i Pre-OL. Carl-Henry blev klubbens förste 

distriktsmästare i denna disciplin, närmast före kartritaren Lennart Hålsjö och de 

landslagsmeriterade Robert Jacobsson och Michael Johansson. Erik debuterade med en 13:e 

plats.  
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Birgitta och Hans samt Carl-Henry deltog 18-20 juni i sprinttävlingen ”Tre skåningar och en 

dansk”. Bäst lyckade Carl-Henry som vann H60 efter tre etappsegrar och en 2:a plats. Birgitta 

kom 4:a i D65. 

 

Orinto deltog bara med ett lag vid OK Rävens "Minitjoget" vid Lygnerns strand.  Andreas W, 

Ola S, Emely W, Erik C och Carl-Henry A kom 4:a bland de 55 lagen.  

 

29 juni-1 juli kom Torbjörn Wikström 6:a Idre 3-dagars. 

 

1 juli avgjordes också 7-härads-M på medeldistans vid Borås GIF:s stuga i Knektås på oväntat 

lättsprungna banor med många kontroller. Carl-Henry vann H60 och hans kom 2:a i H65. Erik 

vann överlägset Ö7 på samma bana som H21 och med en tid som var 8 s långsammare än 7-h-

mästaren Christian Arnesson, Ulricehamn. 

 

Skene SoIS arrangerade 7 juli en kuperad ”sommarmedel” vid Hedgärdessjön. Bäst lyckades 

Carl-Henry som kom 2:a i H50 och Hans 4:a i H65. 

 

9-11 juli sprang Carl-Henry Eskilstuna 3-dagars i mycket teknisk terräng och i 30-34 graders 

värme. Det blev totalseger i H60 efter tre etappsegrar. 

 

15 medlemmar sprang 16-18 juli Hallands 3-dagars. Första etappen avgjordes i detaljrika, 

bevuxna sanddyner vid Skummeslöv och de båda sista etapperna vid Bökhult öster om 

Tönnersjö. Erik sprang mycket bra och vann den tuffa H18-klassen med drygt 5 minuter före 

Gipens Jens Wängdahl. Carl-Henry vann H60 efter seger på de två första etapperna och i D16 

kom Elin 11:a, endast 7 min efter segrande Lisa Holer, Eksjö.  

 

Årets O-ringen var förlagt till Örebro 25-30 juli. 18 medlemmar deltog i 5-dagarstävlingen 

medan andra sprang enstaka etapper. Totalt sprang 28 medlemmar någon etapp.  

Tävlingsmässigt blev det ett bra O-ringen. De tre första etapperna gick i sönderskurna, 

tekniskt krävande områden, fjärde etappen i ett flackt område med hällmarker och sista 

etappen i ett flackt, stigrikt och slyigt område vid Örebro Universitet.  

Bästa totalplaceringen tog Carl-Henry med 2:e platsen i H60. C-H gick ut i ledning med 13 s, 

gick loss men blev infångad efter en liten miss och blev spurtbesegrad. Dock blev det en 

etappseger dag 3. 

Bengt Olausson kom 4:a i H85, Britt-Marie Ekberg 19:e i D55M, Erik kom 20:e i H18E efter 

fyra bra etapper, men en genomklappning på den tuffa tredje etappen, där han tappade 25 

minuter av de 46 han var efter. Elin kom 22:a i D15 efter bl.a. 10:e plats på etapp 3. 

Andreas sprang mycket bra i H17-20 och låg 3:a efter fyra etapper. Tyvärr blev det en så stor 

bom på en kontroll i ett flackt område att han avbröt. 

 

Birgitta och Hans samt Anna-Lena Nyth och Torbjörn sprang veteran-VM i Schweiziska 

Jurabergen 31 juni-6 augusti. Alla gjorde ganska bra sprintkval och kvalificerade sig för B-

finalen. (I H60 fanns det F-final, i H65 E-final och i D65 C-final med c:a 80 löpare i varje.) I 

B-finalerna kom Birgitta 17:e i D65, Torbjörn 17:e i H60, Hans 20:e i H65 och Anna-Lena 

30:e i D65.  

På långdistansen, med två kvaltävlingar, kom Birgitta 2:a i B-finalen, Hans 26:a i B och 

Torbjörn 18:e i C. 
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Vid medeldistanstävlingarna, 7 augusti, i samband med U-10-mila vid Sparresäter blev det 

segrar både till Elin i D16 och Carl-Henry som gick upp i H50 båda dagarna. Terrängen var 

både tät, stenig och detaljrik så segrartiderna blev 39 resp. 35 min. 

På nästa dags långdistans vann C-H H60, Elin kom 4:a i D16 efter ett nytt bra lopp och Erik 

gick upp i H21E och kom 18:e. Den banan var 14 km och gick på den extremt detaljrika och 

för tillfället, p.g.a. tidigare regn, tunglöpta Klyftamon. 

 

Vid Götalandsmästerskapen nära Skara lördag 14 augusti gjorde Erik ett mycket bra lopp i 

H18 och blev till slut Götalandsmästare efter en rad 2:a och 3:e-platser. Även Elin sprang bra 

och kom 9:a  i D15.  C-H vann H60 på publiktävlingen. 

 

I söndagens stafett (HD14, HD15, HD16) svarade Elin för en ny bra insats och var 6:a på 

sträckan, men laget kom 26:a. 

Erik kom 8:a i H21E på publiktävlingens medeldistans. Carl-Henry kom 2:a i H50.

  

Lördag 21 augusti kom Erik 2:a i H21 och Elin 3:a i D16 på FK Friskus långdistans på dålig 

karta vid Skällinge. 

 

Dagen efter vann Birgitta D65 på Falköpings tävling ”Ostlöpet” i starkt kuperad men 

lättframkomlig terräng. Elin kom 4:a i D16 och Erik 11:a i H21. 

Samma dag vann Carl-Henry H60 på IK Uvens medeldistans i mycket tung terräng, medan 

Björn kom 4:a i H45. 

 

Ulricehamns OK arrangerade 7-härads-M på långdistans på tisdagskvällen 24 augusti. Elin 

blev mästare i D16. Erik sprang mycket fort i Ö9 och var drygt 11 min snabbare än segraren i 

H18 på samma bana. 

 

Elin blev uttagen till Ungdoms-SM i Örnsköldsvik 27-29 augusti. Hon sprang bra på den 

inledande sprinten och kom 22:a av 97 startande. 

På långdistansen öppnade hon bra i den ovana terrängen, men efter en stor bom på en kort 

sträcka, blev det en 40:e plats. 

Elin gjorde ett bra lopp på söndagens Distriktsstafett och var 19:e på sin sträcka, bara 6 min 

efter Falköpings suveräna USM-segrare i D15. Laget kom 38:a. 

 

Samma helg avgjordes SM på långdistans i Värmländska Molkom med OK Tyr och SK 

Örnen som arrangörer. Erik gjorde ett helt perfekt lopp på lördagens kval och vann sitt 

kvalheat i H18! 

Även på söndagens final sprang han bra och kom 12:a, 6 min efter OK Tranans 

överraska(n)de Karl-Johan Westberg. Kvalsegern gjorde att Erik startade sist och kom aldrig 

ikapp några av de starka löparna framför, så han fick genomföra den löpbetonade banan helt 

ensam, vilket många av de som var före i resultatlistan inte gjorde. 

 

Redan nästa helg var det dags för nästa SM-tävling - Medeldistans-SM  i mycket detaljrika 

sluttningar vid Klabböle utanför Umeå. Fredag 3 september avgjordes kvaltävlingen. Erik 

gjorde ett stabilt lopp och tog sig med 5:e plats med god marginal till final. 

Efter ytterligare ett stabilt lopp i lördagens final sprang han in på 11:e plats. Segrade gjorde 

IFK Göteborgs danske Marius Thrane Ødum. 

 

Samma dag arrangerade OK Räven medeldistans vid Strömma. Bästa placering tog Maja 

Karlsson som kom 2:a i D10. 
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På söndagen gick Skenes medeldistans med 23 startande Orintolöpare. Birgitta vann D65 och 

Carl-Henry H60. 

 

11-12 september stod Hestra och Bredared som värdar för DM på medeldistans och stafett vid 

Skåpeslätt. 

Lördagens medeldistans gick i kuperad men ganska lättorienterad  terräng – förutom de banor 

som gick upp i en 75 m hög, grön höjd.  

Distriktsmästare blev Erik i H18 och Carl-Henry i H60, båda med flera minuters marginal. 

Niclas, som inte sprungit orientering så mycket de senaste fem åren, överraskade med 4:e 

plats i H20 endast 3 min efter. Birgitta kom 5:a i D65, Hans 7:a i H65 och Elin 8:a i D16. I 

icke DM-klasser vann Emely U1. 

I söndagens stafett gjorde både Niclas, Andreas och Erik bra lopp och kom 3:a av de 12 lagen 

i H20. 

 

Natt-DM avgjordes i Tibro 17 september i tallhedsterräng som innehöll både lättframkomliga 

och mer svårlöpta, delvis mycket detaljrika gropområden. Både Erik i H18 och Carl-Henry i 

H60 vann sina klasser med 7 min. Elin kom 3:a i D16. 

 

Långdistans-DM arrangerades av Rydboholms SK i flacka, mossrika men ganska detaljrika 

marker norr om deras stuga Storsjögården. Enda mästaren blev Carl-Henry i H60 men bra 

lopp gjordes också av Erik som kom 2:a i H18, knappt 2 min efter årets juniorcupsegrare 

Johan Högstrand, samt Niclas 3:a i H20, Elin 4:a i D16, Hans 5:a i H65 och Per 5:a i H50. 

 

Fredag 25 september arrangerade OK Mark Nattatrôvet med 7-härads-M  på bra banor i 

stigrik, kuperad skog och i gamla grustag vid IFK Örbys IP. Tyvärr samlade tävlingen bara 80 

löpare, varav 11 från Orinto. Det blev seger för C-H i H60 och 2:a plats för Elin i D16 och 

Bengt Classon i H50. 

På lördagen vann C-H Alehofs medeldistans i H55 och Stefan, som inte tävlat på länge p.g.a. 

skada, kom 2:a i H45. 

  

Lördag 2 oktober blev det tre Orintosegrar. Stefan vann OK Skogsstjärnans mycket 

snabblöpta medeldistans på 5.42 min/km. Elin vann D16 och Carl-Henry H60 på Horreds 

tuffa medeldistans, där många banor hade 100 meter stigning i början. 

 

Stefan sprang 25-mannakorten 10 okt. och kom 6:a av 168 startande i H45. 

 

På Axvallanatta den15 okt. vann Carl-Henry H60 och Stefan kom 2:a i H45. 

 

Västergötlands OF ordnade resa till Dala-Dubbeln 16-17 okt. Erik i par med GMOK:s Måns 

Östman kom 2:a på stafetten och Elin i par med Kullingshofs Sofia Sjögren kom 17:e av 103 

lag i D16. De kom 17:e på långdistansens 7,5 km och kom också 17:e totalt. Erik blev förkyld 

och kunde inte springa. 

 

Söndag 17 okt. arrangerade GMOK sin ”Höstkort” i Änggårdsbergen. Det blev segrar till 

Niclas i H20, Emely i U1 och Carl-Henry i H60. 

 

Köping-Kolsva OK arrangerade avslutningen av Silva Junior Cup lördag 23 okt. i flack, 

stigrik terräng. Erik kom 19:e i H18. Totalt blev det 25:e plats efter en skadefylld vårsäsong. 

Markbygdens Johan Högstrand vann totalt före Gipens Jens Wängdahl. 
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I publiktävlingen tog Carl-Henry med segern i H60 sin 12:e seger i rad och Elin kom 4:a i 

D16. 

 

 

30-31 okt. avgjordes Smålandskavlen med TC på Bredstorps IP i SOL Tranås regi. Vi hade 

med ett H21-lag där Erik och Björn sprang nattsträckorna och Stefan, Johan och Niclas 

dagsträckorna. Placeringen blev 106. 

I 165-laget kom Brett 3:a på första sträckan, men laget föll sedan till 40:e plats.  

Som vanligt hade vi också med ett lag i H180. Kurt, Tommy, Conny och Kent lyckades vinna 

kampen om sistaplatsen, mot ständiga rivalerna ASS Raisu Lumous 2, med en halvtimma. 

 

Samma helg sprang Birgitta och Hans Bornholm Höst-Open. Bäst gick det på söndagen då 

Birgitta kom 4:a i D65 och Hans 7:a i H65. 

 

Carl-Henry deltog 31 okt -7 nov på Peo Bengtssons Höst-Öst-resa med 8 tävlingar i Polen, 

Tjeckien, Slovakien, Österrike, Slovenien, Kroatien och Ungern. Det blev bl.a. seger i H60 

andra dagen av klassiska tvådagarstävlingen ”58:e Spartacus Cup” i Vertesbergen. 

 

Årets sista DM-tävling gick på ultralång distans och avgjordes på Hyltes tävling 7 nov. med 

gemensam start och gafflade slingor. Erik kom 3:a på DM och 6:a totalt i H18. I H60 var det 

en hård Orintokamp om platserna 24-26. Ordningen blev Kent, Kurt, Torbjörn. I D16, som 

inte gällde DM, kom Elin 4:a. 

 

Fredag 12 till söndag 14 november arrangerade Borås GIF Nattsprint och Hestra IF Downhill 

med TC på Borås Arena och IK Ymer Zoo-OL. På natten vann Carl-Henry H60, Erik kom 2:a 

i en tuff  H18-klass, Hans 3:a i H65 och Elin 8:a i den stora D16-klassen. 

Bäst på Downhill var Birgitta som vann D65 och Carl-Henry som vann H60. Erik kom 3:a i 

H18, Hans 4:a i H65 och Elin 12:a i D16. 

I Zoo-OL tog Birgitta, Erik och Hans samma placeringar som de tog downhill. 

 

Natt-KM avgjordes fredag 24 september i samband med Sjuhäradsmästerskapen som OK 

Mark arrangerade i Örby. 11 medlemmar deltog. Klubbmästare blev: 

H 65 Hans Carlsson   H 60 Carl-Henry Andersson 

H 50 Bengt Claesson  H 45 Stefan Lund  

D 16 Elin Classon    

 

Dag-KM avgjordes söndag 26 september i samband med ”Hjortsöndan”, Skogshjortarnas 

långdistans. 16 medlemmar deltog.  Klubbmästare blev: 

H 60  Carl-Henry Andersson H 50  Per Andersson    

H 40  Stefan Lund       D60  Birgitta Carlsson   

D 16  Elin Classon 

 

KM i sprintstafett avgjordes torsdag 20 maj vid Rävlanda skola med fjolårssegrarna Lotta 

Sætre och Elin Classon som arrangörer. Tävlingen var inte så allvarlig. Banorna var gafflade 

på så sätt att det vid flera av kontrollerna fanns minst tre likadana kontrollföremål med skärm 

och stämplingsenhet inom (den stora) ringen. Man måste stämpla vid den kontroll där 

kodsiffrorna stämde. Till slut segrade Björn och Maja Karlsson. Åtta lag deltog. 
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Inofficiellt KM i Triathlon arrangerades torsdagen 26 augusti vid Abborrsjön, norr om 

Slätthult. Nicklas Andersson vann före Johan Andersson. Efteråt var det korvgrillning vid 

vindskyddet. Fem medlemmar deltog. 

 

 

Tävlingen om poängpriset fick följande resultat: 

 

1. Erik Classon       526 p        6. Hans Carlsson               442  

2. Carl-Henry Andersson      500            7. Andreas Westberg 379 

3. Stefan Lund                        500            8. Per Andersson                324 

4. Birgitta Carlsson     458           9. Kent Olausson 321  

5. Elin Classon                  457          10. Björn Karlsson 316 

 

50 medlemmar gjorde under året c:a 760 starter vid c:a 145 tävlingstillfällen. 8 löpare sprang 

minst 30 tävlingar, 12 minst 20, och 24 minst 10 tävlingar. Carl-Henry Andersson startade i 

69 tävlingar, Hans Carlsson i 50, Elin Classon i 49, Erik Classon i 47, Birgitta Carlsson i 45 

och Stefan Lund i 35 tävlingar.  

Totalt har vi erövrat 96 segrar, 35 andra- och 37 tredjeplaceringar. Carl-Henry Andersson har 

segrat i 44 tävlingar, Stefan Lund i 14, Erik Classon 9, Elin Classon i 5 och Emely Weihard i 

5. Segrat i huvudklass har också Andreas Westberg och Niclas Andersson. 

 

 I BT-priset, en tävling med 10 deltävlingar för ungdomar i Sjuhäradsbygden, kom Elin 

Classon på fjärde plats i D16. 

 Orinto kom på 13: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 medel och 

klassisk. Orinto kom på 9:e plats.  

 Kortaste tävlingstid hade Birgitta Carlsson då hon kom 4:a på sprint-DM i D65 med 

tiden 12.03 på 1210 m.  

 Längsta tävlingstid hade Andreas Westberg då han kom 52:a på ultralång-SM i 

Ronneby . Han höll på i 2.54.57 tim på 19,2 km. 

 Orintoplaceringar på Sverigelistan efter 2010: H60 Carl-Henry 1:a,  H18 Erik 6:a, H45 

Stefan 14:e, D60 Birgitta 27:a, D16 Elin 47:a, H65 Hans 85:a.  

 Bengt Mattsson har, i arbetsförmedlingens regi, arbetat som praktikant i klubben från 

10 oktober 2010. 

 Antalet medlemmar under året har varit:  

 

 7-12 13-20 21-40  41- Totalt 

Kvinnor   2    2     2 24  30 

Män   3    9     4 36  52 

Totalt   5   11     6 60  82 

 

Styrelsen har under året haft fem 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 

Finn Otréus. 

Revisorer: Britt-Marie Ekberg och Birgitta Carlsson med Anna Björkman och Rosa Björkman 

som suppleanter.                                                                                                                                                                              
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Ungdomskommitté: ordf. Elisabeth Jonasson, Johan Andersson, Bengt Claesson, Björn 

Karlsson, Bengt Mattsson, Kent Olausson, Ola Steneborg och Andreas Westberg. 

Motionskommitté: ordf. Hans Carlsson, Erik Andersson, Lars Andersson, Birgitta Carlsson, 

Anna-Lena Nyth, Ola Steneborg och Conny Wernersson. 

Elit- och uttagningskommitté: Bengt Classon och Björn Karlsson. 

Träningskommitté: ordf. Per Andersson och Carl-Henry Andersson. 

Stugkommitté: ordf. och stugfogde Bengt Olausson, Krister Alfredsson, Kent Olausson och 

Conny Wernersson. 

Fest- och trivselkommitté: ordf. Christina Wernersson, Britt-Marie Ekberg, Rose-Marie 

Eklund, Birgitta Lindberg och Siv Olausson. 
 

Informations- och datakommitté: Per Andersson, Rosa Björkman, Björn Karlsson, Bengt 

Mattsson 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: Bengt Claesson, Björn Karlsson och Pertti Heed. 

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 kommer under 2011 fortsätta det nyligen påbörjade Checkpoint 2011, ett arbetsprogram 

för Rekrytera – Behålla som genomförs med VOF:s stöd, och därigenom locka nya 

medlemmar till klubben, både ungdomar och vuxna. Detta kräver mycket arbete och vi 

hoppas att alla engagerar sig i denna viktiga uppgift. 

Vi hoppas också att år 2011 blir framgångsrikt tävlingsmässigt. 

 

                                                                                                                                 

STYRELSEN 

 

 

 

 


