
OK ORINTO

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021
Även orienteringsåret 2021 präglades av Coronapandemin. Klubbens olika aktiviteter
ha varit begränsade av de restriktioner som har rått i samhället och tävlingskalendern
har fortsatt vara mycket tunn.

De mest tävlingsaktiva har fått resa mer för sitt tävlande, och det stora flertalet har tävlat
mycket lite under året. Även träningsverksamheten har blivit lidande, inte minst för att
många har valt att göra annat detta år.

OK Orintos Vårtävling blev återigen uppskjuten till i början på hösten, eller nåja, till
den 14 augusti närmare bestämt , men vi behöll även i år namnet Orintos Vårtävling.
Tävlingsarenan var för året helt ny, Bergdalen i nordöstra delen av Bollebygds tätort,
och med anpassningar till gällande pandemirestriktioner lockade vi ändå 634 anmälda
varav 556 startande.  Arrangemanget blev uppskattat av deltagarna.

Andra arrangemang som kan lyftas fram är den serie helgträningar med SprortIdent som
klubben arrangerade under våren, totalt tio tillfällen. Upplägget var arrangörslöst då all
tävlningsdata lästes ut från utcheckningsenhet i efterhand, detta bidrog till mycket god
anpassning till tuffa restriktioner för arrangemang. Dessa träningar var uppskattade och
välbesökta, inte minst av Borås- och Göreborgslöpare.

Vi har också arrangerat veterantävling vid två tillfällen, med samma upplägg av
arrangörslöst arrangemang som nämnts ovan.

Under året har vi med gällande begränsningar och restriktioner ändå ordnat många av
våra normala aktiviteter: ungdomsträningar, teknikträningar, Naturpass, Natt 7-an,
Skinkloppet samt veteranvandringar. Vi har under året varit representerade i Borås
Orientering (tidigare Borås O-ring) som bl a planerar Motionsorientering i
Boråskretsen, där vi ingår bland de arrangerande klubbarna.

Tävlingsmässigt var året mycket begränsat till utbudet. Vårsäsongen var i princip helt
inställd, först i juni släppte de hårdaste restriktionerna och ett visst tävlingsutbud fanns
att tillgå. Under hösten fanns det ett visst utbud av tävlingar, ofta med begränsningar för
pandemin.

Vi har under året tagit hela åtta DM-guld. Elin Classon vann både natt, sprint och lång i
D21. Carl-Henry Andersson vann natt, sprint och medel i H70. Dessutom vann Elvina
Bergdahl sprint i D14  liksom Ingemar Lindblom i H75.

Orienterings-SM arrangerades i flera olika discipliner.

Elin deltog i Ultra-lång-SM i april, efter en stark inledning hämmades hennes framfart
starkt av problem med en sko (sulan lossnade), det blev en blygsam placering med smak
av revanch. Vid Långdistans-SM missade Elin A-finalen med 3 sek marginal, hon tog
istället en fin 3:e plats i B-finalen. Natt-SM i november renderade en 22:a-placering för
Elin.



Ungdomskommittén

Vi har lyckats hålla igång träningarna under hela 2021 trots Covid-19, under hösten
kunde vi dessutom servera lagad mat i stugan efter träningen. Ungdomsverksamheten
engagerar en stor mängd barn och ungdomar, på träningarna är vi periodvis närmare 50
aktiva. Tisdagsträningarna Mars till oktober är i huvudsak i skogarna kring
Orintostugan. November till februari har vi tisdagsträningen inomhus i Gaddenskolans
idrottshall, där de yngsta är inomhus, medan de äldsta även tränar utomhus.

Ungdomsgrupperna är uppdelade i Knattar 3-6 år, därefter enligt orienteringsstegens
färger: grön, vit, gul, orange och röd-blå grupp. Träningarna förbereds och genomförs
av Hana Dobsicek Trefna, Kalle Nilsson, Jonas Bergdahl, Daniel Sundkvist och Olle
Elfström med stöd av hjälptränarna Rikard Bart, Erik Svenning mfl. På grund av flytt
har inte Daniel och Olle kunnat delta under hösten. Under hösten har vi inte haft någon
orange eller röd-blå grupp då merparten av ungdomarna i den åldern slutat, Elvina
Bergdahl har då tränat tillsammans med Landehofs ungdomar på tisdagarna.

Några tisdagar har vi varit andra platser vilket ger extra utmaningar med ny terräng och
andra kartor. De äldre ungdomarna och tränarna deltar också på klubbens
torsdagsträningar.

Succén Knas OL arrangerades även denna vår av Olle Elfström, Emil Sundström,
Gustav Bohman.

Vårterminen avslutades med en utmanande sprintorienteringstävling kring
Bollebygdsskolan med efterföljande avslutnings glass.

På grund av Covid-19 har vi tyvärr inte kunnat hålla något årligt ungdomsläger eller
skicka några av våra ungdomar på andra läger. O-camp lägret ställdes in även detta år
men en O-camp dag arrangerades i Skara, där 3 Orinto ungdomar deltog.

Elvina deltog med framgång i GM i Göteborg i augusti tillsammans med andra
ungdomar från Västergötland. Tidigare i augusti deltog hon i ungdomens 10-mila
tillsammans med skogshjortarna och senare i oktober deltog hon även i Daladubbeln
uppe i Falun.

Kalle och Hana har arrangerat skolorientering i Hällingsjöskolan, Rävlandaskolan och
Gaddenskolan under året, vilket gett ett tillskott av nya orienteringsintresserade
ungdomar till vår verksamhet.

Motions och breddkommittén

För år 2021 hade vi Naturpass på tre olika kartor, där all kartor ingick i ett paket som
såldes för 90:- Vi sålde 60st sådana paket. Kartorna var Forssa, Varpås och Buamyst

Under hösten hade vi också en nybörjarkurs för vuxna. Det var 6 personer som gick
kurs en dag under ledning av trojkan Jenny, Per och Björn. Vi hoppas på mersmak!
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Tränings- och tävlingskommittén

Under vintern kunde man springa någon nattcup nästan varje torsdag. Varannan vecka
arrangerades Göteborgs nattcup och varannan vecka OK Landehofs nattcup. Dessutom
Natt-7:an, Sjuhäradsbygdens tävlingsbetonade nattcup med sju etapper. Oftast
arrangeras dessa med gemensam start på gafflade banor. Under helgerna kunde man
också ofta springa olika vintercuper.

Från 13 mars till 30 maj anordnade vi varje helg träningar, fram till 9 maj i form av
närtävlingar med tidtagning (SportIdent). Dessa redovisas under
”Tävlingsarrangemang”.

De tre sista helgerna var träningarna, av hänsyn till djurlivet, förlagda till urbana
miljöer, kontrollerna markerade med snitslar och utan tidtagning.

15-16 maj användes sprintkartan över Bollebygd. Banorna från 2,5 till 6,0 km utgick
från skolan.

22-23 maj utgick träningen från Rävlandaskolan. Det fanns fem banor från 1,9 till 4,5
km med kontroller både i samhället och på Heden.

29-30 maj användes sprintkartan över Hindås. Banorna utgick från parkeringen vid
järnvägsstation och gick både i samhället och i omgivande skogspartier. Fem banor från
1,6 till 5,1 km erbjöds.

Under hösten ordnades någon form av OL nästan varje vecka. Förutom Veckans bana,
Motions-OL och KM genomfördes torsdagsträningar vid Gingsjön, Ballasjön och Huta
samt två välbesökta tisdagsträningar för alla. De senare stod Martin Johansson för vid
Hasjön på en karta som han utökat själv och Elin Birkestad som ordnade nattsprint från
biblioteket i Bollebygd

Stugkommittén

Har ansvarat för stugans skötsel och underhåll. Städning och röjning har skett både
invändigt och utvändigt av stugan.

En vattenbrunn i terrängen söder om Stugan har fått ett nytt lock.

Stugan var av förklarliga skäl sparsamt uthyrd. VOF var där en dag med
Västgötatruppen och Friluftsfrämjandet och Vägföreningen hade var sitt kvällsmöte.
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Fest – & trivselarrangemang

Vid årsmötet som på grund av Coromasmittan skjutits upp till i juni bjöds de 10-talet
deltagarna på smörgåstårta, kaka och kaffe.

Några av Trivselkommiténs vanliga tillställningar såsom Våffeltisdagen och servering
vid Dag-KM  blev inte av heller detta år, vi räknar med att suget är stort efter
uppbullningar av detta slaget kommande år!

Skinkloppet arrangerades detta år med årsavslutning, denna gången vid Hällingsjö IP i
fotbollsklubbens fina lokaler där. Det blev en ganska lång väntan på de
Skinkloppsdeltagare som tog längst tid på sig, inte minst i den behagliga duschen efter
detn fö dagen ganska kyliga snålblåsten.

En rad med KM-medaljer och andra utmärkelser utdelades efter förtjänst. I sedvanligt
god ordning lottades till slut även en julskinka samt chokladkartonger ut bland de som
deltagit i Skinkloppet.

Veterankommittén
Klubbens veteraner har gjort en gemensam vandring per månad förutom i januari och
februari, då det ställdes in p.g.a. snö och halka.
Årets vandringar var på följande platser:
Grimsås (mars), Hällesåker (april), Bredared med besök på Unos djur (maj), Vänga
kvarn (juni), Solviken Töllsjö (augusti), Göteborg Oscar den II fort (september),
Flygfältet Kärrsjöns naturområde (oktober), Hindås (november), julavslutning i Stugan
med tipspromenad glögg mat och dryck (december).

Utöver detta anordnades träning med efterföljande fika vid Stugan varannan månad.

Underhåll av vår del av Sjuhäradsleden har också skötts av veterankommittén.

Kartor

Carl-Henry Andersson har under året utökat kartan Hestrafors med 0,5 km² fin terräng
upp till Abborrsjön.

C-H har också utökat sprintkartan ”Hindås” västerut till Älmhult med 0,5 km² efter bl.a.
önskemål från den nya Fagerhultskolan.
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C-H reviderade också ytterligare en del av Bollebygd NO inför ”vårtävlingen” och
dessutom något inför de flesta av åtets mindre tävlingar och träningar.

Utbildning & representation

Martin Johansson har varit ledamot i Orientering Borås styrelse.

Tävlingsarrangemang

Vi har under året arrangerat hela 16 tävlingar där vi haft tidtagning och där
tävlingsrapport lämnats in till SOFT. Totalt startade drygt 1100 löpare på de 15 mindre
arrangemangen och dessutom 566 av 634 anmälda på den nationella tävlingen.

Veteran-OL: Arrangerades som veckans bana måndag 15 till söndag 21 februari från
badplatsen vid Gingsjön. Under onsdag och torsdag fanns SI utsatta. Allt genomfördes
med självservering, från tömning och startstämpling till målstämpling och
brickutläsning. Kartor kunde skrivas ut själv från nätet eller beställas och hämtas i en
låda. Avläsningsenheten hämtades in efter torsdagen och resultatlista upprättades. De
som sprang övriga dagar kunde lägga in sin rutt i Livelox. I början på veckan var det
minst 20 cm snö men en del töade fram mot helgen.

Det fanns fyra klasser med banor mellan 2,1 och 4,3 km och totalt 19 kontroller
användes. 41 löpare anmälde sig trots snömängden och 21 genomförde banor med SI.
29 löpare lade in sina rutter, varav 8 som inte sprang med SI.

Banläggare var Carl-Henry Andersson och Torbjörn Wikström stod för
administrationen.

Helgträningar med SportiIdent: Varje helg från 13-14 mars till 8-9 maj arrangerade vi
närtävlingar med tidtagning. Kartor kunde skrivas ut via Eventor eller beställas.
Gemensamt var att pensionärsgänget med framförallt Kurt Ekberg, Christer Johansson,
Conny Wernersson och Torbjörn Wikström hjälpte till med att sätta ut och ta in
kontroller. Banläggare var oftast Carl-Henry och administrativt ansvarig Torbjörn. C-H
gjorde ofta smärre kartjusteringar i samband med eller inför banläggningen.

Förutom de som sprang med SI och kom med i resultatlistan deltog ofta betydligt fler.

13-14 mars: Mål vid stugan, start ovanför badplatsen. Sex banor från Gul 3 km till Svart
7 km. Alla banor gick öster om Rammsjön, de två längsta också väster om. Totalt19
kontroller. 41 löpare startade varav 23 från Orinto.

20-21 mars: Start och mål vid gamla skjutbanan, Varpås. Fem banor från Gul 1,6 km till
Svart 4,9 km, dessutom en linjeorientering på 5 km. Totalt 29 kontroller. 70 löpare
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startade varav 29 från Orinto. Denna gång ansvarade Björn Karlsson för banor och
administration.

27-28 mars: Parkering vid Forssa företagscenter och banor till största delen i gamla
lertaget. Fem banor från Gul 1,9 km till Svart 4,5 km. Totalt 22 kontroller. 65 startande
varav 24 från Orinto.

Påskträning torsdag 1 april till måndag 5 april: Start och mål vid Hestrafors
idrottsplats. Fem banor från Gul 2,3 km till Svart 6,0 km. Totalt 23 kontroller. 113
startande varav 28 från Orinto. Denna gång var Erik Classon banläggare.

10-11 april: Start och mål nära älgskyttebanan i Hällingsjö. Banorna norrut. Fem banor
från Gul 1,9 km till Svart 5,2 km. Totalt 18 kontroller. 84 startande, varav 18 från
Orinto.

16-18 april: Start och mål vid Grandalens rastplats. Alla banor väster om Rammsjön.
Fem banor från Gul 2,1 km till Svart 5,1 km. Totalt 17 kontroller. 65 startande varav 18
från Orinto.

24-25 april: Parkering vid Gingsjöns badplats och banorna i den fina terrängen på norra
delen av Basåskartan. Fem banor från Gul 2,5 km till Svart 5,2 km. Totalt 18 kontroller.
163 startande varav 24 från Orinto.

1-2 maj: Start och mål vid Bollebygds vattenskidsklubbs anläggning vid Ulasjön. Fem
banor från Gul 2,5 km till Svart 6,1 km. Totalt 19 kontroller. 119 startande varav 28 från
Orinto.

8-9 maj: Parkering vid Hestrafors idrottsplats. Hela kartan ”Hedgärde” utnyttjades. Sex
banor från Gul 1,9 km till Svart 7,1 km. Totalt 29 kontroller. 141 anmälda, 126 i
resultatlistan, varav 23 från Orinto. Denna gång ansvarade Björn Karlsson för det hela.

9 maj skulle vi arrangerat vår vårtävling men den kunde istället genomföras 14 augusti.

De tre följande helgerna arrangerades träningar på sprintkartor men utan tidtagning.
Redovisas under ”Tränings- och tävlingskommittén”.

PreO-tävling. Söndag 20 juni arrangerade vi, från Hestrafors IP, en etapp av PreO i Väst
med största delen av Sverigeeliten och ett par norrmän på plats. Det var ett samarbete
med GMOK men vi stod för det tunga jobbet med banläggning. Banan startade där
Hultas skogsväg går in från Slätthultsvägen och gick längs den tills den kommer ut vid
Hestrafors.

Pre-E hade 22 uppgifter utefter den 1,6 km långa banan med maxtid på 120 minuter och
dessutom tidskontroll med 4 uppgifter. Pre-A hade 20 uppgifter på 1,6 km med maxtid
128 min samt 3 tidskontroller. Pre-B hade 15 kontroller på max 115 minuter samt 2
tidskontroller. Vi hade även klassen Pre-C.

Totalt hade vi 73 startande, varav 32 i Pre-E (kvalificering), 34 i Pre-A, 5 i Pre-B och 2 i
Pre-C.

Överlägsen segrare i Pre-E var Jens Andersson Kristinehamns OK med maximala 22
rätt. 2:a var Christian Enberg Linköpings OK som var snabbast av de sex som hade 19
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rätt. Carina Thynell Härlövs IF vann Pre-A med 18 rätt, före Kjell Larsson Andrarums
IF med samma antal rätt.

Tävlingsledare var Gudrun Broman GMOK, banläggare Henrik Birkestad och kartan i
skala 1:4000 var preO-anpassad av Carl-Henry Andersson.

Bankontrollant var Roger Borg Kungälvs OK och tävlingskontrollant My Engström IK
Stern.

Nationell tävling: Lördag 14 augusti kunde vi genomföra tävlingen som skulle avgjorts
9 maj.

Tävlingen som fick behålla namnet Orintos vårtävling var på medeldistans och banorna
gick på den reviderade kartan Bollebygd NO, varav en del inte var använd till nationell
tävling sedan 2010. Vi fick hålla till på ett grusområde vid den nya dammen vid
Bergadalen, ovanför Erikstorp, i Bollebygd. Parkering var delvis på Gaddenskolan, nära
1500 m bort, men också på mer näraliggande gator i Erikstorp.

Tävlingen var Coronaanpassad. Starten var utdragen och vid anmälan fick löparna
anmäla inom vilken timme mellan 10:00 och 14:00 de ville starta. Vi bjöd på två helt
skilda tävlingsområden. Ungdomar och lättare banor startade vid gamla skjutbanan,
sprang i den mycket fina men kuperade skogen norr om Varpås och hade mål på arenan.

Övriga sprang i den detaljrika och fina terrängen norr om Erikstorps skogsväg med en
slinga ner mot Limåsabacke för de längsta banorna. Dessa klasser hade två olika
”skogsmål” på skogsvägen en knapp kilometer från arenan.

P.g.a. pandemin hade vi begränsad service men ändå marka med dryck och fikabröd,
första hjälpen, toaletter samt sportförsäljning med SM Sport. Alla deltagare som var 10
år eller yngre fick pris vid målgång.

Vi hade 634 löpare anmälda, varav 566 startade.

26 banor med totalt 72 kontroller, lades för de 43 olika klasserna. H21 sprang 5,0 km
med 17 kontroller och D21 sprang 4,1 km med 15 kontroller. Kortaste banan hade
Inskolning med 1840 m och 9 kontroller. Största tävlingsklassen var H21 med 40
startande. Kartorna skrevs ut på vattenfast papper så plastfickor behövdes inte.

H21 vanns av Felix Axelsson, numera IFK Göteborg, med tiden 29:52 före Simon
Wikström OK Pan-Kristianstad 30:42. I D21 blev det dubbelseger för
Stockholmsklubben Järla Orientering genom juniorlanslagslöparen Petrina Costermans
på tiden 31:28 och Elsa Jansson på 34:02. Resultatgivningen under tävlingen var online.

Det mesta fungerade bra och vi fick åter beröm av deltagarna.

Tävlingsledare var Elin Birkestad med Jonas Bergdahl och Torbjörn Wikström som
biträdande.

Övriga ansvariga var:
Tävlingsledargruppen Elin B, Jonas, Martin, Lena, Björn, Carl-Henry, Annika
Schenk-Sundström
Banläggning Per Andersson och Erik Classon med Carl-Henry Andersson som
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ansvarig för datajobbet.
Markägarkontakt Carl-Henry Andersson.
Kontrollutsättning Per Andersson med stab
Anmälan/data Lena Elfström, Björn Karlsson, Kristoffer Hilmertz och Finn Otreus
Sanitet Ronnie Bohman, Daniel Sundqvist, Lotta Bohman, Conny W, Kurt Ekberg
Start Jenny Homann, Karl Nilsson och ungefär 8 “gubbar” till

Avläsning Jonas Bergdahl/Emil Sundström och ett gott gäng som byggde och rev
Material och transport Jonas Bergdahl och Peter Gabrielsson El-ansv. Erik Persson
Löparservice Torbjörn Wikström, Tävlingskassör Bengt Mattsson
Första hjälpen Annette Reul, Carin Arrestad Karlsson och Elisabeth Runesson
Parkering Anders Billström, Rickard Barth och en stor personalskara
Bankontrollant: Bob Kaill, IK Omega
Tävlingskontrollant: Anne Kaill, IK Omega.

Onsdag 1 september arrangerade vi Motions-OL Borås från Grandalsmotet på kartan
”Rammsjön”. Det fanns fem banor, från Mycket lätt 2,1 km till medelsvår 5,0 km och
totalt 18 kontroller användes. 65 löpare startade varav 3 från Orinto. Carl-Henry lade
banor och Torbjörn skötte administrationen. Andra veteraner hjälpte till med utsättning
och intagning av kontroller.

Torsdag 23 september arrangerade vi veteran-O Göteborg med parkering och mål vid
Björnskogsvallen i Bollebygd. Starten var en km österut och deltagarna fick ta sig dit
med hjälp av ett litet kartklipp. Fyra banor från Stig 1,7 km till Långa 3,9 km och totalt
21 kontroller. Väderutsikterna för dagen var usla men 52 löpare anmälde sig. Det var
också regnigt så endast 36 löpare startade.

Torsdag 16 december stod vi för tredje etappen av Natt-7:an. Vi hade planerat att
etappen skulle avgöras i samband med Landehofs nattcup som de skulle arrangera på
vår karta Basås. Eftersom det var mycket snö några dagar innan, kunde Landehof inte
bestämma sig för om de skulle ställa in eller inte förrän tre dagar innan. Vi hade bestämt
att köra oavsett snöläge så vi utnyttjade våra reservbanor med start och mål vid stugan
och med banor till stor del i bebyggelsen. Med ordentligt gafflade banor, många
kontroller och vägval blev det nog mycket kartläsning ändå. Långa banan, bana 1, hade
17 kontroller på 6,5 km och kortaste, bana 4, hade 6 kontroller på 2,5 km. 30 löpare
startade. Torbjörn skötte administrationen, Carl-Henry lade banor och veterangänget
hjälpte till med utsättning och inplockning. Det visade sig att snön nästan var borta på
tävlingskvällen.

Övriga tävlingsarrangemang

Vi lade banor för OK Löftans U-10-milaträning vid Gingsjön den 13 juli. 25 löpare
deltog. Banorna användes sedan också till Veckans bana.
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Tävlingssäsongen

Åter blev tävlingsåret till stor del förstört av coronaviruset som stängde
tävlingsverksamheten under hela vårsäsongen. Från mitten av juni lättade
restriktionerna och de flesta tävlingar, förutom sommarens större flerdagarstävlingar,
kunde genomföras.

För eliten gjordes några undantag så Elin Classon kunde göra sin årsdebut på SM
Ultralång i Västervik 11 april. D21 hade hela 20,3 km att avverka. Efter ett bra vägval i
början på den 5 km långa sträckan till 11:e kontrollen passerade Elin vätskekontrollen
halvvägs på banan som trea. Strax efter släppte tyvärr sulan på ena skon. Efter en stunds
fundering drog Elin bort hela sulan och genomförde ändå sista milen utan sula. Detta
fungerade naturligtvis inte, särskilt inte på hala berghällar, men Elin tog sig i mål på
36:e plats.

För övriga kunde tävlingspremiär göras på Bredaryds SOK:s Slättösand-medeln 12 juni.
Carl-Henry Andersson och Torbjörn Wikström började bra och tog dubbelseger i H70.

Dagen efter avgjordes Bredaryds-sprinten där C-H vann H70 medan Ingemar Lindblom
missade segern i H75 med 7 s.

27 juni - 1 juli kunde man springa sex träningar med tidtagning i olika områden i Idre
(Idrefjällveckan light). Paren Ekberg, Lindblom, Olausson samt Torbjörn W deltog.

C-H sprang Italienska 5-dagars i Paganella NV om Trento 28 juni – 2 juli. Det blev
seger i H70 efter fyra etappsegrar.

Skene SoIS arrangerade sin sedvanliga sommartävling vid Hedgärdessjön på
onsdagskvällen 30 juni. Av 10 Orintolöpare lyckades Elin som vann D21 bäst.

Orinto hade deltagare på flera 2- eller 3-dagarstävlingar i början av juli.

På 3+3 i Sälen 2–4 juli, med kring 1300 deltagare, lyckades Torbjörn bäst med 7:e plats
av 34 i H70 på tredje etappen.

Magnus Homann kom 8:a av 68 i H50 på första etappen (10 juli) av Havs-OL vid
Järnavik, öster om Karlshamn.

OK Tiveden arrangerade 9:e och 11:e juli två medeldistanser i tung vildmarksterräng
NV Granvik. C-H kom båda dagarna 2:a efter sverigeettan Wall och Torbjörn kom 5:a
andra dagen.

Under O-ringenveckan 25-30 juli arrangerades, liksom 2020, Borås 5-dagars med
Bredareds IF (två etapper), Rydboholms SK, IK Ymer och Borås GIF arrangörer. 6–9
Orintolöpare var bland de c:a 100 som deltog. Magnus Homann kom 2:a i H2 blå efter
seger på etapp 3, Jenny Homann kom 2:a på D3 blå Etappseger tog också Maria
Engman i D4 orange på etapp 3.
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Samma vecka sprang, som mest, 8 Orintolöpare Hemdagars i Skaraborg med fem
etapper.

OK Orion genomförde 26-28 juli, i samband med JVM-tester, Blekinge 3-dagars nära
Torhamn med uppemot 1500 deltagare. C-H vann H70 efter tre etappsegrar och
Torbjörn kom 8:a. Elin kom 10:a i en start D21-klass efter 7:e plats som bäst.

Tibro OK och Tidaholm SOK Sisu arrangerade 6-8 augusti två medeldistanser och en
lång i samband med U-10mila vid Fagersanna. C-H vann alla tre tävlingarna i H70.
Bästa placering i övrigt tog Torbjörn som var 6:a första da´n.

Magnus kom samma helg 5:a i H50 på Tjällmo-Godegårds medel.

Elin deltog 7-11 augusti i Grövelsjöorienteringen, fyra tävlingar med bra konkurrens i
ofta svårorienterad vildmark. Som bäst blev det en fin 3:e plats i D21.

13-15 aug sprang Inger och Ingemar Lindblom Flanders 3-d i mycket flacka marker i
Belgien.

Lördag 14 augusti var det äntligen dags för Orintos Vårtävling som skulle avgjorts
söndagen 9 maj. Våra egna ungdomar fick tävla och bäst lyckades Lova Bergdahl och
Adelia Burvall som kom 3:a resp. 5:a i D10.

Dagen efter arrangerade Hestra IF Pickesjömedeln i lättlöpta marker. Orinto tog tre
segrar; Elvina Bergdahl i D14, Magnus H i H50 och Henrik Birkestad i Medelsvår 3
km. C-H missade segern i H70 med 2 s. Även Selma och Nils Birkestad var nära segern,
men kom 2:a och 3:a i Lätt 2,5 km.

Götalandsmästerskapen, som numera gäller ungdoms- och juniorklasser, avgjordes i
Göteborg 20-22 aug med Frölunda OL och Tolereds AIK som arrangörer. På den
inledande sprinten söder om Götaplatsen gjorde Elvina B ett mycket bra lopp och kom
2:a av 62 i D14. Även Emil Sundström deltog och kom 6:a av 8 i H20.

På lördagens långdistans i bergen vid Bergsjön gjorde Elvina en ganska stor bom i
början, men sprang upp till en fin 11:e plats.

Distriktsstafetten avgjordes på söndagen med 70 startande ungdomslag. Elvina sprang i
VOF 4 som kom på 32:a plats.

I samband med GM var det också publiktävlingar. C-H vann H70 på lördagens
långdistans och även söndagens medel. På medeln tog också Emil S segern i H20 efter
ett bra lopp, dock ensam i klassen.

Samma helg deltog nio Orintolöpare på Jönköpings OK:s tävlingar vid Månsarp. Bäst
gick det på söndagens långdistans där Magnus kom 4:a i H50 och Ingemar Lindblom
6:a i H75.

27-28 aug. var det dags för höstens första SM-tävling; medeldistans ända uppe i Boden
med Bodens BK, I 19 IF, Vittjärvs IK och Älvsby IF som arrangörer. Efter flera
småmisstag och ett lite oturligt vägval på långsträckan blev det 21:a plats, 6 placeringar
från A-final. Det blev också misstag i B-finalen där det slutade med en 22:a plats.
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Samma helg sprang 13 Orintolöpare Mullsjö SOK:s Stråkendubbeln, medel resp. lång.
På medeln blev det två segrar genom Olle Elfström i H20 och Ingemar L i H75. Magnus
kom 4:a i H50.

Det blev ny seger i H20 för Olle på långdistansen, ensam i klassen men bra tid. Ingemar
kom 2:a i H75 med Kent Olausson som 4:a. Elvina kom 4:a i D14.

Torbjörn och C-H sprang i stället Pepparkaksluffen, Kungälvs OK:s långdistans och
OK Gipens medel, båda i tuff terräng. Den första avgjordes på fjolårets lång-SM-karta
med samma mål, Bottenstugan. C-H vann H70 med tiden 47:49 på 3,8 km och Torbjörn
kom 2:a (av 18) med 57:42. Extremt långa tider, men C-H:s km-tid var ändå i paritet
med segrarna i H65 och H60.

Det blev även seger för C-H på Gipens tävling.

Lördag 4:e sept. var det dags för den första DM-tävlingen sedan 2020. OK
Skogsvargarna stod för medel-DM i flacka men detaljrika marker vid Vänern, väster om
Halleberg. C-H vann H70, Elin kom 4:a i D21, Magnus 4:a i H50, Ingemar 5:a i H75,
Elvina 7:a i D14, liksom Torbjörn i H70.

Dagen efterarrangerade Vänersborgs SK stafett-DM från sin stuga i Ursandsområdet.
H210-laget, med Torbjörn, Ingemar och CH, kom 2:a och H150-laget med Magnus,
Jonas Bergdahl och Björn Karlsson kom 5:a. D21-laget låg 3:a efter att Elin och Elvina
sprungit, men sedan hade vi, p.g.a. sjukdom, ingen på sista.

Tisdag 7 sept. avgjordes KM i Bergadalen med C-H som banläggare. 49 Orintolöpare
startade. Resultat på annan plats.

Fredag 10/9 var det dags för natt-DM vid Helås med Ryda SK som arrangör i bra
natterräng men på lite ”skum” karta. Vi fick två DM-segrar genom Elin i D21 och C-H i
H70, två 2:a-platser genom Lova Bergdahl i D10 och Magnus H i H50. Elvina kom 3:a i
D14, Jenny Homann 4:a i D55 och Torbjörn 5:a i H70.

Dagen efter arrangerade Främmestads IK sprint-DM, både individuellt och i stafett, i
Grästorp. Svårigheterna bestod till stor del i att hitta rätt bland staket i skolområden.

Individuellt blev det hela fyra DM-guld genom Elin i D21, Elvina i D14, C-H i H70 och
Ingemar i H75. Lova kom 3:a i D10 och Britt-Marie Ekberg 3:a i D70.

På stafetten hade vi lag i D21, D12, H12, H80 och H140. Där springer två löpare två
gafflade sträckor vardera. Bäst gick det för Elvina och Elin som kom 2:a i D21.
Torbjörn och Ingemar kom 3:a i H140. Kalle Nilsson och Jonas Bergdahl kom 5:a i
H80, dock inte mer än 4:45 min från segern.

Fjärde DM-tävlingen på 36 timmar var lång-DM som Ulricehamns OK arrangerade i
Frännarp NO om Ulricehamn. De flesta banor hade rejäla långsträckor, men ofta var det
snabbast att välja väglöpning. Elin vann åter D21, Magnus kom 2:a i H50, Elvina och
C-H 3:a i D14 resp. H70, Lova 4:a i D10 och Ingemar 6:a i H75.

I VOF:s tävling ”Västgötatoppen” – bäst totalt på DM-tävlingarna från HD14 och
uppåt – segrade Elin i D21, C-H i H70 och Ingemar i H75. Elvina kom 3:a i D14 liksom
Magnus i H50.
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18-19 september avgjordes SM långdistans öster om Strömstad med Idefjordens SK och
Kvillebyns SK som arrangörer. Elin gjorde ett ganska bra lopp, kom 22:a, men missade
A-finalen med ynka 3 sekunder. Hela sex utländska löpare, springande för svenska
klubbar, var före.

I B-finalen gjorde Elin ett riktigt bra lopp och kom 3:a, 2:33 min efter segraren på nära
10 km.

Samma helg avgjordes Ungdoms-SM med publiktävlingar på Hökensås i Falköpings
AIK OK:s regi. C-H vann båda tävlingarna i H70. Ingemar kom 4:a i H75 på söndagens
medeldistans.

På lördagen ordnade också Mölndal Outdoor IF medeldistans i de fina markerna söder
om Lilla Delsjön. Bäst lyckades Martin Johansson som kom 7:a i H40.

Lördag 25 sept. arrangerade Bredareds IF medeldistans öster om samhället på helt OK
karta ritad av speakern och TV-kommentatorn Per Forsberg. Elin vann D21 och C-H
H70. Elisabeth Jonasson kom 3:a av 27 i Medelsvår 3 km.

Dagen efter var det dags för OK Skogshjortarnas långdistans ”Hjortsöndan”. För
ovanlighetens skull blev det ingen seger men 2:a-platser för Elvina i D14 och C-H i
H70. Lova kom 4:a i D10 liksom Magnus, nu i H35.

Partilletrippeln (med bara två tävlingar) inleddes med nattsprint i Furulund fredag 1
oktober. C-H och Torbjörn kom 1:a och 3:a i H70.

Dagen efter var det medeldistans i ekskogen på Knipeflågsbergen. Bäst sprang Magnus
som kom 5:a i H50 och Elvina, 7:a i D14.

Helgen 9-10 oktober fanns inga tävlingar i närheten men C-H åkte till Skåne och vann
H70 i Skånes sprint-DM på bra banor i Kävlinge med OK Silva som arrangör samt
Eslövs SK:s Snällerödsmedeln.

Det kan också noteras att alla fem barnen Burvall fullföljde sina banor på Skellefteå
OK:s närtävling på lördagen.

Några Orintolöpare deltog på Göteborgs natt-DM som Tolereds AIK arrangerade norr
om Lillhagen. C-H vann H70 och Elin kom 4:a i D21.

16-17 oktober deltog Elvina i Daladubbeln tillsammans med Tolereds Agnes Åberg. Av
105 patruller kom de 31:a totalt efter 25:e plats lördagens stafett och 38:e söndagens
långdistans över 6,0 km.

Samma helg arrangerade Skene SoIS medeldistans i Åkessons fina kulle vid Lekvad och
Gällstads IF medel vid Påbo. I Skene blev det segrar för Elin i D21 och C-H i H70.
Magnus kom 6:a i H50. Bäst i Gällstad lyckades Ingemar med 5:e plats i H75.

På söndagen avgjordes också Ljungskiles Fräknefejden där Elin tog en ny seger i D21
på medeldistans.

Inger och Ingemar deltog 20 – 24 oktober i Moldavian Masters Orienteering Cup, en
5-dagarstävling med två sprintar, en tävling i en gigantisk vinkällare och två
skogstävlingar.
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Lördag 23 oktober arrangerade GMOK medeldistans i intressanta marker med mål vid
Angereds gård i Gunnilse. Banorna inleddes i ett detaljrikt berg med ek- och granskog
och avslutades i ett område som drabbades av ett lerras 1730. Det senare är småkuperat
med små skarpa höjder och åsar med dammar/sankmarker emellan. C-H vann H70, Elin
kom 2:a i en stark D21-klass och Elvina kom 7:a i D14.

Dagen efter arrangerade IFK Göteborg ”Delsjömedeln” i de kuperade och detaljrika
bergen mellan Kallebäck och Stora Torp. Elin krönte en bra säsong med en ny seger i
D21 och Elvina kom 6:a i D14.

Torbjörn och C-H deltog i Bornholm Høst Open 29-31 oktober. Den inledande tävlingen
var en smått exotisk sprint på den lilla befästningen Christiansø c:a 20 km NO
Bornholm. Lördagens långdistans avgjordes i sommarväder på den kuperade Hammeren
medan söndagstävlingen hade arena på travbanan i skogen Almindingen. C-H vann
sprinten och kom 2:a på långdistanserna, båda gångerna efter femfaldige
veteranvärldsmästaren Keld Johnsen. Torbjörn kom 14:e totalt efter en fin 5:e plats, av
55, på Hammaren.
C-H fortsatte en vecka med en inhemsk version av Höst Öst med tävlingar på Öland och
Visingsö, vid Uppsala, Våmhus, Idre och Grövelsjön för att avslutas med nationella
tävlingar i Karlstad. Den som ville och orkade kunde springa 12 tävlingar på 10 dagar,
men C-H blev skadad och fick stå över ett par.

Natt-SM skulle avgjorts på våren men flyttades till fredag 5 november. Tävlingen gick i
detaljrik terräng med kluriga långsträckor öster om Åkersberga med OK Österåker och
Waxholms OK som arrangörer. Elin gjorde några misstag men sprang in på en fin 22:a
plats – delad med VM-löparen Lisa Risby.

Tävlingssäsongen avslutades som vanligt med O-Event.
På nattsprinten startade 1530 löpare. Bästa placeringar tog Emil S, 5:a i H20 och
Ingemar, 6:a i H75. Elvina kom 8:a bland 77 i D14.
På lördagens Downhill startade inte så många Orintolöpare men på Zoorienteringen var
vi 35 av de 2871 deltagarna. Ingemar kom 2:a i H75, Elvina 5:a av 95 i D14, Lova 25:a
av 96 i D10 och Karl Hugo Nilsson 38:a av 239 i Medelsvår.

Pre-O

Lördag 12 juni kom Hans och Birgitta Karlsson 2:a resp 5:a  i Pre-B på Stenungsund
OK:s tävling som samtidigt var DM för Västergötland, Göteborg och Bohuslän-Dal.

19-20 juni arrangerades PreO i Väst med sprint och TempO på lördagen och klassisk
PreO på söndag, den senare med Orinto som arrangör. Mer om den senare under
”Tävlingsarrangemang”.

Sprinten arrangerades av IK Uven vid Bunketorp på karta i skala 1:1000 med många
kontroller och betydligt kortare maxtid än vanligt. Dessutom tidskontroller. Carl-Henry
kom 7:a i Pre-Elit som hade 29 kontroller med maxtid på 60 min. Hans och Birgitta
kom 3:a och 4:a i Pre-B.
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På vår egen tävling vid Hestrafors IP hade Orinto fem deltagare. Olle Elfström visade
talang för detta och kom 6:a av 34 i Pre-A. Hans vann Pre-B med Birgitta på 4:e plats. I
Pre-C var Ingrid och Selma Birkestad enda deltagare men visade goda takter.

Dag-KM avgjordes tisdag 7 september vid Bergadalen ovanför Erikstorp med
Carl-Henry Andersson som banläggare. 49 löpare startade.

Klubbmästare blev:

D10 Hilda Hansson

H10 Arvid Hansson

D12 Linnéa Persson

H12 August Palm

D14 Elvina Bergdahl

H16 Edvin Nyborg

H20 Emil Sundström

H21 Erik Classon

D40 Annika Andersson

H40 Jonas Bergdahl

D50 Jenny Homann

H50 Magnus Homann

H60 Per Andersson

H70 Torbjörn Wikström

Tävlingen om Poängpriset fick följande resultat:

1 Elin Classon 506 p

2 Carl-Henry Andersson 500

3 Elvina Bergdahl 456

4 Magnus Homann 447

5 Ingemar Lindblom 443

6 Torbjörn Wikström 403

7 Jonas Bergdahl 324

8 Lova Bergdahl 274

9 Martin Johansson 244

10 Kent Olausson 209
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Trots corona gjorde hela 103 medlemmar under året drygt 800 starter vid c:a 130
tävlingstillfällen. Öppna banor, närtävlingar, nattcuper och veterantävlingar, men inte
klubbträningar, är inräknade. Med klubbträningar finns c:a 1030 starter i Eventor.

4 löpare sprang minst 40 tävlingar, 8 minst 30, 14 minst 20 tävlingar och 30 minst 10
tävlingar.

Carl-Henry Andersson startade i 94 tävlingar (varav 45 distrikts- eller större), Torbjörn
Wikström i 78 (43), Ingemar Lindblom i 54 (31), Inger Lindblom i 53 (30), Elin
Classon i 39 (29, Magnus Homann i 39 (16), Elvina Bergdahl i 34 (19) och Sandra
Ekström i 34 (18).

Totalt har vi erövrat 80 segrar (varav 49 i tävlingsklass på distrikts- eller större), 46
andra- och 41 tredjeplaceringar. Carl-Henry Andersson har segrat i 40 tävlingar (varav
27 i tävlingsklass på distrikts- eller större), Elin Classon i 6 (5), Elvina Bergdahl i 6 (2),
Ingemar Lindblom i 5(5), Magnus Homann i 3 (1), Olle Elfström och Torbjörn
Wikström i 2 (2).

Lite övrig statistik från året:

● I tävlingen Västgötatoppen-Klubb, där det räknas de sex bästa resultaten av sju
på ungdomssidan och 75% av insprungna poäng på DM-tävlingarna för juniorer,
kom Orinto 14:e plats. Skogshjortarna vann.

● I Västgötatoppen-Ungdom med fem deltävlingar kom Elvina Bergdahl 3:a i
D14.

● Västgötatoppen–Mästare är en tävling för juniorer och seniorer på
DM-tävlingarna. Elin Classon, med tre segrar av fyra, vann D21 överlägset. Det
blev också segrar för Carl-Henry Andersson i H70 och Ingemar Lindblom i H75
och en 3:e plats för Magnus Homann i H50.

● Kortaste tid på individuell tävling hade Carl-Henry Andersson då han vann
Sävedalens sommarsprint i H65 med tiden 11:54 på 2 080 m. Elin Classon hade
8:39 på fjärde sträckan i D21på DM i sprintstafett i Grästorp. Elvina Bergdahl
hade 9:01 på tredje sträckan.

● Längsta tiden i tävlingsklass hade Elin Classon då hon kom 36:a i D21 på SM
Ultralång i Västervik med tiden 2:43:52 på 20,3 km. Då sprang hon sista halvan
utan sula på ena skon.

● Inför 2022 låg följande bland de 100 bästa på Sverigelistan: (Inom parentes
bästa placering på distanslista) D16 Elvina Bergdahl 60 (sprint 29 – 5:a bland
07-or), D21 Elin Classon 39 (2 natt), H50 Magnus Homann 65 (4 natt), H70
Carl-Henry Andersson 2 (1 sprint), H75 Ingemar Lindblom 32 (5 sprint) och
Torbjörn Wikström 36 (6 natt).
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Antalet medlemmar i OK Orinto var vid årets slut 2021-12-31:

2021 t o m 6 7-12 13-20 21-40 41- Totalt

Kvinnor 2 29 30 9 61 131

Män 3 29 26 11 51 120

Totalt 5 58 56 20 112 251
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Styrelsen och kommittéerna

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten.

Styrelsen har bestått av ordf. Björn Karlsson, sekr. Per Andersson, kassör Magnus
Homann, samt ledamöterna Jonas Bergdahl, Elin Birkestad och Carl-Henry Andersson.

Revisorer: Erik Persson och Peter Gabrielsson samt Annika Andersson som suppleant.

Barn- och Ungdomskommitté: Jonas Bergdahl, Karl Nilsson, Olle Elfström, Gustav
Bohman, Hana Dobsicek Trefna, Rickard Barth och Emil Sundström.

Breddkommitté: Jenny Homann, Magnus Homann, Sandra Ekström, Torbjörn
Wikström och Elin Birkestad.

Tränings- och tävlingskommitté: Sammankallande Carl-Henry Andersson samt Per
Andersson, Elin Birkestad, Martin Johansson och Torbjörn Wikström.

Stugkommitté: Sammankallande Conny Wernersson, Ronnie Bohman, Torbjörn
Wikström, Kent Olausson och Christer Johansson. Bokningsansvarig har Carl-Henry
Andersson varit. Kommittén har huvudsakligen ansvarat för underhåll och bokning.
Materialansvarig har varit Torbjörn Wikström.

Trivselkommitté: Sammankallande Carin Arrestad Karlsson, Elisabeth Runesson och
Annika Schenk Sundström.

Veterankommitté: Sammankallande Christina Wernersson, Birgitta Carlsson,
Britt-Marie Ekberg och Siv Olausson.

Klädansvarig: Lena Elfström.

Kontaktpersoner:

Kart- och tekniska: Carl-Henry Andersson

Skola: Martin Johansson och Karl Nilsson

Tävlingsledare: Elin Birkestad

Bitr. tävlingsledare: Jonas Bergdahl

Materialansvarig: Torbjörn Wikström

Mark: Bengt Classon

SISU: Christina Wernersson

Hemsida: Sandra Ekström med stöd av Torbjörn Wikström

Marknad/sponsring: Vakant

7-häradsleden: Hans Carlsson

Representant i Orientering i Borås: Martin Johansson

Valberedning: Birgitta Verhagen, Emil Sundström och Carin Arrestad Karlsson.
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Slutord

Styrelsen tackar medlemmar för allt arbete och alla aktiviteter i dessa klubbens
kommittéer, olika arrangemang och i alla andra sammanhang under året som gått, 2021!

Under 2022 som nu ligger framför oss kommer föreningslivet förhoppningsvis att allt
eftersom återgå till något som påminner om normal verksamhet. Det har smugit igång
med tidiga vårtävlingar och vi verkar kunna tävla ungefär som vi har gjort tidigare och
även ordna efterlängtade arrangemang.

Under 2022 ser vi fram emot och planerar för ...

● Barn och ungdomar som tränar, busar runt och har kul på tisdagar.

● Teknikträningar på torsdagar (ibland tisdagar) för vuxna, och ibland för alla
åldrar i klubben, både för erfarna och de som vill ha enklare utmaningar.

● Vi vill hålla orienteringskurser för vuxna - gärna ett par gånger.

● Vi ser fram emot att åka på träningar och närtävlingar i vår närhete
arrangerade av andra klubbar när det bjuds tillfällen.

● Vi vill hjälpa nyare medlemmar att hitta ut på sin första tävling, då får man se
mer av vad Orientering då handlar om - självvald väg i okänd mark. En
utmaning av ett slag som få andra sporter kan mäta sig med.

● Vår veteranverksamhet hoppas vi fortsätter hålla sin höga klass! Med alla sina
träffar, aktiviteter och träningar som lockar den trogna skaran. (Den som vore
veteran!)

● Vi arrangerar vår årliga tävling "Orintos Vårtävling". Enligt planerna som ritas
upp i detta nu ska deltagarna få besöka nya skogspartier i trakterna av
Hestrafors, inte använda i orienteringssammanhang sedan O-ringen 1968.

Vi hoppas se många Orintolöpare som träffas vid ett roligt träningsarrangemang, på en
fin tävlingsarena eller vid ett KM ätandes något ur Trivselkommitténs frestande utbud
under diskussion med medtävlare om banors utmaningar i allmänhet och banläggares i
synnerhet finurliga sinnelag.

STYRELSEN
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