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Rapport från märkesombudet

Mersmak av gemensamt Dag-KM

Till 15/9 har 40 medlemmar varit aktiva. Av
dessa har 39 tagit poäng. Tretton har deltagit på
tävling och gjort 60 starter. Antalet starter av
HOK-medlemmar på träningstävlingar är 215.
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Samling och genomgång före start.

Lördagen den 19 augusti genomfördes vårt
klubbmästerskap med utgångspunkt från
Banvallsstugan. På plats var även några av de
klubbarna som vi samarbetar med inför Tiomila
2021, nämligen Björkfors GoIF, Gamleby OK
och Västerviks OK. Även Ankarsrums OK var
på plats. De är ju inte med på
Tiomilaarrangemanget, men de tre smålandsklubbarba passade även på att genomföra
Tjustmästerskapet samtidigt. Totalt startade 92,
varav HOK bidrog med 13 (vilken gärna kunnat
vara fler). Fint väder bjöds alla på, liksom kaffe,
saft, korv och hamburgare. Ett stort tack till Jon,
Carolin och Sofie som med kort varsel hoppade
in och skötte grillning och servering som om de
aldrig gjort något annat. Nästa år blir det troligen
Björkfors GoIF som arrangerar. Klubbmästare
blev:
H -12
H -16
H 45H 50H 65H 75D -10
D 35D 40-
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Vammarskolan vann Skolkampen

Kläder

Den 12 september avgjordes skolkampen på
Grännäsområdet i Valdemarsvik. Kommunen har
numera bara fyra 5:or och antalet elever uppgår
till cirka 75, varav drygt 65 kom till start. Efter att
Tryserums Friskola de sista två åren tagit hem
segern, där 1 000 kronor går till den gemensamma klasskassan, blev det nu ny herre på
täppan. Vammarskolan vann före just Tryserum.
På tredje plats kom Gusum och Ringarum belade
plats fyra.

Träningsoveraller
Följande priser gäller:
Jacka, vuxen kostar 500 kronor
Jacka ungdom kostar 350 kronor
Byxa vuxen kostar 400 kronor
Byxa ungdom kostar 250 kronor
Hel overall vuxen kostar 900 kronor
Hel overall ungdom kostar 600 kronor.
Tävlingsdräkter
Priset för byxor är 200 kronor
för vuxen. Ungdomar betalar
100 kronor.
Priset för en tävlingsblus
är 500 kronor för vuxen.
Ungdomar betalar 250
kronor. Du kan välja mellan
lång och kort ärm.

Starten

Ordförande har ordet

Alla förväntansfulla elever före start

Vammarskolans segrande lag

Jag tänker faktiskt ganska mycket på
Hammarkinds OK och vad jag och andra gör för
föreningen. Det är svårt att veta om det vi försöker
göra är något bra men oftast slutar det med att jag
tänker att det viktiga är att försöka och att göra.
Plötsligt kan tvivlen skingras för en stund och
man får uppleva resultat och ett sådant ögonblick
var härom onsdagen när vi drog igång
klubbträningen igen. Det var en bra uppslutning
och framförallt var det mycket energi både från de
unga och de något äldre. Några kartor tog slut men
det gjorde inget utan vi körde på med full fart
ändå, jättekul!
Vi, eller framförallt Fredrik Urberg, har också
tagit ett rejält kliv som arrangörer. Två NOKträningar och ett gemensamt KM där vi hade ca
100 anmälda bara nu i sommar. Det är inte så
tokigt och absolut på rätt väg. Det finns idéer om
fortsatt utveckling som kan förbättra vår förmåga
mot det stora målet, 10-mila 2021.
En annan sak som upptar min hjärna just nu är hur
vi ska förkovra oss i den ädla höjdkurve-konsten.
Mycket av hemligheten med vår idrott ligger
faktiskt där. En sak är dock säker och det är att vi
ger det en chans på våra klubbträningar – på
onsdagar alltså. Håll utkik i kalender och mejl så
ger vi det en chans!
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Porträttet

jag blivit helt såld på orientering. En bättre naturupplevelse och avkoppling är svår att hitta.
Målsättning som orienterare?
Ett mål har jag redan nått, och det är att jag hittat
den perfekta motionsformen. Men jag har kvar en
stor utmaning - och det är att lära mig läsa kartan
bättre och snabbare. Jag är alldeles för ofta helt
vilse i skogen.

En av våra flitigaste i tävlingsskogen har varit
medlem sedan 2014. Men alla i klubben kanske
inte känner honom. Han bor i Västergötland, men
är ursprungligen från Valdemarsvik.
Följande intervju skedde på distans via mejl:
Vem är du?
Jag heter Martin Jakobsson. Jag är 48 år och
bildar familj med min fru Malin och våra fyra
söner i åldrarna 16-23 år. Jag bor i Gånghester
utanför Borås och jobbar som finanschef i Borås
Stad.
Du är släkt med vår ordförande Andreas?
Jag är kusin med Andreas och genom åren har vi
väl nästan varit som bröder. Vi har tillbringat alla
somrar tillsammans på Svenbo ända sedan vi var
riktigt små.
Din uppväxt i Valdemarsvik?
Jag bodde mina 6 första år i Valdemarsvik, på
Barrstigen 1. Därefter flyttade vi till "textilstaden
Borås" eftersom min pappa jobbade i textil/modebranschen. (bröderna hade Jacobssons
klädaffär – reds anm.). Men vi har hela tiden haft
sommarstuga på Svenbo, Västertryserum, vilket
gjort att jag fortfarande känner mig lite som en
Vikenbo.
Hur fastnade du för orientering?
Det är nog Andreas som är den skyldige. Trots att
han haft det intresset länge så har jag hållit mig i
från det ända tills nu i mogen ålder. Jag springer
mycket och gärna långt så löpningen är inget nytt.
Men orienteringen har som mest inneburit någon
tränings-OL på sommaren. Men sedan blev jag lite
taggad när O-ringen var i Borås 2015 och Andreas
och några fler orienterare i släkten skulle bo
hemma hos oss den veckan. Då började jag träna
lite mer och sprang o-ringen. Jag får nog säga att

Det du har sett av HOK hittills, vad tycker du?
Jag känner mycket för föreningslivet och det
ideella. Tillsammans gör föreningslivet en stor
samhällsinsats och har stor betydelse för att barn
och ungdomar kan ha en meningsfull fritid. Därför
är det extra roligt att få rapporter från Andreas om
den ungdomsverksamhet HOK fått igång. Hoppas
det kan ge ringar på vattnet och bidra till att fler
vill börja orientera i Valdemarsvik. Det känns
också skönt att känna sig välkommen att springa
för klubben vare sig man är bra eller mindre bra.
Som "medlem på distans" så är jag inte så delaktig
i klubben vilket är lite synd. Däremot sprider jag
faktiskt lite kunskap om HOK. För på varje
tävling jag är på här i Västergötland är det alltid
nån som undrar vad Hammarkind är för något och då får man passa på att prata väl om klubben!
Aktiv i andra idrotter?
Jag är engagerad lokalt i samhällets fotbollsklubb
där jag haft diverse olika uppdrag som tränare,
ordförande, kassör, allt i allo mm. För närvarande
är jag tränare i 16-årslaget och styrelseledamot
med ansvar för ungdomsfot-bollen.
Övriga intressen?
Vi är en idrottsnördig familj, så det blir inte så
mycket andra intressen än att gå på Elfsborgs
hemmamatcher, gå på sönernas tennis-,
innebandyoch
fotbollsmatcher,
springa,
orientera, sköta fotbollsklubben eller sitta vid tv:n
och följa premier league, champions league eller
elitserien i hockey!
Hälsningar från ett alltid lika soligt Borås!
/Martin Jakobsson

Mejladressen tack!
HOK-JOX i all ära, men för att nå ut riktigt snabbt
till alla medlemmar med korta meddelanden och
påminnelser, så vill vi gärna ha din mejladress.
Har du inte lämnat den, så skicka ett mejl till:
info@hammarkindsok.se
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Tiomila 2021

Banvallsstugan firar 25 år

Det är kanske några som tror att det är långt kvar
till vårt arrangemang 2021. Det är det inte! Bara
det faktum att arrangörerna för 2022 och 2023 är
utsedda (Oskarshamn resp. Skellefteå), skvallrar
om att det närmar sig med stormsteg. Här på
hemmaplan kretsar mycket kring kartor just nu.
HOK skall ta fram tre kartor och leverera dessa till
arrangemanget. Först och främst är det själva
tävlingskartan på cirka 13 km² som snart är klar
att börja rita. Grundmaterialet är på gång och
kartritare blir Thomas Persson, TP-kartan.
Markägarkontakterna är klara sedan länge.

Då Korpen i samband med sin tipspromenad firar
25 år i Banvallsstugan den 22 oktober, kommer
HOK att vara på plats och presentera lite av vår
verksamhet.

Sedan skall det tas fram en karta för öppna
klasser. Det brukar vara omkring 800 som vill
prova på terrängen under de två dygnen. Den
kartan blir på omkring 3 km² och täcker området
kring Gållösa. Liksom tävlingskartan är det ett
helt jungfruligt område sett ur orienteringssynpunkt. Markägarkontakterna är klara och
grundmaterialet är nyss beställt.
Den tredje kartan som skall tas fram är för att
lagen skall kunna komma hit på träningsläger upp
till ett par år i förväg. Det troliga är att vi därför
reviderar någon av våra befintliga kartor för det
ändamålet.
I själva organisationen har det tillkommit två
chefer, nämligen Hans Söderberg från Gamleby
OK. Han kommer att basa över Info/Press.
Dessutom har Hannes Carlsson utsetts till
arrangemangets kontakt gentemot kommunen.

Jan Ström har avlidit

Gotland
Du följer väl med till Gotland den 21-22 oktober?
En orienteringsupplevelse utöver det vanliga.
Dessutom brukar det vara mysigt i Visby då vi
brukar gå ut och äta tillsammans. O-ledaren
Fredrik Urberg har tidigare informerat via mejl,
men kommer nog snart att påminna och ge lite
mera detaljinformation.

Ny medlem
Vi hälsar Harris Brande välkommen i gänget.
Därmed är vi 82 medlemmar eftersom några har
strukits på grund av utebliven betalning.

Kartkurs för vuxna
Den 8/10 kl. 16.00 och den 29/10 kl. 15.00 kör vi
en liten kartkurs för de vuxna medlemmar som vill
lära sig lite mera om vad som
gömmer sig bakom olika
Nu fattar jag
det här med
karttecken. Vi börjar varje tillbeståndsfälle med en liten teknikbana
gränser!
och fortsätter sedan inomhus i
Banvallsstugan.
Dä gör ja mä!

Vår medlem Janne Ström, Gusum har avlidit och
begravdes i Gusum den 18/8. Jan och hustrun
Ellinor kom med i klubben 1980 och deltog på
våra träningstävlingar av och till fram till 2000.
Men paret Ström var också banläggare på några
träningstävlingar och ställde alltid upp och hjälpte
till då vi arrangerade tävlingar. Tack Janne för din
insats!

Höstaktivitet
Natt-KM i Söderköping
Då Skogspojkarna arrangerar nattorientering i
Söderköping den 3/10 kommer vi att avgöra vårt
Natt-KM där. Mera information kommer via mejl.

Söndagen den 12/11 bjuder vi in till ”Roaganing”,
vilket är en kontrollplockningstävling på tid.
Samling vid Banvallsstugan kl. 10.30. Tävlingstiden blir 60 minuter. Efteråt fikar vi och grillar
korv. Mera info kommer via mejl.
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