
Anteckningar från rådslag med Höglandets veteran-OL i Aneby den 24/10 2018 

 

Höglandsveteranernas sista träff 2018 var förlagd till två olika platser. Den inledande tävlingsdelen 
avgjordes vid SOK Anebys klubbstuga Tallbacken där lagom och lättsam orientering på sprintkarta 
väntade. 103 veteraner ställde upp, vilket innebar en tangering av deltagarrekordet från 
årsavslutningen i Sävsjö 2016. När orienteringsdelen avverkats ställdes färden till Gransnäs 
ungdomsgård, Svenska kyrkans förnämliga anläggning vid Assjöns strand i Askeryd. Ett Gransnäs 
som denna dag bjöd på strålande sol och ännu kvarvarande vackra höstfärger. Här kunde Tommy 
Olausson i SOK Aneby hälsa 110 veteraner välkomna till bords, en god och riklig måltid, tillagad i 
ungdomsgårdens eget kök, serverades innan det var dags för det sedvanliga rådslaget som leddes av 
Ivan Karlsson och Tore Johansson. 
 
Rådslaget inleddes med parentation över två veteraner, Roland Ottosson och Alf Malmgren, båda 
OK Bävern, som gått bort under 2018. Sedan förra årsavslutningen har också Lars Vigant, SOK 
Aneby och Ingvar Gustavsson, IFK Sävsjö, gått ur tiden och för dessa hölls parentation vid vårens 
träff i Aneby den 18 april. De bortgångnas minne hedrades med en tyst minut. 
Årets tillskott av nya veteraner blev tolv, flera dessa deltog i dagens träff och hälsades välkomna. 
 
Av årets statistik framgick att 22 veterantävlingar arrangerats, inräknat de båda klubbmatcherna mot 
Södra Vätterbygdens veteraner. Vi har fått en ny arrangörsklubb genom Boxholms OK som under 
året svarat för två deltävlingar och som nu hälsades välkomna i vår organisation. Med detta tillskott 
är det nu 13 klubbar som är med och arrangerar veterantävlingar på Höglandet. 
Förra årets stora minskning av antalet starter har återhämtats något men ligger fortfarande klart under 
2016 års siffror. Årets träffar har samlat 1593 startande vilket ger ett medeltal på drygt 72 per träff. 
Efter en bra vårsäsong, faktiskt den bästa någonsin, sjönk deltagarantalet markant under hösten, 
särskilt under höstsäsongens första hälft. En viss återhämtning skedde under höstens andra hälft men 
det var trots allt endast en hösttävling som samlade mer än 85 startande. 
Samtliga Höglandsklubbar har arrangerat en eller flera träffar under året. Sedan några år har man 
fyra banor att välja på: kort, kort-lätt, mellan och lång. Banlängder och svårighetsgrad har följt 
uppsatta regler. 
 
Förslag till program för våren 2019 har sänts ut till klubbarnas kontaktpersoner  och även publicerats 
på hemsidan. Programmet omfattar 10 tävlingar med start i Aneby den 10 april och godkändes utan 
ändringar. Startavgiften blev föremål för viss diskussion, förslag om höjning till 40 kr framfördes, 
men vid omröstning segrade ledningsgruppens förslag om oförändrade avgifter klart. Startavgiften 
2019 blir alltså 30 kr, duschavgift 10 kr då varmdusch inomhus finns. Avgiften betalas vid anmälan. 
Uppgift om samlingsplats och duschmöjligheter lämnas till undertecknad senast den 1 mars 2019. 

Dessa uppgifter kommer att finnas på vår hemsida www.olveteran.se och träffarna bör också 
annonseras på klubbarnas egna hemsidor. 
 
Beslutades att vid veteranträffarna ska finnas fyra banor: kort, kort-lätt, mellan och lång. Ett förslag 
att ändra beteckningen kort-lätt till motion vann inget gehör. Banornas svårighetsgrad ska följa de 
normer som anges i ”Bestämmelser för Höglandets veteran-OL”. Kartskalan ska vara 1:7 500 på 
mellan och långa banan, 1:5 000 på de båda korta banorna. Om karta, ritad med sprintnorm, används 
vid deltävling kan annan kartskala vara aktuell och tillåten. 
Startmellanrum 2 minuter på samtliga banor och första start kl. 09.30. 



Tävlingskartan ska som tidigare delas ut 1 minut före start. 
Beslutades att i resultatlistan ska också långa banan delas i herr- och damklass. Gäller sedan tidigare 
för korta och mellanbanan. 
Resultatlistorna läggs ut på vår hemsida www.olveteran.se där Lars-Erik Karlsson är webbredaktör. 
Klubbarnas kontaktpersoner ansvarar för att resultaten snarast efter genomförd tävling sänds till 
Lars-Erik per e-post. Lars-Erik ansvarar också för att resultat lämnas till lokalpressen. Vid varje träff 
ska också en omgång tävlingskartor lämnas till Lars-Erik för publicering på hemsidan. 
 
Kulturkvarten som under alla år avslutat våra träffar har under det gångna året bjudit på många 
uppskattade inslag. Vid de flesta av träffarna har kulturkvarten börjat kl. 11.45 och rådslaget beslöt 
att detta klockslag ska gälla i fortsättningen. Betonades att kulturkvarten är förutsättningen för det 
bidrag på 14000 kr som vi årligen erhåller från SISU. 
 
Berith Karlsson redogjorde för studiecirkelverksamheten. Deltagarna i våra träffar delas upp på ett 
antal cirklar som vid årets slut redovisas till SISU. Pengarna från SISU, i nuläget alltså 14000 kr, 
används till bl. a. arvode vid kulturkvartar, administration, mindre utgifter, t.ex. uppvaktningar och 
minnesgåvor samt inte minst till att subventionera avslutningsmåltiden, i år drygt 7000 kr. 
Berith tackades för sitt arbete under debutåret med en varm applåd. 
 
Höglandsveteranerna och Södra Vätterbygdens veteraner har under året mötts i två klubbmatcher. 
Den stafettklubbmatch som tidigare arrangerades under våren är ju numera slopad och ersatt med en 
individuell klubbmatch. Klubbmatchen denna vår arrangerades av SOL Tranås den 30 maj vid 
Jägargården i Mada och resulterade i en förkrossande seger för Höglandet 
Men Södra Vätterbygden tog snabb revansch vid höstens klubbmatch den 5 september. OK Gränsen 
arrangerade och tävlingen gick i Västergötland, någon mil norr om Habo. Segern för Södra 
Vätterbygden blev dock knapp, endast 60 poäng skilde mellan lagen. Från Höglandet deltog 71 
veteraner medan Södra Vätterbygden samlade många pluspoäng när man ställde upp med hela 100 
veteraner. Enligt överenskommelse med ledningen för Södra Vätterbygden kommer i fortsättningen 
vårens klubbmatch att arrangeras på Höglandet medan Södra Vätterbygden ska svara för höstens 
klubbmatch. Arrangör för klubbmatchen den 29 maj 2019 blir OK Njudung, Vetlanda. 
 
Ledningsgruppen med Tore Johansson, Ivan Karlsson och Berith Karlsson omvaldes. Både Tore och 
Ivan aviserade dock att det nog är deras sista år i ledningsgruppen och att en föryngring behövs. 
 
Inköp av en hjärtstartare aktualiserades tidigt under rådslaget och behandlades sedan under Övriga 
frågor. Flera inlägg gjordes och förslag om finansiering framfördes och till sist antogs ett förslag från 
ledningsgruppen om finansieringen. Innebär i korthet att klubbarna med två årliga träffar bidrar med 
1000 kr vardera som ska tas från startavgifterna. Övriga klubbar med ett årligt arrangemang bidrar 
med 500 kr. Hjärtstartaren beräknas kosta 14000-15000 kr, bidrag från klubbarna ger 10500 kr, 
resten tas ur vår gemensamma kassa. 
Undertecknad fick i uppdrag att under 2019 inköpa 1 st. hjärtstartare. 
 
Olof Walfridsson framförde veteranernas tack till ledningsgruppen för deras arbete under det gångna 
året. Uttryckte sin glädje och tacksamhet att fortfarande kunna vara med i vår gemenskap och såg 
redan fram mot orienteringsåret 2019, då som nybliven H 90! 
 



Undertecknad tackade SOK Anebys veteraner för en förträffligt genomförd årsavslutning. Lars-Erik 
Karlsson, vår eminente webbredaktör med ett stort engagemang för sin uppgift, tackades med godis 
(uppskattat enligt säker källa) och applåder. Rohnny Andersson som vid några tillfällen vikarierat för 
Lars-Erik uppmärksammades också. 
 
Till årsavslutningen hör också en dikt av Tore Johansson som denna gång skaldade sålunda:  
Nu är det slut på detta år 
Och ingen mer mat ni får 
Så det är lika bra att hemåt ni går 
Och siktar in er på nästa år 
 
Försök att hålla er friska och glada 
Så att ni på nytt kontroller kan jaga 
Det hänger ju på hur snabbt ni dem taga 
Och även om vi skall vinna med vårt lag va. 
 
Och betänk nu när hösten blir mörk och grå 
Att jag måste nog ut och röra på mig lite ändå 
Och skulle det komma snö, då måste skidorna på 
Eller fin is för då kan man åka skridskor också  
 
Nej, åk nu hem och tänk på året som gått 
Tänk, så mycket motion och glädje jag fått 
Och efter vintern så kommer ju våren så smått 
Då ses vi igen den 10 april i Aneby. Är det förstått? 
 
Allra sist sjöngs unisont vår egen ”Veteranvisa”. Textförfattaren Allan Olovsson ledde allsången. 
 
Den nittonde veteransäsongen på Höglandet var därmed till ända. Veteranerna skildes åt för att åter 
mötas i Aneby den 10 april 2019. 
 
Vid tangenterna 
Ivan Karlsson 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Program för vårsäsongen 2019 

04-10   SOK Aneby  05-15   OK Bävern 
04-17   IFK Stockaryd  05-22   Boxholms OK 
04-24   SOL Tranås  05-29   OK Njudung  (klubbmatch) 
05-02   Eksjö SOK  06-05   Nässjö OK 
05-08   Grännabygdens OK 06-12   Annebergs GIF  


