
 

Anteckningar från rådslag med Höglandets veteran-OL i Nässjö den 23/10 2019 

 

Finalen för den tjugonde veteransäsongen på Höglandet var förlagd till Lövhults friluftsområde 

utanför Nässjö. 97 veteraner, varav 5 ”utsocknes” ställde upp på de fyra banor som var strängade i 

terrängen mellan Lövhult och Sörängen. 

Efter avverkad orientering samlades veteranerna, 114 till antalet, i Friluftsgården på Lövhult. 

Här avnjöts först en god och mättande måltid, serverad av Café Lövhults personal, innan det var dags 

för det sedvanliga rådslaget som leddes av Ivan Karlsson och Tore Johansson. 

 

Rådslaget inleddes med parentation över Sven Andersson, i veteransammanhang tävlande för IFK 

Stockaryd. Legendarisk orienterare med sin storhetstid i mitten av förra seklet. Dubbel svensk natt-

mästare och flerfaldig landslagsman finns bland meriterna. Sven avled i september 2019, nära 89 år 

gammal. Hans minne hedrades med en tyst minut. Sedan förra rådslaget har också Alf Svensson, 

Eksjö SOK gått bort och för honom hölls parentation vid årets första träff i Aneby. 

Nya veteraner tillkommer varje år, detta år blev tillskottet åtta, två av dessa var närvarande och 

hälsades välkomna i vår gemenskap. 

 

Av årets statistik framgick att 22 veterantävlingar arrangerats, inräknat de båda klubbmatcherna mot 

Södra Vätterbygdens veteraner Samtliga orienteringsklubbar på Höglandet samt Boxholms OK från 

Östergötland, sammanlagt 13 klubbar är med i vår organisation. 

På de 22 tävlingarna har 1665 veteraner startat vilket är ett nytt deltagarrekord. Medeltalet per 

tävling är nära 76 och sex tävlingar har under året samlat 80 eller fler startande. Fördelningen på de 

olika banorna visar en ökning på mellanbanan och kort-lätta banan, medan långa och korta banan har 

minskat. Särskilt markant är ökningen på mellanbanan, 100 starter fler än förra året. 

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. Från och med 2019 föreligger rapporteringsskyldighet till SOFT, via Eventor, även 

för veterantävlingar   En arrangemangsavgift tas också ut på tävlingar när startavgifterna överstiger 

2500 kr, vilket innebär att endast ett fåtal av våra veterantävlingar kommer att behöva betala avgift. 

 

Förslag till program för våren 2020 har sänts ut till klubbarnas kontaktpersoner. Programmet 

omfattar 10 tävlingar med start i Aneby den 15 april och godkändes utan ändringar. För hela året 

2020 planeras 22 tävlingar, inräknat två klubbmatcher mot Södra Vätterbygdens veteraner. 

 

Startavgiftens storlek föranledde viss diskussion. Förslag om en höjning till 40 kr framfördes men 

vid omröstning segrade ledningsgruppens förslag om oförändrade avgifter klart. Startavgiften 2020 

blir alltså 30 kr, duschavgift 10 kr då varmdusch inomhus finns. Avgiften betalas vid anmälan, 

kontant eller via swish. Uppgift om samlingsplats och duschmöjligheter lämnas till undertecknad 

senast den 1 mars 2020. 

 

Beslutades att vid veteranträffarna ska finnas fyra banor: kort, kort-lätt, mellan och lång. Banornas 

svårighetsgrad ska vara enligt de anvisningar som finns i ”Bestämmelser för Höglandets veteran-OL” 

Kartskalan ska vara 1:7 500 på mellan och långa banan. Ett förslag att kartskalan även på den korta 

banan ska vara 1:7 500 diskuterades men vid omröstning var en stor majoritet för att skalan 1:5 000  

även i fortsättningen ska gälla på korta banan. 



 

Beslutades dock att ett antal kartor i skala 1:7 500 ska finnas tillgängliga på korta banan och att de 

som önskar denna skala anmäler detta till sin klubbs kontaktperson eller ledningsgruppen före 

vårstarten, så att arrangören kan beräkna antalet kartor i denna skala. 

Kartskalor 2020: korta banan 1:5 000/1:7500, kort-lätt 1:5000, mellan och lång 1:7 500. 

Startmellanrum 2 minuter på samtliga banor och första start kl. 09.30. 

Tävlingskartan ska som tidigare delas ut 1 minut före start. 

Resultaten redovisas i herr- resp. damklass med undantag för kort-lätt. 

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 via 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. 

 

Den avslutande kulturkvarten har under alla år varit ett mycket uppskattat inslag vid våra träffar och 

enigheten var stor om att vi ska värna om dess fortsättning. Den börjar numera kl. 11.45 och när 

förslag framfördes att återgå till kl. 12.00 och att begränsa kulturkvartens längd till högst 15 minuter 

vann det inget gehör. Kulturkvarten kommer alltså även i fortsättningen att börja kl. 11.45. 

 

Berith Karlsson redogjorde för ekonomin. Inkomsterna består helt av det bidrag på 14 000 kr som vi 

årligen får från SISU och som baseras på antalet redovisade studiecirklar. Detta bidrag har varit 

oförändrat under ganska många år. Pengarna används bl. a. till arvode vid kulturkvartar, 

administration, utgifter för uppvaktningar och minnesgåvor samt till att subventionera 

årsavslutningens måltid, i år drygt 5000 kr. 

Efter beslut vid förra årets rådslag har under året inköpts en hjärtstartare som nu finns med på våra 

träffar. Hjärtstartaren har finansierats dels genom bidrag från samtliga våra klubbar men också 

genom ett bidrag på 10 000 kr från IP Skogen Norra Småland. Som motprestation ska vi kunna låna 

ut hjärtstartaren kostnadsfritt vid sanktionerade tävlingar på Höglandet. 

I augusti hölls en kurs i handhavande av hjärtstartaren då två funktionärer från varje klubb fick en 

genomgång hur hjärtstartaren fungerar. Kursledare var Mikael Axelsson och Inger Englund. 

Berith belönades med en varm applåd för sitt arbete under året. 

 

Även i år har Höglandsveteranerna och Södra Vätterbygdens veteraner mötts i två klubbmatcher. Det 

har varit mycket jämna uppgörelser där Höglandets veteraner till sist stått som segrare i båda 

matcherna. Vårens klubbmatch arrangerades förtjänstfullt av OK Njudung den 29 maj. TC vid 

Njudungsgymnasiet och 168 veteraner, varav 97 från Höglandet ställde upp. Höglandet tog en knapp 

seger, endast 50 poäng skilde mellan klubbarna. Höstens match den 5 september arrangerades av 

IKHP i närheten av Ryd. Det blev ingen revansch för Vätterbygden utan än en gång var Höglandet 

starkast. Även denna gång var segermarginalen liten, endast 58 poäng. En suverän laginsats på 

mellanbanan med nio löpare bland de tio främsta bäddade för segern. 

Under det kommande året planeras två klubbmatcher. Höglandet ska arrangera vårmatchen och den 

kommer Grännabygdens OK att svara för den 27 maj. Höstens match går torsdagen den 3 september 

med Tenhults SOK som arrangör.  

 

Val av ledningsgrupp: Tore Johansson hade efter 17 år i ledningsgruppen avsagt sig omval och till 

hans ersättare valdes Anders Larsson, Gränna. De båda övriga i ledningsgruppen Ivan Karlsson och 

Berith Karlsson omvaldes. Ivan aviserade att det blir hans sista år i ledningsgruppen. 

http://www.olveteran.se/


 

Under övriga frågor framfördes ett önskemål om en bättre mobil högtalare. Lars-Erik framhöll att vår 

nuvarande är den bästa som hittats men han tar gärna emot tips om det finns bättre. 

 

Undertecknad tackade Nässjö OK för en allt igenom väl genomförd årsavslutning. Lars-Erik 

Karlsson som så eminent ansvarar för vår hemsida med resultat och kartor samt ser till att resultaten 

från våra träffar återfinns i lokalpressen tackades med godis och applåder. Rohnny Andersson som 

vid några tillfällen vikarierat för Lars-Erik uppmärksammades också. 

Berith Karlsson, ekonomiansvarig i ledningsgruppen och SISU- kontakt tackades med godis. 

Tore Johansson som nu lämnar ledningsgruppen efter 17 väl genomförda år tackades med en 

blomsteruppsats och dagens längsta applåd. Hans efterträdare Anders Larsson välkomnades till 

ledningsgruppen. Olof Walfridsson, 90 år ung om några dagar gratulerades lite i förtid med blommor 

Olof tackade för uppvaktningen och visade framtidstro när han sade sig redan se fram mot veteran-

orienteringarna nästa år. 

 

Tore Johanssons traditionella dikt handlade denna gång om ”Avslut av en gärning” och löd sålunda: 

17 år tror jag visst att det är 

Ja, sen jag började med det här 

Gjorde det för att jag har orienteringen så kär 

Men nu slutar jag innan det blir en misär                               

Jag vet att orientera är bästa sätt 

Att leva längre, både trevligt och lätt 

Hjälpa sjukvården att på lite mindre pengar sätta sprätt 

Hoppas ni tycker att jag har rätt                                                         

Men bara för att jag inte är med och puffar på er 

Hoppas jag att ni ändå blir fler och fler 

Som kommer på vad vår gärning till kroppen ger 

Sprid det till edra vänner, ”jag ber”                                            

När jag nu lämnar familjen till dej Anders minsann                                               

Så vet jag att du kan 

Ta våra medlemmar med god hand 

Om du tvekar? Fråga Ivan ”Allt vet han”                                          

Med gråten i halsen och krämpor i kroppen                                            

Så tar vi nu upp den 

Nej, inget missförstånd 

Nu är Allans veteranvisa på gång!                                 Tack för mig!!  Tore Johansson              

Efter ett par inledande vitsar ledde Allan Olovsson med sedvanlig bravur allsången i Veteranvisan. 

Vid tangenterna 

Ivan Karlsson 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program för vårsäsongen 2020 

04-15   SOK Aneby  05-20   OK Bävern 

04-22   IFK Stockaryd  05-27   Grännabygdens OK  (klubbmatch) 

04-29   SOL Tranås  06-03   OK Njudung 

05-06   Nässjö OK  06-10   Boxholms OK 

05-13   Eksjö SOK  06-17   Annebergs GIF  


