
Höglandets Veteran-OL 

 
Parentation över avlidna veteraner åren 2020 och 2021 vid årsavslutning i Tranås 2021-10-27 

 

1.  Bruno Svensson, IFK Sävsjö:  Första gången vi hittar Bruno i resultatlistorna är redan hösten 

2002 vid Bodafors OK:s veterantävling den 2 oktober. I fortsättningen deltog Bruno inte så ofta i 

våra träffar, dock någon eller några gånger varje år. Bruno var en stor kämpe som trots fysiska 

handicap tog sig an de utmaningar som en orienteringsbana bjöd på. De sista åren var det kort-lätta 

banan som gällde och Brunos sista veterantävling blev årsavslutningen i Aneby 2018.  

Bruno avled den 22 november 2019 i en ålder av 87 år.                                                                        

2.  Tore Johansson, SOK Aneby:  En av förgrundsgestalterna i Höglandets veteran-OL Dock inte 

med från starten 2000 men från 2002 alltmer aktiv deltagare. När en ledningsgrupp bildades 2003 för 

att driva veteranorienteringen på Höglandet vidare efter Börje Seltins hastiga bortgång blev Tore en 

av tre ledamöter. Tillsammans med Ivan Karlsson och Barbro Rydén fick han det grannlaga 

uppdraget att förvalta arvet efter Seltin. Ett uppdrag som han skötte föredömligt och när han med 

ålderns rätt avgick vid rådslaget i Nässjö i oktober 2019 kunde han nöjt summera en storartad 

utveckling av veteranorienteringen på Höglandet. Det blev också inte oväntat hans sista träff med 

veteranerna på Höglandet, han var redan då medveten om och till viss del märkt av en obotlig 

sjukdom. Hans ledargärning inom orienteringssporten spänner över flera decennier. Han var med och 

startade specialklubben SOK Aneby och var dess ordförande under många år. Även i fortsättningen 

var han en drivande kraft i klubbens orienteringssektion. Hans sociala egenskaper men också hans 

rättframhet och principfasthet gjorde honom uppskattad och omtyckt och han lämnar ett stort 

tomrum efter sig i vår gemenskap. Tore avled den 27 april 2020 i en ålder av 86 år. 

3.  Karl-Johan Norén, Boxholms OK: Karl-Johan gjorde sin debut i Höglandets veteran-OL i april 

2018 och hans sista veterantävling blev avslutningsträffen i Lövhult i oktober 2019. När han avled i 

början av juni 2020 efter endast en mycket kort tids sjukdom var det ganska chockartat för hans 

många orienteringsvänner och framförallt för hans klubb Boxholms OK där han under många år varit 

en viktig och tongivande ledare. Karl-Johan avled den 8 juni 2020 i en ålder av 63 år. 

4.  Siv Valdmaa, OK Bävern:  Deltog redan i den första träffen i Eksjö i augusti 2000. Tävlade 

sedan flitigt under en 10-årsperiod, vid många tillfällen i par med Astrid Svensson. Siv var 

Stockholmstjejen som på äldre dar flyttade till Småland men som 2011 återvände till Stockholms-

trakten och bosatte sig i Vaxholm. Siv avled den 23 augusti 2020 i en ålder av 90 år. 

5.  Nils-Åke Blom, Annebergs GIF:  Nils-Åkes insatser inom veteranorienteringen var i första hand 

som funktionär när Annebergs GIF arrangerade veteran-OL, som tävlande blev det endast sporadiska 

framträdanden. Han var dock en flitig motionär och åkte bl. a. många Vasalopp. Vid O-ringen i 

Eksjö 2009 hade han en ledande funktion. Nils-Åke avled den20 september 2020 i en ålder av 77 år. 

6.  Göran Bergander, Eksjö SOK:  Göran var en av de som fanns med vid den första träffen 2020. 

Hans många uppdrag inom orienteringssporten gjorde nog att veteranorienteringen inte prioriterades 

under de kommande åren utan hans deltagande i våra träffar blev sporadiskt. Göran var under många 

år en av de stora ledarna inom småländsk orientering med ansvarsfulla uppdrag inom olika områden. 

I sin klubb, Eksjö SOK, var han en drivande och framåtsträvande kraft under drygt 50 år. Här kan 

nämnas ordförande i klubben, ansvarig i orienteringssektionen, banläggare vid många av klubbens 

tävlingar, bl.a. SM-tävlingar. Vid O-ringen i Skillingaryd 2005 och i Eksjö 2009 var han tävlingschef 

Göran avled den 29 oktober 2020 i en ålder av 85 år. 



7.  Ulf Göran Olofsson, IFK Sävsjö: Ulf deltog i veteranorienteringen på Höglandet under en kort 

tid. Debuten skedde i september 2018 och det blev fyra tävlingar detta år. 2019 tävlade han flitigt, 

fram till avslutningen i Nässjö hann det bli 16 tävlingar. 

Ulf Göran avled den 23 november 2020 i en ålder av 69 år. 

8.  Arne Kollberg, SOL Tranås: Ännu en av pionjärerna från den första träffen 2020. Deltog 

ganska flitigt under de närmaste åren, mera sporadiskt under senare år. Var en av Smålands bästa 

orienterare under 1950- och 1960-talen då han tävlade för Tranås AIF, klubben som senare blev en 

del av SOL Tranås. Arne avled den 15 maj 2021 i en ålder av 89 år. 

9.  Göran Karlsson, OK Bävern: Debut redan vid första träffen 2000. Är nog en av de som sprungit 

flest veterantävlingar på Höglandet. Han är nog också en av de som har flest segrar i detta 

sammanhang. Sjukdom tvingade Göran att trappa ner på tävlandet de senaste åren och den sista 

veterantävlingen blev vid avslutningen i Nässjö i oktober 2019. 

Göran avled den 17 juli 2021 i en ålder av 82 år.  
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.  Bo Turesson, OK Bävern och IFK Sävsjö: Bo debuterade i Höglandets veteran-OL i maj 2012 

som nybliven pensionär. Hade då en lång karriär bakom sig med klubbadress OK Bävern. Bosatt i 

Sävsjö sedan 2004 började han tävla för IFK Sävsjö 2018. Saknades sällan vid våra veteranträffar 

och återfanns ofta i toppen på resultatlistan. Bo avled hastigt och tragiskt, troligen drabbad av en 

hjärtinfarkt, ute på sin orienteringsbana vid OK Njudungs veterantävling den 13 oktober 2021.                

Bo var vid sin bortgång 74 år. 

 

Oktober 2021  Ivan Karlsson 


