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När året summeras kan vi med glädje notera många fina prestationer och aktiviteter 
som genomförts under året. 
 
Ungdomar  
Intresset för våra ungdomsgrupper är fortfarande stort, totalt har vi haft ca 70 
ungdomar i våra grupper. Uppdelningen av grupperna är i stora drag baserat på 
färgerna i orienteringsförbundets svårighetsnivåer, undantag yngsta gruppen 
skogslek. Skogslek har i år varit en lagom grupp på 15 barn. I gruppen gul/vit har vi 
även i år fått hjälp av Lasse och Gunilla Hogedal, de har tagit hand om våra 10–12 
åringar som är ute och tävlar mycket. Utmaningen har varit samma i år som de 
senaste åren att få ut ungdomar på tävlingar.  
Under vårsäsongen har vi fokuserat på sprinthelgen med Kinnekulledubbeln och 
Sommarlandssprinten och på hösten var fokus på ungdomstävlingen Bahco cup. På 
den individuella tävlingen på Bahco cup blev ungdomarna andra bästa klubb och 
vann 1500 kr. Förutom Bahco Cup har vi haft lag i ytterligare fem stafetter, 3 lag vid 
Sprintstafetten som gick vid Hafstens camping, 1 ungdomslag vid 10-mila, 2 st HD12 
lag vid Ungdomens 10-mila, 1st H12 och 1st D12 lag vid DM-stafetten och 2 lag i H 
30 vid IFKs höstbudkavle.  
I år hade vi fyra ungdomar som var och sprang Daladubbeln i Falun. 
Vi har under året deltagit vid fler stafetter än förra året samt att vi har haft fler lag än 
tidigare. 
 
OL-Tävling vid Grönvik 
Sista lördagen i september så arrangerade klubben en medeldistans med Arena vid 
Grönvik. Tävlingsledare var Anette Falck-Larsson och banorna hade Michael 
Johansson lagt. Arrangemanget blev lyckat med nöjda deltagare på en nyreviderad 
Ursandskarta. Det blev slutligen 549 anmälda varav nästan 150 anmälde sig under 
lördagen till de öppna banorna. Vi fick mycket positiva kommentarer bl.a. om 
banläggningen, terrängen och den fina arenan.  
 
Preo  
Michael Johansson har i år gjort mycket bra resultat på de individuella tävlingarna i 
Europa utom på VM. 
Han blev 2:a i Elitserien. I Europacupen blev det slutligen en fin 9:e plats, efter 
deltagande på åtta av tio deltävlingar.  
På VM, där Michael tävlar i Para-klassen blev det en 3:e plats för det svenska 
stafettlaget där Michael är en av tre deltagare. Michael lyckades alltså även i år att få 
med sig en VM-medalj, men först efter en del palaver. På den svenska rankinglistan 
slutar Michael efter årets alla tävlingar på en 3:e plats.  
 
10 mila, Klubbläger SM, DM och 25 manna  
I år avgjordes 10-mila kavlen vid Kåhögs gård strax utanför Partille i Göteborg. Det 
var mycket tuff terräng och utslagsgivande orientering. Vi ställde upp med lag i 
ungdoms-, dam- och herrstafetten. Ungdomarna klarade utmaningen bra även om 
det blev några missar. Placeringen blev plats 261. Damlaget blev 204 och herrarna 
blev 113 efter en mycket bra första sträcka av Viktor Wassén. 
 
 



Årets Klubbläger var även i år i Strömstad. Vi bodde i år på Källvikens camping strax 
utanför Strömstad. Det blev ett lyckat läger med lekar och deltagande på 2-dagars 
tävlingen gränsjakten som avgjordes i Strömstad. 
 
Vid SM-tävlingarna som i år arrangerades i Örebro lyckades Viktor Wassén bäst på 
medeldistansen där han i H20-klassen blev 24:a. Viktor har även deltagit vid ett antal 
Swedish League tävlingar under våren med som bäst 19:e placering i den tuffa H20-
klassen. 
 
Årets DM tävlingar resulterade i flera segrar för klubben. Bland våra yngsta deltagare 
blev det pallplatser varje dag. Vid Natt-DM segrade Liam Hogedal i H12 och Linn 
Enbom tog silvret i D10. På sprintdistansen tog Liam och Linn varsin silvermedalj och 
Ida Andersson tog bronset i D10. På Medel tog tjejerna i D10 alla pallplatserna, 
Andrea Enbom vann före Linn och på 3:e plats kom Ida. Vilgot Åhlund segrade i H10. 
På långdistansen var Vilgot trea i H10 och Linn och Andrea tvåa, respektive trea i 
D10  
Övriga DM vinnare  
Natt: H40 Tommy Andersson, D35 Emelie Svalin, D55 Britta Sahlin och D75 Birgitta 
Stenström. 
Sprint: H40 Tommy Andersson, D35 Emelie Svalin  
Medel: D55 Anette Falck- Larsson  
Lång:  H40 Tommy Andersson, D55 Anette Falck-Larsson och D75 Birgitta 
Stenström 
 
Årets 25 manna blev lerigt och blött. Det var utslagsgivande orientering och en 
rafflande tävling där Vänersborgs SK hamnade på en godkänd 120:e plats bland 375 
startande lag. Ett extra stort beröm till våra ungdomar på sträcka 4, Andrea Enbom, 
Maja Nyman, Linn Enbom och Matilda Cedeberg+ Liam Hogedal på sträcka 23.  
 
Klubben arrangerade ett flertal olika träningsarrangemang såsom t.ex., SAKO-
träningar, Veteran-OL, Vinterrace, Frida-City Sprint. 
 
Årets Elitorienterare: Viktor Wassén 
Årets vinnare av Älghornet:  Tommy Andersson 
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