
Anteckningar från rådslag med Höglandets veteran-OL i Tranås den 27 /10 2021 

 

När Höglandsveteranerna samlades till årets sista träff hade det förflutit två år sedan vi senast höll 

rådslag för att sammanfatta årets säsong och blicka framåt mot nästa år. Årets avslutning var förlagd 

till SOL Tranås klubbstuga Örsbäcken. Här bjöds först deltagarna på bra och utslagsgivande banor, 

signerade duon Bengt Larsson och Lars-Åke Brengdahl. Orienteringen lockade 76 veteraner till start, 

varav några ”utsocknes” och det innebar höstens högsta deltagarsiffra. 

Efter orienteringsdelen samlades veteranerna i klubbstugan där Håkan Axelsson kunde hälsa drygt 

80 veteraner välkomna till bords. En god och riklig måltid avnjöts innan det var dags för det 

sedvanliga rådslaget som leddes av Ivan Karlsson och Anders Larsson. 

 

Ivan Karlsson inledde rådslaget med en kort resumé över de gångna två åren. En tid som helt präglats 

av Coronapandemin och som tvingat oss att ställa in veteranorienteringarna under 2020 och även 

under våren 2021. Höstens veteranorienteringar har vi kunnat genomföra sedan restriktionerna 

mildrats och senare i stort sett tagits bort. Det är nu vår förhoppning att det värsta är över så att 2022 

blir ett år med både vår- och höstsäsong. 

Under åren 2020 och 2021 har tio Höglandsveteraner för alltid lämnat vår gemenskap. Samtliga har 

på ett eller annat sätt varit med i vår verksamhet, de flesta som tävlande men några med främst 

funktionärsuppgifter. För en del ligger deras engagemang ganska långt tillbaka i tiden och de är 

därför ganska okända för de veteraner som tillkommit de senaste åren. 

Parentation hölls efter upprättad lista som innehöll en kortfattad uppgift om var och en av de avlidna.  

Glädjande nog kan vi också detta år hälsa nya veteraner välkomna till vår verksamhet. De nya är: 

Peter och Eva-Lena Arnesson IFK Sävsjö, Birgitta Brengdahl SOL Tranås, Conny Bruhn och Kenth 

Edin Boxholms OK, Ann-Kristin Karlsson OK Njudung, Kjell Nero Nässjö OK och Jan-Olof 

Nyberg Grännabygdens OK. 

En av 90-åringarna bland våra veteraner, Olof Walfridsson, passade denna dag på att fylla 92 år. 

Hyllades med en varm applåd och när han tackade för detta uttryckte han sin tacksamhet över att 

kunna fira sina många år med att, på födelsedagen, avverka en orienteringsbana. 

 Minsann inte alla förunnat. 

 

Av statistiken för höstsäsongen 2021 framgår att 12 veterantävlingar arrangerats, inräknat 

klubbmatchen mot Södra Vätterbygdens veteraner. På dessa träffar har sammanlagt 734 starter gjorts 

med ett medeltal på drygt 61 per tävling. Detta innebär en markant minskning jämfört med hösten 

2019 som nog är mest relevant att jämföra med. Då låg genomsnittet på tävlande på 77. 

Minskningen gäller samtliga banor, dock har den kort-lätta banan klarat sig bäst. Denna bana fyller 

en viktig uppgift, flera av de som startar här stannade nog hemma om inte denna bana funnits. 

Noteras kan att antalet startande på långa banan nu är nere i ensiffrigt antal. 

Den främsta orsaken till dessa negativa siffror står nog att finna i Coronapandemin. 

Vid rådslaget presenterades statistik över de gångna åren av veteranorienteringar på Höglandet. 

Av denna framgår att under åren 2000-2021 har 422 tävlingar genomförts med sammanlagt 23700 

startande. Utöver dessa har 4851 deltagit som funktionärer eller medföljare. Detta innebär att under 

de gångna 21 säsongerna har våra veteranträffar samlat över 28000 deltagare. Ganska imponerande. 

 

Förslag till program för våren 2022 har sänts ut till klubbarnas kontaktpersoner och även lagts ut på 

vår hemsida. Förslaget omfattar 10 tävlingar med start i Aneby den 13 april och godkändes utan 

ändringar. För hela året 2022 planeras 22 tävlingar inräknat två klubbmatcher. 



 

Ledningsgruppen hade föreslagit oförändrad startavgift på 30 kr, om dusch inomhus erbjuds 

tillkommer 10 kr. Avgiften betalas vid anmälan, antingen kontant eller med swish. Uppgift om 

samlingsplats och ev. duschmöjligheter lämnas till ledningsgruppen senast den 1 mars 2022. 

Beslutades om oförändrade startavgifter för år 2022.  

 

Beslutades att vid veteranträffarna ska det, som tidigare, finnas fyra banor att välja på: kort, kort-lätt, 

mellan och lång. Banornas svårighetsgrad ska vara enligt anvisningarna i ”Bestämmelser för 

Höglandets veteran-OL”. Kartskalan ska vara 1:7 500 på mellan och långa banan samt 1:5 000 på 

korta och kort-lätta banorna. På de korta banorna ska finnas möjlighet för den som så önskar att få en 

tävlingskarta i skala 1:7 500. Måste dock beställas i förväg hos resp. arrangör.  

Startmellanrum 2 minuter på samtliga banor och första start kl. 09.30. Tävlingskartan ska delas ut 1 

minut före start och resultatet redovisas i herr- resp. damklass med undantag för kort-lätt. 

Resultatlistorna läggs ut på vår hemsida www.olveteran.se av webbredaktören Lars-Erik Karlsson. 

Klubbarnas kontaktpersoner ansvarar också för att resultaten tillsammans med tävlingsrapport 

snarast efter genomförd tävling sänds till Lars-Erik via e-post. Lars-Erik ser också till att resultat 

lämnas till lokalpressen. Vid varje träff ska en omgång tävlingskartor lämnas till Lars-Erik för 

publicering på hemsidan. 

 

Under den gångna hösten har endast hälften av träffarna avslutats med en kulturkvart. Orsaken till 

detta är nog flera men en orsak kan vara att det efter så många år med kulturkvartar börjar det  bli 

svårt att hitta intressanta ämnen. Efter diskussion beslutades att det från och med 2022 ska bli 

frivilligt att anordna kulturkvart. De klubbar som kan erbjuda en intressant och givande kulturkvart 

uppmanas dock att ordna en sådan. Som tidigare ska kulturkvarten börja kl. 11.45. Ledningsgruppen 

får i uppdrag att med SISU utreda de ekonomiska konsekvenserna av slopade kulturkvartar. 

 

Berith Karlsson redogjorde för ekonomin. Inkomsterna består helt av bidrag från SISU. Beloppet har 

under lång tid uppgått till 14 000 kr per år. Senaste utbetalningen var på 7000 kr och osäkerheten är 

stor om eventuella kommande bidrag särskilt som bidragen baserats på kulturkvartarna. 

Nya veteraner och deras personuppgifter ska rapporteras till Berith. Har fungerat i de flesta fall. 

I resultatlistans tävlingsrapport ska funktionärernas namn finnas med liksom namnen på övriga 

deltagare som inte tävlar. 

 

Normala år arrangeras två klubbmatcher mellan Höglandet och Södra Vätterbygden. Av kända skäl 

blev det i år endast en höstmatch som Tenhults SOK arrangerade vid Sjöberg, söder om Tenhult. 

Efter två raka segrar för Höglandet tog Vätterbygden nu en gruvlig revansch och segrade överlägset. 

Ingen skugga ska dock falla på våra damer som var klart bättre än Vätterbygdens damer. Nästa år är 

två klubbmatcher inplanerade. Den första i Grännabygdens OK:s regi den 1 juni och höstens 

klubbmatch ska avgöras den 1 september med IKHP som arrangör. 

 

Val av ledningsgrupp: Ivan Karlsson hade efter 19 år i ledningsgruppen avböjt omval och till hans 

ersättare valdes Kjell Lindholm, Tranås. De båda övriga i ledningsgruppen Anders Larsson och 

Berith Karlsson omvaldes. 

 

http://www.olveteran.se/


Övriga frågor: Tommy Olausson, SOK Aneby pläderade för en förlängning av säsongen med någon 

ytterligare hösttävling. Kan Vätterbygden så kan väl vi, tyckte Tommy. Ledningsgruppen får i 

uppdrag att finna villig arrangör. Kanske inte blir så lätt. 

Sten Åström inbjöd veteranerna till Smålandskavlen som går av stapeln kommande helg med TC på 

Grännaberget och med Grännabygdens OK och IKHP som arrangörer. Kom gärna som åskådare, 

men parkera nere i Gränna och ta trapporna upp till Grännaberget var hans råd. 

 

Avdelning avtackningar m.m. När Ivan Karlsson avslutat rådslagets formella punkter vidtog 

avtackning. Först kallades Lars-Erik Karlsson fram för att ta emot en blomma som tack för det 

enorma arbete han lägger ner på vår hemsida med resultat och kartor från våra tävlingar. Dessutom 

är det endast Lars-Erik som lyckas få orienteringsresultat publicerade i våra lokala tidningar. En lång 

applåd visade på veteranernas uppskattning för detta. 

Kjell Lindholm, nyvald i ledningsgruppen, hälsades välkommen av sin företrädare och lovade att 

försöka leva upp till de förväntningar som nu ställs på honom. 

Anders Larsson framförde Höglandsveteranernas tack till Ivan Karlsson för de många åren i 

ledningsgruppen och överlämnade en fin blomstergrupp. 

Traditionellt avslutades samvaron med Veteranvisan. En något hes Allan Olovsson ledde trots allt 

allsången och utlovade nästan en ny version av Veteranvisan till nästa årsavslutning. 

 

Ett stort tack till SOL Tranås för en till alla delar väl genomförd årsavslutning! 

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

 

Allra sist vill jag tacka alla veteranerna på Höglandet för de många åren som jag fått vara en del av 

ledningsgruppen. När grundaren Börje Seltin hastigt avled i februari 2003 stod Höglandsveteranerna 

plötsligt utan sin självklara ledare. I den ledningsgrupp som då tillsattes fick jag förtroendet att ingå. 

Nog var det med en viss bävan som vi åtog oss att föra arvet efter Seltin vidare. 

Nu, 19 år senare, kan vi blicka tillbaka på en storartad utveckling, både deltagarmässigt och 

tävlingstekniskt. Veteranorienteringarna är numera en självklar angelägenhet för de flesta årsrika 

orienterarna på Höglandet. 

Tore Johansson liknade ofta Höglandets veteran-OL vid en stor familj, präglad av kamratskap och 

samhörighet, en beskrivning som jag gärna instämmer i. 

Den nya ledningsgruppens uppgift blir nu att bygga vidare på den grund som är lagd med 

målsättningen att även i framtiden bjuda Höglandsveteranerna på både orienteringsupplevelser och 

social samvaro.                                                                   

 

Ivan Karlsson 

 

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

Program för vårsäsongen 2022 

04-13   SOK Aneby  05-18   OK Bävern 

04-20   IFK Stockaryd  05-25   OK Njudung 

04-27   Nässjö OK  06-01   Grännabygdens OK  (klubbmatch) 

05-04   SOL Tranås  06-08   Boxholms OK 

05-11   Eksjö SOK  06-15   Annebergs GIF 

  

   


