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Orientering. Klevane

Vacker karta 
och nostalgikänsla
I tisdags avgjordes den 
andra av tre deltävlingar 
i årets Hiernmannen – en 
tävlingsserie där en del av 
orienteringens skrivna och 
oskrivna lagar får stå lite åt 
sidan.

– De här tävlingarna ska 
inte vara på så stort allvar. 
Det är mest på skoj som vi 
kör de här, säger OK Hiernes 
Mathias Axelsson, som stod 
bakom tisdagens tävling i 
Skillingmark.

Den andra deltävlingen i årets 

Hiernmannen avgjordes i Skil-

lingmark, med samlingsplats vid 

den gamla kyrkplatsen i Kleva-

ne.

Där bjöd Mathias Axelsson och 

hans medhjälpare in till en täv-

ling på en gammal och vacker 

karta.

– Det är precis rätt ord skulle 

jag vilja säga. Den är vacker, men 

inte så bra tror jag att de kommer 

att upptäcka där ute i skogen, sä-

ger Mathias och skrattar när vi 

talar med honom strax efter den 

gemensamma starten.

Rykte visade sig stämma
Närmare 30 deltagare gav sig ut 

på de två olika banorna som stod 

till buds, och de hade lite problem-

lösning av det lite ovanligare sla-

get framför sig, då kartan som an-

vändes var daterad till 1971!

– Vi hittade den hemma hos nå-

gon, förklarar Mathias.

– Det började med att vi hörde 

ett rykte om att den fanns, och så 

började vi luska runt lite och då 

var det en som sa att han hade en 

sådan hemma hos sig. Den har vi 

sedan scannat in och tagit bort de 

gamla banorna som var inritade 

på den, berättar Mathias.

– Den ser väldigt hantverks-

mässigt gjord ut, men sedan vet 

jag inte hur bra den stämmer 

överens med hur det ser i skogen 

nu, efter så här många år.

Jämnt i täten 
En knapp timme efter starten bör-

jade dock de första orienterarna 

att komma in till målet, vackert 

beläget vid den gamla kyrkplat-

sen vid Askesjön.

Först i mål var Elin Eriksson 

och Oskar Flack, som delade 

på segern i klassen för de som 

sprang den korta banan.

Först i mål av löparna på den 

långa banan var Lars-Olof  Gä-

vert, som var först fram även till 

den åttonde och sista kontrollen, 

tätt följd av Andreas Blomgren 

och Andreas Uller, Kil.

– Vi hängde ihop till att börja 

med, men sedan kom vi isär på 

väg mot den tredje kontrollen, be-

rättar Lars-Olof.

– Då drog jag iväg och Andreas 

Blomgren tog ett annat vägval.

Vid den sjunde kontrollen sam-

lades tättrion igen.

– Jag och Uller fi ck gå tillbaka 

upp lite på sjuan, vi kom för långt 

till höger från början, och då kom 

Andreas uppifrån, berättar Lars-

Olof.

Vinnande taktiker
På väg från sjunde till åttonde 

kontrollen gjorde tättrion återi-

gen lite olika vägval, men avstån-

den mellan dem till den sista kon-

trollen blev inte mer än några 

sekunder.

– Därför körde jag bara taktiskt 

från åttan och in i mål, säger Lars-

Olof, som stämplade först men se-

dan valde att lägga sig i rygg på 

de andra två när de lämnade sista 

kontrollen.

– Jag vet att jag brukar slå dem 

i en spurt, så jag satsade på att jag 

skulle göra det den här gången 

också. Och det fungerade ju, kon-

staterar han med ett leende.

Nostalgikänsla i skogen
Trots att kartan spelade deltagar-

na ett och annat spratt under täv-

lingen, eller kanske tack vare just 

det, så var det gott om glada mi-

ner vid målet vid Askesjön.

– Jag tycker det här är jätte-

kul, och det är det även om jag 

inte vinner, säger Lars-Olof  om 

Hiernmannen.

– Det blir lite gammaldags 

orientering, med stiftklämmor 

och så. Det är lite nostalgikänsla 

över det hela. Och ofta är banorna 

i natursköna områden, där man 

inte orienterat tidigare, så det är 

skitkul.

Fredrik Tholén
0570-71 44 26

fredrik.tholen@arvikanyheter.se Lars-Olof Gävert var snabbast runt den långa banan i tisdagens deltävling i Hiernmannen.  

Klart för start. Med en karta ritad 1971 i sina händer gjorde sig startfältet redo för att ge sig ut på 
jakt efter kontrollerna uppe i skogen vid Klevane.

Mathias Axelsson bjöd delta-
garna på kolbullar nere vid 
Askesjöns strand.   


