
Vem är Göran Andersson?  
Jag är en före detta elitorienterare, som 
är 53 år och bor på Ingarö. Jag har två 
utflugna barn och jobbar som mätningsin-
genjör på AB Kartverkstan i Tyresö. Jag 
är född och uppvuxen i Kolsva ca 500 m 
från idrottsplatsen där TC för elitseriefina-
len kommer att vara. Där har jag tillbring-
at många timmar med att spela fotboll på 
somrarna och bandy och ishockey på 
vintrarna. 

 
Hur kom du in på orienteringen? 
Jag började tävla på längdskidor när jag 
var 8 år och när jag var 10 år blev jag 
lockad av en kompis att börja orientera 
för det var ju bra sommarträning till skid-
åkningen. Jag blev förälskad i orientering-
en redan vid första träningen och började 
genast på nybörjarkursen som Kolsva IF 
anordnade. Jag var nu fast i både orien-
tering och längdskidåkning. Vi var många 
ungdomar i Kolsva som tävlade i orienter-
ing och Kolsva IF var en av Västmanlands 

bästa ungdomsklubbar i början på 70-
talet.  
 
Vad har du för relation till Hagen-kartan i Kolsva? 
Redan under mitt första orienterings år kvalificerade jag mig till den s.k.  
Västmanniadsfinalen. TC var beläget på Hagens IP, samma plats som TC för 
 ES-finalen kommer att vara. Då var det den 17sept 1967 alltså 43 år sedan. Kar-
tan hade grön skog och vita åkrar/ängar och var i skala 1:25 000, hypermodern 
då. Jag blev tvåa och fick en silvermedalj. Sedan blev det många fina träningspass 
i den terrängen. 
 
Framgångar/meriter inom orienteringen? 
Jag tävlade för Kolsva IF fram till 1974 då jag flyttade till Stockholm för studier 

och bytte klubb till Gustavsberg IF. Där var jag med och vann många fina stafett-
segrar som Jukkola -76, Tiomila -78,-80, SM-stafetten -82, Smålandskavlen -78,-
79,-81, Siljanskavlen -79,-82, Hälsingekavlen -79. Jag sprang sista sträckan i 
samtliga kavlar utom Jukkola -76. Individuellt blev det seger i JSM natt -77, SM 
klassisk distans -79, -81, och ultralång -80. 
 
Några råd/tips till dem som skall göra upp om titeln "Årets bästa orien-
terare 2010"? 
För att lyckas bra i Kolsvaterrängen bör du förutom att vara en duktig orienterare 
också vara en god löpare, som kan hålla hög fart både där det är lättlöpt och där 
det är lite vresigt och stenigt. Eftersom terrängen för det mesta är väldigt flack går 
det att ”stå på” ordentligt det finns nämligen ingenting som tar emot, endast små 
höjdskillnader förekommer. Orientering rakt på är det som gäller och då är det bra 
om du tar hjälp av kompassen, för i den flacka terrängen är det svårt att ha något 
att styra mot.  
Lycka till i skogen! 
Göran Andersson 

Elitnytt 
KÖPINGSTRÄFFEN 

med 
KRÖNIKA 
ALF LINDBERG 
TÄVLINGSLEDARE 

NU ÄR VI PÅ GÅNG 
Planeringen för finalerna i  
Elitserien och Silva Junior Cup har nu 
pågått i ett år nu. Vi har  
Skiftliga avtal med markägare och 
med Köpings Kommun när det gäller 
lokaler för ombyte och dusch inomhus. 
Med andra ord, det blir garanterat 
varmvatten! 
Organisationen med en  
Ledningsgrupp finns etablerad sedan 

lång tid tillbaka.  
Huvudfunktionärer är utsedda och just 
nu pågår rekryteringen av  
personal för alla dom funktioner som 
skall besättas. 
Vi ligger väldigt bra till i vårt 
planeringsschema och ser inga 
hinder eller problem i dagsläget. 
Vi tycker det känns bra och 
spännande att vi samtidigt med 
dessa elitfinaler, även kan erbjuda 
övriga en nationell tävling, 
’Köpingsträffen, samtidigt. 

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna 

KRÖNIKA 
NIKLAS PROFORS 
BANLÄGGARE 

SPÄNNANDE BANOR VÄNTAR 
Jag startade banläggningen för 
finalerna för snart 1 år sedan. Under 
sommaren 2009 gjorde vi en 
del provlöpningar på dessa vilket 
föll till belåtenhet. Under hösten 
och vintern har en del  
Korrigeringar gjorts vid skrivbordet. 
Tanken nu är att kontrollapparna skall 
märkas ut under april/maj och ytterli-
gare provlöpningar göras. 
Arenan, närheten till start för 
Eliten, uppvärmningsområdet 
 Innan start och banorna, gör att jag 
som ansvarig banläggare känner en 
stor tillfredställelse inför arrangemang-
et. 

Det är min förhoppning att Du blir lika 
nöjd med tävlingen! 

Välkommen att tävla i Västmanland! 

Göran Andersson i sina glansdagar! 
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Här berättar en som vet hur man skall springa och bäst utnyttja terräng-

en i samband med Elitseriefinalen och Silva Junior Cup höst! 


