
  

Motion till HOF:s årsmöte. 
  
  
  
Yttrande från styrelsen i FK Friskus-Varberg avseende en motion, se nedan, till Hallands 
orienteringsförbunds årsmöte från Kristina Törnström Medlem i FK Friskus-Varberg. 
FK Friskus-Varbergs styrelse ställer sig bakom andemening i inlämnad motionen, dvs. att 
vandringspriserna för dam respektive herr-klassen bör vara likvärdiga. Med det avser vi inte 
att vi tycker att älghornet bör försvinna som pris för herr-klassen och inte heller att det bör 
införskaffas ett till stort älghorn för dam-klassen. FK Friskus-Varbergs styrelse ställer sig 
dock bakom att dam-klassen bör få ett annat typ av pris i samma dignitet som herrarnas. 
  
Motion: 
Hej Hallands orienteringsförbund, 
Vid DM-tävlingen år 2021 som Falkenbergs orienteringsklubb anordnade såg jag att det var 
olika priser på dam- respektive herrklassen i stafett. När tävlingen avgjordes i Oskarströms 
skogar år 2022 såg jag att priserna åter igen var de samma. Priset för herrarna är ett helt 
älghorn medan damernas pris är endast ett halvt horn liggande på en träskiva. 
År 2021 förvånade det mig väldigt mycket och det gjorde även några runt omkring mig. Vad 
jag har förstått är detta horn en tradition på herrsidan sedan 1940-talet men jag reagerar på 
symboliken mellan dessa två horn. Varför ska kvinnorna ha ett halvt horn och männen ett 
helt horn? Jag har tagit upp frågan med olika personer och fått flera olika typer av reaktioner, 
både de som tycker att kvinnorna ska vara nöjda med att få ett pris över huvud taget till dem 
som strävar efter jämställdhet samt utveckling. Bland annat har jag fått sagt till mig att en 
jägare har skänkt ett helt horn till Hallands orienteringsförbund, avsett för damerna, men att 
det har kommit bort. 
Istället för att komplettera det halva hornet till ett helt, föreslår jag att byta ut båda hornen och 
få två nya priser som speglar dagens samhälle. Även om det kan vara kontroversiellt kanske 
det är dags att förnya priserna? Det finns säkert många olika idéer men jag förslår att någon 
konstnär eller kreativ person tar fram en skulptur som speglar naturen och skogen samt 
glädjen och gemenskapen orienteringen ger! Det skulle ge ett symboliskt värde att sporten är 
under utveckling. Tänk så mycket som har hänt med kartorna, tekniken och vilken typ av 
orientering vi springer idag sedan 1940-talet! Sporten kan utvecklas på så många olika plan. 
Ser fram emot ett svar från er. 
Fann detta på nätet: 
Älghornet - Hallands Orienteringsförbund (svenskorientering.se) 
  
Med vänlig hälsning 
Kristina Törnström 
Medlem i FK Friskus-Varberg 
Tel.073-332 77 52 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.svenskorientering.se%2FDistrikt%2Fhallandsorienteringsforbund%2Fforbundet%2FAlghornet%2F&data=05%7C01%7C%7Cff66ff8753844d324e6708db03c01593%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638107895743415270%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c7PBAaKX6x4bgbu5gSOlRS1fqE8Q20coOCwcc9U2Ehk%3D&reserved=0

