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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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Världsvan kontorschef på nya äventyr
Till vardags jobbar hon som kontorschef på Swedbank i Ale, men när kavajen 

åkt av bär det av ut i naturen med karta i hand.
Gunilla Hogedal har orienterat i världens alla hörn och till hösten 

väntar nya äventyr på Cuba. 

Många känner igen dig 
från Swedbank-kontoren, 
hur länge har du jobbat 
inom banken?
– Jag har jobbat 40 år inom 
banken. Som 18 åring bör-
jade jag på Föreningsban-
ken, som senare blev Swed-
bank, i Lilla Edet. Det var 
en ren händelse, jag ville 
tjäna pengar för att kunna 
åka ut och resa och mamma 
hade sett att det fanns en 
ledig tjänst. Sedan trivdes 
jag så bra att jag blev kvar.

Du har ett stort intresse 
för orientering och har 
sprungit orienteringstäv-
lingar världen över. Vad 
är det som lockar?

– Jag gillar att springa i 
skogen och man kommer till 
olika platser. Sedan håller 
man sig i form och mår bra. 
Det blir en skön kontrast 
till jobbet på banken. Jag 
har orienterat sedan 20-års-
åldern då jag träffade min 
man Lasse som höll på med 
orientering. Jag är själv upp-

vuxen på landsbygden och 
har alltid drömt om att 
resa. Det är roligt med ett 
gemensamt intresse och vi 
är en riktig orienteringsfa-
milj. Förra söndagen sprang 
vi en tävling i Åmål och då 
var både söner och barnbarn 
med.  Det som är så kul med 
orientering är att alla kan 
vara med.

Är du en tävlingsmän-
niska?
– Ja, verkligen!

Berätta mer om era 
orienteringsresor, var har 
ni varit?
– Hittills i år har det blivit 
24 tävlingar, bland annat i 
Nice, Korsika och Sardi-
nien. När vi åker på långre-
sor är det oftast en arrang-
erad orienteringsresa, där 
kartorna är uppritade för 
gruppen. Vi har varit runt 
i hela världen och tävlat: 
Japan, Taiwan, Sydkorea, 
Madagaskar, Mauritius, 
Centralamerika, Ecuador, 

Irland, Frankrike, Grön-
land… 

Hur var det att orientera 
på Grönland?
– Man sprang i ödemarken 
bland stora isberg. Det var 
jättehäftigt! En av tävling-
arna startade mitt i natten. 

Var går nästa oriente-
ringsresa?
– Förutom några resor inom 
Skandinavien i sommar ska 
vi orientera på Cuba till 
hösten. Det är en arrange-
rad resa som inkluderar fem 
tävlingar.  

Har du något drömresmål 
kvar att besöka?
– När jag var 18 år gjorde 
jag en lång lista på saker 
jag ville göra och ställen jag 
ville besöka: Det var barriär-
reven, åka transibiriska järn-
vägen, rida på Island och 
mycket mer. Nu har jag bara 
ett ställe kvar: Påskön ska 
jag besöka någon gång. 

JOHANNA ROOS
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Namn: Gunilla Hogedal
Ålder: 59
Bor: Vänersborg
Familj: Maken Lasse, sönerna 
Martin och Jonas och tre 
barnbarn
Gör: Kontorschef på Swed-
bank i Ale (Älvängen och 
Surte)
Intressen: Orientering (som 
även inkluderar långresor), 
läsa. Driver även en bokblogg
Stjärntecken: Fisk
Favoritland: Sydkorea ”Det 
är harmoniskt, som yin och 
yang.”
Planer i sommar: Oriente-
ringsresor, främst i Skandina-
vien och vara i sommarstu-
gan i Sjuntorp. 
Läser just nu: Paganinifallet


