BROOsKet
ÅRETS LEDARE

Anders Nilsson fick på årsfesten utmärkelsen
Årets Ledare. Läs intervju på sidan 8

BROLOTTO
DRAGNING

Flera bilder
på
sista sidan

på sidan 17

Nr 1 Årgång 21
Mars 2007
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INNEHÅLL:

Hej!
Förhoppningsvis lägger ni märke till
förändringen. Jag prövar ett nytt
tryckeri och kan därmed visa lite
bilder från Årsfesten där det som
vanligt delades ut en massa priser.
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Broare i förskingringen
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Fotosida

Om resultatet ser bra ut behöver jag
givetvis hjälp av alla er aktiva som
reser och är med på alla våra andra
aktiviteter. Jag tar gärna emot bilder!
Förhoppningsvis kan vi på det här
sättet ge Broosket ett lyft i sitt 21:a
år. Det har ju varit lite knapert på
bildfronten sen Janne gick i pension.
21 år - Broosket rullar på i gammal
god stil och tidningen så här års är
som vanligt fylld av info inför vårsäsongen. Lite matnyttigt från de
flesta av kommittéerna och så får ni
reda på vem som sitter i alla kommittéer och styrelser. Birgitta har
varit väldigt flitig och gjort intervjuer,
så vi har lite extra koll på två av pristagarna och hon har återigen vänt
sig till andra sidan och pratat med
en kille som visserligen bytt klubb
men som fortfarande läser Broosket.

MANUSSTOPP
1 juni!

Trevlig läsning!

Gotlands Bro OK
Box 1145 621 22 VISBY
℡-svarare ℡ 21 11 21
Kinnerstugan ℡ 27 31 70
Hemsida:
www.gotlandsbrook.com
e-mail:
info@gotlandsbrook.com

Redaktör:
Helene Nilsson
℡ 24 77 24 / 0736-76 67 46
Stenkumlaväg 7A, 621 46 Visby
helene.nilsson@gotlandsbrook.com
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Vår
Det fina vädret i helgen gjorde att man blev sugen träningspass,
bilen ner mot P 18 och gafflade slingor. Man kände sig som ung på
nytt i 100 meter innan stela och onda leder (efter en ouppvärmd
start) ger sig till känna. Och efter en dryg timme ute i skogen känner man sig som den gubbe man är. Men skam den som ger sig, på
onsdag är det dags för nattcup och sen rullar säsongen igång. För
mej har ju alltid (i varje fall de senaste 35-40 åren) 10-mila varit
vårens stora OL-höjdpunkt. Få se hur många lag Bro ställer på
benen och om SOFT ger oss tillstånd att köra ett Gotlandslag, det
senare vore kul om det gick.
Vi hade ju årsmöte för några veckor sen, och själv fick jag ju
förtroendet som ordförande ytterliggare ett år. I övrigt blev det ju
några förändringar i styrelsen, vissa byter uppgifter, några slutade
och några nya kom in. Vill passa på tillfället att tacka de som avgick
och välkomna de nya. Valberedningen föreslog ju vissa förändringar i styrelsens och klubbens arbetsformer. Alla utom en kändes
positiva. En förändring ska jag erkänna jag är lite tveksam till,
och det är att vi inte längre har någon projektansvarig. Dels kan
man fråga sig , när vi kollat, om detta överensstämmer med
stadgarna. Dels innebär det risk att saker ramlar mellan stolarna eftersom styrelsen nu kollektivt måste komma ihåg de uppdrag som
förut hanterades av den projektansvarige. Men vi får se hur det
funkar det här året innan vi drar några slutsatser.
Som sagt nu drar säsongen igång och därmed ett år med mycket
stort åtagande med arrangemang. Utöver våra distriktstävlingar,
Broruset, Tredagars, Helg utan älg. Vi vet att några medlemmar
drar ett väldigt stort lass, vi måste gemensamt stötta och se till att vi
kan upprätthålla ordinarie verksamhet och ha kvar kraft inför kommande år.
Hälsningar Pelle
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FASTLANDSRESOR 2007
Ansv.
17-18/3
24-25/3
6-9/4
13-15/4
20-21/4
28-29/4
17-20/5
23-27/7
3-4/8
11-12/8
15-16/9
21-23/9
6-7/10
13-14/10
27-28/10

OK Orion Blekinge—Juniorcup
Spring-cup Danmark
Påskresa Halland/Sörmland
SM Natt o Sprint Varberg - Juniorcup
Klyftamo/Sävedalen Göteborg - J-cup
10-mila Eskilstuna
Rehns BK Hälsingland - Juniorcup
O-ringen Mjölby Östergötland J-cup
U-10mila V-götland/ 43-kavle
Götalandsm. Eksjö Småland
Lång-SM Varberg Halland
Medel-SM/Stafett-SM Halmstad
25-manna Tumba/Mälarhöjd.
Daladubbeln
Smålandskavlen Oskarshamn

Anders N
Ronny
Visborgs OK
GOF
Anders/Åke
?
Ronny
Eva K/Magnus
GOF
GOF
GOF
Helene
Eva K
Ronny

Principer vid våra resor
Vid normalresa till fastlandet för tävling,
betalar HD21 o äldre 200 kr/dygn.
En elitsatsande HD 21 kan befrias från denna avgift,
styrelse o reseledare avgör.
Vad gäller O-ringen gäller särskilda bestämmelser, kontakta Ronny
för information.
Viktigt är, att reseansvarig bör/skall hålla budgeten på resp. resa,
budget se verksamhetsberättelse 2006.

KM
Under året genomförs klubbmästerskap på följande motionsorienteringar:
19 April
KM Natt
Svaidestugan
Svaide-Roma
31 Maj
KM Lång
Hansa-Hoburg
16 Augusti KM Medel Zion
VIF Gute
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STYRELSE och KOMMITTÉER 2007
Ordförande: Per Lindskog
Sekreterare: Bo Sandahl
Kassör: Gertrud Gardelin
Ungdomsrepresentant: Andreas Liljegren
Tävlingskommittén
Ronny Liljegren, ordf
Kurt Löfgren
Elisabeth Kimell
Ronnie Nilsson
Träningskommittén
Anders Nilsson, ordf (ny)
Jonn Boman
Göran Kimell
Mattias Westfält
Infokommittén
Helene Nilsson, ordf
Björn Flodman
Magnus Ihreskog (ny)
Håkan Mattsson

Ungdomskommittén
Eva Kappel, ordf (ny)
Annika Skalberg
Emilie Ahlgren (ny)
Monica Steen (ny)
Birgitta Hjerthén
Peter Skalberg
Erik Löfgren
Marie Nilsson
Stugkommittén
Kjell Skalberg, ordf
Henri Hägg
Fred Boman
Monica Westfält Nilsson

Lite nytt (men mest nygammalt) i årets styrelse och kommittér. Gertrud Gardelin, Eva Kappel och Andreas Liljegren är nya namn i styrelsen. Uffe, Carina och Björne har avslutat sina uppdrag i Ungdomskommittén. Dom ersätts av Emilie och Monica. Magnus byter
verksamhet från träning till information. Anders byter från projekt till
träning.
Vi har alltså ingen vald projektansvarig i år, men styrelsen har delat
upp de olika fasta aktiviteterna och kommer att ragga folk till dessaså förhoppningsvis skall det funka ändå.
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ÅRETS UNGDOM 2006 – Alexander Nilsson
Vad var det bästa med 2006?
Polenresan var en kul grej, det var första gången jag tävlade
utomlands. Och det gick ju ganska bra också.
Vilken tävling är du mest nöjd med?
- 2-dagars blir det då. Jag vann, fast det gick inte så bra första
etappen. Jag tror jag låg trea då, men han som ledde missade.
Vilket var det bästa priset du fick i fjol?
- Ungdomspriset! (Pokalen, alltså. Svaret kommer blixtsnabbt, vilket
jag tycker bevisar att detta är ett åtråvärt och uppskattat pris till
våra ungdomar. B:s anmärkning)
Hur mycket tränar du?
- 2-4 gånger i veckan, det varierar lite. Bara klubbträningarna, ingen
”egen” träning.
Håller du på med någon annan idrott?
- Nej, inte nu längre. Jag lade av med fotboll förra vintern. – Varför?
För att orientering är roligare så klart! (Mycket dum fråga, det förstod jag det…)
Vad har du för övriga fritidsintressen?
(Betänketid) – Nja…. Jag läser lite, spelar lite data, kollar på TV,
inte så mycket mer.
Vad väntar under 2007?
- Jag skall springa mitt första 5-dagars, det skall bli spännande.
Danmarksresan nu i mars tror jag också blir kul. Och så USM förstås.
Vad siktar du på?
- Att bli bättre, bäst rent av….
Hur många resor skall du åka på 2007?
- Vet du hur många resor det blir? Men Daladubbeln missade jag i
fjor, så den skall jag med på. Så blir det väl 10-mila, 25-manna…
jag skall nog åka på det mesta.
Vad är det bästa med Bro OK?
- Det är ju bästa klubben på Gotland! Resorna, träningarna, kompisarna, stugan….
Alexander bor i Visby. Går i 8:an på Atheneskolan som har särskild
inriktning på spanska, fäktning och dans i alla dess former.
Birgitta tackar för pratstunden och önskar lycka till i framtiden.
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NÖTTER
I förra Broosket presenterade jag tre nötter. Först handlade det om
”Cykelhandlarens dåliga affär”. Svar: Cykeln hade kostat cykelhandlaren 175:50 i inköp och så långt är vi väl eniga att dessa
pengar i varje fall är borta för alltid. Sedan betalade köparen med
en värdelös check på 500 kronor. Cykeln kostade bara 300 kronor,
varför cykelhandlaren gav 200 kronor tillbaka. Dem förlorade han
också. Förlusten blev alltså 175:50 + 200 = 375:50 samt ytterligare
500 kronor om han betalar tillbaka sitt lån.
Sedan var det ”Kvadratproblem” Talet 48 har den märkliga egenskapen att bli en kvadrat, nämligen 49 (=7x7), om man lägger till 1.
Om man adderar 1 till hälften av 48, dvs 24, får man 25, som
minsann också är en kvadrat (5x5). Det finns en mängd andra tal
av detta slag, men du behöver bara nämna ytterligare ett. Det är
faktiskt så att 48 är det minsta dylika talet så leta nu efter det näst
minsta. Svar: Det visar sig vara nödvändigt att gå så högt upp i
talserien som till 1680. 1680+1=1681 = 41², 1680:2=840,
840+1=841 = 29².
Också var det ”Jorden runt”, där professor von Gahlenpanna beslöt
att markera jordens ekvator med ett snöre. När han efter visst besvär lyckats lägga ut snöret, fann han att det var för långt. Ändarna
möttes nätt och jämnt när snöret låg en meter ovanför marken jorden runt. Hur mycket behövde han förkorta snöret?
Svar: Snöret behövde kortas drygt sex meter, noga räknat 2pi meter. Om man förlänger radien i en cirkel med a, växer omkretsen
med 2pia.
Ett svar har inkommit och den som svarade lyckades faktiskt klara
dessa nötter galant. Denna stora matematiker heter Anders Nilsson. Grattis till the.
Bosse Sandahl
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Årets Ledare 2006 – Anders Nilsson
Anders är förmodligen vår mest välmeriterade ledare:
Ordförande i Bro OK 14 år i 3 omgångar, GOF:s ordförande
6 år, just nu vice ordförande i såväl Bro OK som i GOF,
GOF:s tävlingsansvarige, ledamot av SOFT:s tränarakademi,
banläggare och tävlingsledare för ett antal arrangemang
(O-ringen 1977, SM 1999 för att nämna något).
Då kan man ju undra, vad gjorde du för särskilt under
2006 för att få priset?
- Ja…. jag vet inte, det var väl inte så mycket.
Jag var klubbens projektledare och fixade bl.a. 50 000 kr i
Handslagspengar.
Är du förvånad över att ett antal ordföranden i klubben
inte utsett dig till Årets Ledare tidigare?
- Ja, det måste jag nog säga. Under åren som GOFordförande låg jag väl lite lågt i klubbarbetet.
Tar vi klubbmedlemmar för givet att du alltid finns och tar
tag i saker?
- Nej, så är det väl inte riktigt. Det fungerar väl utan mig, fast
det skall väl inte jag svara på.
Priset brukar vara en karikatyr och en present, vad fick
du i år?
- Jag fick fyra stycken whiskey-glas och något att hälla i dem.
Men jag fick ingen karikatyr och det tycker jag är tråkigt. Alla
som fått priset finns ju på en tavla i klubbstugan, jag vill inte
att min plats skall vara blank!
Nu är du vald till träningskommitténs ordförande, några
nya planer för 2007?
- Jag tycker att träningskommittén har ett bra utbud, så det är
bara att fortsätta. Däremot är det för lite folk på träningarna,
och för hög medelålder. Vi behöver jobba mera med rekrytering, nå ut till nya medlemmar. Det är ett hårt arbete som vi
måste hjälpas åt med. Kanske borde vi förnya klubbkavlen på
något vis också.
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Du som är van att styra och ställa, hur är det att sitta i en
styrelse utan att vara ordförande?
- Det är behagligt, det finns ju andra som tänker, jag är bara
där och gnäller lite gran. Men vi är för många i styrelsen som
varit med länge, det börjar bli för gubbigt i styrelsen. Yngre
krafter borde ta över mera.
Du är pensionerad från Försvarsmakten sedan 5 år, vad
fyller du din tid med nu?
- Det blir ju en hel del OL ( man är inte helt överens inom familjen hur mycket tid som läggs ner), ca 2 dagar i veckan jobbar jag i skogen för Kjell N. Och så ritar jag kartor, det räknas
väl som OL det också. Men jag kan ta det lugnt och jobba när
jag vill, det är en stor fördel.
Saknar du yrkeslivet?
- I början var det svårt (ett par år sådär enligt hustru Solveig),
men nu går det väl bra.
Vad är det bästa med Bro OK?
- Sammanhållningen har ju alltid framhållits. Vi vågar säga
vad vi vill, fast det har nog blivit lite sämre med det. Det är viktigt att vara tydlig och få ut information till medlemmarna.
Vad tror du om Bro OK:s framtid?
- Vi måste ju tro på oss själva, men det är inget riktigt drag
just nu. Vi måste hitta nya medlemmar (inte bara producera
dem själva). Vi behöver nytändning, kanske en spånardag.
Men ändå så är vi ju störst på Gotland och har det faktiskt bra
ställt med ledare. Men vi måste vårda våra ledare, de måste
få tiden att räcka till, och de behöver en kick.
Tänkvärda ord sagda av Anders som alltid vågar säga vad
han tycker och inte är rädd för att sticka ut hakan.
Frågat och sammanställt efter bästa förmåga av Birgitta.
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Vårsäsongen drar igång
med
Ungdomskommittén
Tisdagen den 27 mars kl. 18.00
drar vi igång årets ungdomsträningar vid Kinnerstugan!
Det finns grupper för alla!
Från nybörjare till er som är aktiva tävlingsorienterare.
Ta gärna med en kompis!
Nybörjarkurs även för vuxna!
Även här finns plats för vänner och bekanta!
Tisd 27/3
Tisd 3/4
Tisd 11/4
Tisd 17/4
Tisd 24/4
Tisd 1/5
Tisd 8/5
Tisd 15/5
Tisd 22/5
Tisd 29/5

Kinnerstugan
Kinnerstugan
Påsklov och läger (5/4 – 11/4) i Halland
Plats meddelas senare
Plats meddelas senare
Lillkorpen i Havdhem
Plats meddelas senare
Plats meddelas senare, ev Snäck
Plats meddelas senare, ev Snäck
Plats meddelas senare

Programmet är i skrivande stund inte riktigt färdigplanerat, men mer
information får Du tisdagen den 27 mars då vi träffas första gången.
Har Du frågor eller funderingar,
kontakta någon ur ungdomskommittén:
Eva Kappel
Birgitta Hjerthén
Peter Skalberg
Marie Nilsson

532 84
27 50 28
27 24 42
26 46 62

Annika Skalberg
Erik Löfgren
Monica Steen
Emilie Ahlgren

Vi ses vid Kinner!
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27 40 73
360 28
27 88 70
21 98 53

Träningar 2007
Ansvariga:Anders Nilsson, Göran Kimell, Mattias Westfält,
Jonn Boman
Vi fixar träningar om Ni ställer upp och tränar!
Träningsutbudet kommer att variera över året och innehållet i
träningarna kommer vi att variera på bästa möjliga sätt. Det är
vår förhoppning att vi skall bli lika många på alla träningar
som vi är på tisdagskvällarna.
Träningar är inte bara träning utan även teamskapande
verksamhet som är nästan lika viktig som själva träningarna.
Vi måste ta oss tid att träffas och att träna tillsammans.
Träningsprogram:
Finns utlagt i verksamhetskalendariet på hemsidan men
kommer också att mailas ut till alla som finns med på
sändlistan och kommer dessutom att anslås vid Kinner.
Träningar:
• Tisdagar med några undantag året runt vid Kinner.
• Torsdagar under vintern i Visby och under sommaren motionsorienteringar med 5 – 6 olika banor som arrangeras
över hela ön.
• Nu under våren samt i höst kommer det att vara teknikträning på lördagar och långdistansträningar på söndagar.
Teknikträningar kommer att finnas vid några tillfällen vid
andra tidpunkter under året.
Klubbkavlar:
De populära klubbkavlarna arrangeras vid 5 tillfällen under
sommaren vilket framgår på annan plats.
Läger:
• Fåröläger, som kanske genomförs eller har genomförts
när detta Broosk kommer ut.
• Planering pågår för ett utlandsläger våren 2008.
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Nattcup:
Kommer att arrangeras tillsammans med andra klubbar under
kommande vinter.
Juniorcoach:
En nyhet är att vi tänker låta Peter Falk ta hand om våra
juniorer på bästa sätt. Avsikten är att vi på ett bättre sätt skall
stötta och matcha vår viktigaste framtida resurs med Peter
som coach.
Väl mött !!

Klubbkavlar – Familjekavlar
Dom senaste årens succé kommer att fortleva men vi kommer att
förändra en hel del.
Vi vill att varje lag som arrangerar tänker till och hittar på nya grepp
så att vi kan korta ner och hinna träffas efteråt i klubbgemenskap.
Gärna nya ”påhitt” varje gång som aktiverar och roar alla.
22 maj, 19 juni, 31 juli, 14 och 28 augusti är planerade klubbkavlekvällar.
Första tillfället är det lag 9 som arrangerar vid Gardestugan och
därefter lag som inte har så många deltagare.
Se lagen

10-mila 2007
Vårens stora händelse brukar ju vara 10-mila som i år arrangeras i
Eskilstuna sista helgen i april. Vi har för avsikt att delta med två
herrlag (varav minst ett kommer att vara ett mixat Gotlandslag), ett
damlag, ett ungdomslag och troligen två
veteranlag.
10-milaträffar kommer att hållas 20 mars och 17 april.
Uttagning av lagen kommer att grundas på:
Fastlandsreultat, träningsflit, KM i terränglöpning, Nattinatta, Suderträffen och motionsorienteringar.
Vi hoppas och tror att det kommer taggade deltagare till
Eskilstuna som bjuder på en typisk Gotlandsterräng.
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Lag 1
Lagledare - Emilie
Mattias Westfält
0702-893723
Jocke Westfält
271009
Svenna Westfält
272307
Lindbys
36188
Emilie Ahlgren
219853
Anderssons Hall
225808
Wallis
0733-367960

Lag 2
Lagledare - Malin
Peter Skalbergs
272442
David Hägg
0736-735627
Bo Sandahl
36299
Hjerthéns
275028
Lasse Boström
210840
Mattias Åkerblom
212858

Lag 3
Lagledare - Åke
Kjell, Jenny Nilsson
32048
Högbergs
272454
Kappels
53284
Fred Bomans
274091
Robert Värild
249694
Mats Ahlqvist
247315

Lag 4
Lagledare - Benita
Håkan Mattssons
264078
Hanssons Bro
272827
Helene Nilsson
247724
Yvonne Gabrielsson 272114
Leffe Svangrens
219411
Pia Vernerssons
270179

Lag 5
Lagledare - Gert
Filip, Marie Nilsson 264622
Göran Kimell
217921
Lundqvists
211525
Gunnar Erikssons
217875
Sauli Jakobsson
221029
Westerlunds
275084

Lag 6
Lagledare - Ann-Sofi
Ronny Liljegrens
36064
Per Lindskogs
213199
Magnus Thomssons 217434
Bendelins Lokrume
275069
Wiginders
275070

Lag 7
Lagledare - Carina
Ulf Nilssons
215128
Mats Sigalit
Anders Blomérs
272362
Thomas Blomérs
272214
Cajsa Mårtensson
271896
Göte Dahlbergs
249248
Carina Nilssons
36178

Lag 8
Lagledare - Frida
Magnus Ihreskog
214124
Samuelssons
272726
Kurt Löfgren
214963
Frida, Lis Boman
225512
Elisbeth Kimell
210892
Jan Norrby
217107
Ingegerd Malmqvist 216667

Lag 9
Lagledare - Susann
Erik Löfgrens
36028
Brent, Nicola Godman 223121
Anders Nilssons
274140
Henrik Landergren
274894
Henri Häggs
261641
Göran Nyberg
274024
Sara Hansson
277299

Lag 10
Lagledare - Monica
Peter Falks
276205
Jonn Boman
0736-531257
Kjell Skalbergs
274030
Annika Skalberg
274073
Ronnie Nilssons
271172
Björn Flodman
271549
Lasse Wallins
38142
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TÄVLINGSANMÄLNINGAR
Kom ihåg att anmäla er till tävlingarna nu, gå in på klubben online o
anmäl er till alla tävlingar ni tänker springa samtidigt, så är risken
mindre att ni glömmer bort någon tävling.
Har ni dåliga rutiner på detta, så lämna in bifogad lapp så
ordnar jag med anmälan.
Vi måste alla hjälpas åt att ändra på denna nedåtgående trend, när
det gäller antal startande på våra tävlingar!
Kom igen nu och se till att ni springer alla tävlingar som
arrangeras på ön!
Ronny Liljegren

Arrangemang 2008
När vi väl har kommit igenom detta digra arrangemangsår 2007, så
kommer ett lite lugnare 2008. Men likväl så har vi några tävlingar
som jag behöver ha huvudansvariga till, sugen på att vara tävlingsledare, banläggare eller ha någon annan uppgift! Hör av dig till undertecknad!
April
April
Maj
September
September

Nattinatta
Broruset
Ungdomstrollet (skogskarlar/flickor)
Natt-DM
Lång-DM

Ronny Liljegren

Efterlysning
En del av lägenheterna vid Kinner behöver ha förnyad
inredning
Har du en soffa, soffbord, köksmöbel, spis eller kylskåp som
fungerar och är i bra skick men inte används???
Kontakta då Monica 271172
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LITE INFORMATION
♦

Tävlingsadministrativa programmet OLA har funnits i några
år, nu är meningen att även vi skall använda detta system
2007 istället för sportidents. Som tävlande märks ingen
skillnad, utan det är inom sekretariatets väggar förändringen
sker! Håll tummarna!!

♦

Nya anmälningssystemet Entor (används till O-ringen) är i
planeringsstadiet att införas på fler/alla tävlingar. Där kan
man också få in stafettanmälningar, personlig statistik mm.

♦

Ett antal nya regler har börjat gälla från årsskiftet. Bl a är det
tillåtet att ha skala 1:5 000 i klasserna HD 75 och äldre,
klädselkontrollen ska före start vara hårdare, två nya klasser
har tillkommit vid nationella tävlingar H & D17-20 med bana
motsvarande violett svårighetsgrad, segrartiden i ungdomsbanor vid sprinttävling ska vara 10-12 min och ny startavgift
för ungdomsklasserna är 50-65 kronor.

MEDLEMSAVGIFT 2007
Med detta nummer av Broosket får alla medlemmar ett inbetalningskort med årets medlemsavgift. Eftersom jag sitter och fyller i
alla siffror för hand så kand et mycket väl vara så att det kan smyga
sig in ett och annat fel. Om ni tycker nåt verkar konstigt så hör av
dig eller rätta bara till det vid inbetalningen.
/Helene

TRÄNINGS/AKTIVIETETSPROGRAM
Det har varit dåligt med spridning av träningsprogrammen på sistone. Det har inte kommit i mailboxen och inte i pappersform. Nu skall
det bli ändring har vi tänkt. Träningsprogrammet blir ett aktivitetsprogram som , där alla kan fylla på sina aktiviteter fram till den 19 i
varje månad. Den 20 skickas det per mail och sen drar vi ut några
ex och sätter vid Kinner för dom som föredrar det. Har du nåt du vill
bidra med meddela på info@gotlandsbrook.com
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Funderingar kring en medlemsmatrikel
Det har kommit en ny Bro-matrikel. Det är kanske inte en
publikation som man kastar sig över med samma iver som en ny
Skogssport. Men ändå, den kan ge upphov till funderingar, här är
några som drabbat mig.
Jag har ju börjat en serie som handlar om Broare i förskingringen. Då är det bra med färsk matrikel, så jag slipper ringa ett
Stockholmsnummer när jag vill prata med någon i Karlstad. (Se
förra BrOOsKet.) Tur att ingen fått Annas gamla nummer, denne
någon hade i så fall blivit än mer förvånad än Anna när jag började
”Hej, det är Birgitta Hjerthén från BrOOsKet”. Nåväl, det blir nog
lättare att hitta intervjuoffer framöver. Mest exotiska adressen har
Askis, men jag ringer nog inte till Japan. Det långa numret såg dyrt
ut, så måste man räkna ut tidsskillnaden om man skall ringa till
Japan. Tänk om man skulle ringa olämpligt, japaner lär vara noga
med etiketten.
En annan fundering: Om man står först i matrikeln, får man då
första tjing på alla uppdrag? Valberedning och tävlingsledare måste
ju börja uppifrån när de skall ragga folk. Å andra sidan, se som står
längst bak blir väl aldrig tillfrågade. De får förmodligen själva
kontakta valberedningen…. Innan jag började bläddra i nya
matrikeln var jag lite rädd för att ha hamnat i skarven, tänk om
ingen kan läsa mitt telefonnummer för att det sitter en häftklammer
tvärs över. Men se där hade någon tänkt till, det är ett rejält mellanrum i vecket minsann.
Hittar man då några kändisar i våra led? Någon f.d. statsminister har vi inte längre bland våra medlemmar. Vi får hålla
tillgodo med en Kommundirektör, en Kommunstyrelseledamot och
en Ordförande i Kommunal Nämnd. 15 tröjmästare (hoppas jag inte
missat någon) kan väl i orienteringskretsar räknas som kändisar.
En person platsar i båda dessa kategorier, inte illa! Kända i hela
Sverige är herrskapet Ihreskog - Florin, åtminstone i den del av
orienterings-Sverige som läser Skogssport.
Vilket är vanligaste namnet i vår klubb? Johansson och
Svensson som det annars är gott om är ganska sällsynta hos oss.
Däremot kryllar det föga förvånande av Nilsson, med 19 noteringar
är förstaplatsen ohotad. Men sen då? Gamla Bro-klassiker
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BROOsKet GRATTAR:
Först grattar vi Emilie Ahlgren som fyllde 19 år den 12/3.
Det blev fel förra numret, sorry!
Vi grattar också:
Fred Boman som fyller 75 år den 15 maj
Åke Henriksson fyller 70 år den 7 maj
Ingegerd Malmqvist fyller 70 år den 14 maj
Inger Westerlund fyller 60 år den 19 maj
Peter Falk som blir 30 år den 1 april
Andreas Liljegren fyller 18 år samma dag
Och till sist så fyller Ronnie Samuelsson 30 år den 24 maj
Stort GRATTIS till er alla!!

BROLOTTO
Dragning nr 3
Pris Lottnr Vinnare
500 134 Erica Lundberg
100 28
Anders Blomér
100 29
Birgitta Hjerthén
100 31
Birgitta Hjerthén
100 86
Inga Pettersson
100 132 Marcus Lundberg

Dragning nr 4
Pris Lottnr Vinnare
500 26
Göran Kimell
500 193
Gunborg Wahlgren
500 200
Lena Blomér
100 13
Ove Lindell
100 24
Anders Blomér
100 34
Håkan Lundberg
100 44
Pia Vernersson
100 188
Niklas Liljegren

Vinster lämnas ut av Wallis 0733-36 79 60

som Malmqvist och Samuelsson kommer inte så högt upp. Däremot
räcker fyra generationer Blomér till en tredje plats. De har 9
noteringar liksom Skalberg och Westfält. Andra platsen delas av
Liljegren och Hansson som har 10 vardera.
Det finns de som har gårdsnamn vi har t.ex. en Kvie och en
Suderbys. Själv är jag uppvuxen vid Pajse, men föredrar Hjerthén
som faktiskt kommer från Hjärtum socken i Bohuslän.
Funderat och skrivit har Birgitta.
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Broare i förskingringen, del 2
Göran Gustafsson
Denna gång vänder vi blickarna mot Mariefred där Göran bor sedan
1,5 år tillsammans med hustrun Elin (fd Larsson, VOK). Göran är
från Stenkyrka och lillebror till Anna (se förra BROOsKet).
När lämnade du Gotland och varför?
- Det var 1994 när jag flyttade till Östersund för att bli armétekniker.
Sedan blev det Lund 1996-2000 då jag läste till civilingenjör i
maskinteknik. Därefter Södertälje och nu alltså Mariefred.
Vad gör du nu?
- Jag förstör saker hela dagarna! Är gruppchef på Scanias Hållfasthetslab. där vi gör sönder motorer på alla möjliga och omöjliga
sätt. Elin, som är Dr. Med.Vet., finns hos den andra stora arbetsgivaren i Södertälje, hon jobbar med biomedicin på Astra.
Hur bor ni? Mariefred låter som om det skulle vara sjöutsikt?
- Vi bor i ett radhus. Jo, visst, om man anstränger sig och det inte är
löv på träden så kan man se Mälaren.
Vem tävlar du för?
- Jag har minsann just gått över till OK Grip i Mariefred. Det är en
ganska liten klubb som kämpar för att få ihop ett 25-mannalag.
Du som har tävlat för flera klubbar, skiljer det mycket mellan
klubbarna? Hur de är organiserade, vad man satsar på osv?
- 1998 lämnade jag Bro OK och gick över till Lund, sedan Södertälje där tävlingsklubben numera heter SNO (Södertälje Nykvarn Orientering). Utmärkande för dessa klubbar är den stora omsättningen
på löpare, pga många studenter och annan ”rörligt” folk. Man kan
väl säga att det finns en större kärngrupp i Bro OK. SNO har mycket teknikträning, men ingen tränare som man kanske skulle kunna
tro. Alla får hjälpa till, så finns det rådgivare.
Har du någon koll på Bro OK?
- Jo då. Jag får BroOsKet, så har vi GT så man kan kolla sporten
och vilka som fått barn. Springer gärna klubbkaveln om tillfälle ges
och jag söker alltid upp Broarna på 10-mila och 25-manna.
Hur ofta är du hemma?
- Det brukar bli fyra gånger om året. Vi har precis skaffat en liten
stuga i Stenkyrka. Den är på 24 m² och ligger mellan affären och



vår gård.
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Länskamp Gotland – Kalmar
Den 2 juni är det dags för 3:e länskampen mot Kalmariterna,
UK med Mattias, Cilla o Rolf M kommer under våren granska
våra resultat, och ta ut det bästa möjliga lag ,så att vi kan slå
dessa smålänningar här på hemmaplan! För inbjudan se
häftet med tävlingsinbjudningar.
Efter tävlingen serveras kamratmåltid vid Sandvikens
vandrarhem, det är kul om vi alla kan stanna kvar och umgås
en liten stund med våra gäster!

Finns det något som du måste göra när du är på Gotland?
- Träffa släkten, träffa Peter S, Westan m.fl. och få höra senaste
”skvallret”. Och så går jag ut i lagården en sväng.
Kommer du tillbaka till Gotland?
- Nej, det är inte direkt aktuellt. Det är klart jag saknar Gotland,
kompisarna och klubbkänslan. Men jag saknar inte gotlandsorienteringen och terrängen! Jag hoppar över 2-och 3-dagars.
Vilka är dina främsta meriter?
- Jag förstod att den frågan skulle komma! Jag springer helst kavlar, gärna första sträckor eller långa natten. Så det är mest klubbens resultat som räknas. SNO:s tredje lag brukar liksom Bro kriga
kring 100-strecket på 10-mila. Lag 2 kan vara runt 50:e plats och
där har jag sprungit.
Hur mycket tränar du?
- Minst 3 gånger i veckan, fast just nu är det nog bara 1-2. Jag skall
försöka lära känna folket i OK Grip nu, det gör man ju bäst på träningar.
Har du några mål?
- Jag är 34 år i år, så det skulle väl vara att bli H35 och få lite kortare banor…. Jag vill vara så pass tränad så att jag kan vara med på
kavlarna.
Till sist ett scoop- Elin och Göran väntar tillökning i augusti!
Skrivet av Birgitta
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FOTO sidan

Vår flitige sekreterare har förevigat 2007 års styrelse

ÅRETS UNGDOM
Alexander Nilsson,
priset delades ut av nye chefen i
Ungdomskommittén Eva Kappel
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ÅRETS JUNIOR
Andreas Liljegren
Ordförande delade ut
Priset
Årsmöte/fest fotograf:
Bosse ”titta hit” Sandahl.

