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INNEHÅLL:

Ho ho ho…
Får man väl säga i såna här tider,
jag har dessutom flyttat in i ett hus
där det julas extra mycket så här har
det varit jul i flera veckor känns det
som, fixa korv, röka den, brygga
drickan för att inte tala om alla kakor
som skall bakas….
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Hoppas att ni vid det här laget har
lagt märke till vår nya hemsida. Om
ni inte har det är det dags att gå in
och kolla. Kommentera gärna så att
David och Håkan får lite feedback.
Ett stort TACK grabbar för all tid ni
lagt ner!
Ett stort TACK också till alla som
hjälpte mig att genomföra Helg utan
Älg, ovan tävlingsledare som jag är
betyder det extra mycket när ni alla
ställer upp på det glada och härliga
sätt ni gör!
Sen vill jag rikta en uppskattning till
alla hjältar i andralaget på 25manna. Orienteringsvana gubbar
har vi gott om men alla ni andra som
inte är så vana, som med glädje och
entusiasm (o nervositet) gör vår
25-mannaresa till en härlig helg
varje år! Kul att ni vill vara med!

MANUSSTOPP
1 MARS 2008
Gotlands Bro OK
Box 1145 621 22 VISBY
Kinnerstugan ℡ 27 31 70
Hemsida:
www.gotlandsbrook.com
e-mail:
info@gotlandsbrook.com

Redaktör:
Helene Nilsson
℡ 24 77 24 / 0736-766 746
Endre Bäcks 222, 621 77 Visby
helene.nilsson@gotlandsbrook.com
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Ordföranden har ordet
Jultider
Vid den här tiden på året upplever jag alltid en dubbelhet, orkar
jag tänka framåt eller är det bättre att som julgrisen inte tro på
livet efter jul och bara tänka för dagen. Vet inte varför jag tänker
på detta vis i skrivande stund men kanske för att vi igår kväll hade
årets sista styrelsemöte och då bl.a. förberedde årsmötet.
Vi pratade verksamhetsplan utifrån vårt planeringsmöte i slutet av
november, vi pratade budget och bokslut och vi pratade organisation och vad vi ska kraftsamla på.
Vad gäller kraftsamlandet va vi överens om att sätta fokus på
rekryteringen. Ett luttrat styrelsegäng är mycket medvetna om
att det inte finns några enkla lösningar och genvägar, vi är
också eniga om att det krävs att vi tänker i lite nya banor.
En ide vi hade som vi också planterade hos valberedningen var
att skapa en egen kommitté för rekrytering och istället slopa
ungdomskommittén och låta dess arbetsuppgifter delas upp
mellan denna nya kommitté och träningskommittén.
Som sagt vi vet att organisation inte är lösningen utan eldsjälar
och bra arbete, man rätt organisation kan kanske underlätta.
Vad tycker ni? Reagera gärna till nån i styrelsen eller
valberedningen (Uffe och Björne).
I övrigt återstår som bekant inte så mycket i år nu, när detta läses
bara ett ev annandagsrace (vet faktiskt inte om det är planerat eller
inte). Men tack för i år, året har varit framgångsrikt på många sätt,
främst arrangörsmässigt och ekonomiskt. Vi har ju inte så många
juniorer och ungdomar, men dom vi har betyder desto mer både
som glädjespridare och tävlande. T ex Benitas, Alex och Simons
framsteg under året har varit anmärkningsvärda.
God jul och gott nytt år önskar Pelle

Vi gör ett försök att återuppta INFOMÖTEN
vid Kinner sista tisdagen varje månad.
Nästa gång alltså tisdagen den 29 januari kl. 19.30
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O-RINGEN 21-25 Juli 2008
Sälen Dalarna
2008 avgörs O-ringen med etapper och boende i stugor, vid Lindvallen i Sälen. Kostnad för boendet blir ca 350 - 500 kr/bädd och
vecka. Klubben har i dagsläget bokat 60 st sängplatser i 6-10
bädds stugor! Bokning av bäddar gör ni till undertecknad:
Klubben bidrar med 8 000 kr som går till ungdom, junior och elitlöpare, och skall täcka delar av rese och boendekostnaderna.
I tävlingskortet ingår startavgiften upp till 500 kr, vilket innebär att
du själv betalar resterande.
För ungdom, junior och elitlöparna betalar klubben hela startavgiften.
O-ringen är ett arrangemang där var ni själva ansvarar för bokning
av båtbiljetter och all annan planering av resan, även anmälan och
betalning av avgifter gör ni själva.
Jag kommer i efterhand fördela ut klubbens bidrag till anmälda ungdomar och elit, också den del av startavgiften som ingår i tävlingskortet för övriga.
Hur det blir med betalningen av de stugor vi skall bo i, är just nu lite
oklart, men det återkommer jag med.
Mera information hittar du på http://www.oringen.com
Nästa anmälningsstopp är 1 mars 2008
För tävlingskommittén
Ronny Liljegren ronnyliljegren@gotland.com

Årsmöte 2008
Årsmöte med efterföljande årsfest äger rum
lördagen den 16 februari i Kinnerstugan.
Årsmöte kl. 17.30
Årsfest med mat kl. 19.00
Anmälan till årsfesten sker på lista i Kinner el
till Frida o Lis, tfn 225512, senast 10 februari.
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Planeringsmötet 29 nov 2007
Ett dålig besökt planeringsmöte, där man sammanfattade året och
där man sen diskuterade rekrytering en del, fler diskussioner lär behövas om vi skall kunna få fart på vår rekrytering igen.
Här är en sammanfattning av det som sas på mötet:
Bra:
Sommartävlingarna bra, 3-dgrs, älghelgen. Bra arrangemang, mkt folk.
Några bra enskilda resultat:
Benita SM
Alexander USM
Simon 5-dagars
Bra resor
Skol-DM – gott deltagande. Bör företagas på en friluftsdag
Ekonomin i klubben god
God sammanhållning inom klubben
Tisdagsklubben (gubbarna) gör en del nytta
Mindre bra:
Ungdomskommittén för ostrukturerad – för liten satsning på nyrekrytering
Dålig planering med juniorcupen
”Gamla fotspår”
Tisdagsträningarna bra- andra träningar sämre
Rekrytering
”Norrsatsningen” – dåligt utfall
Behålla ungdomar, junior, senior
Viktigast på lång sikt:
Behålla ungdomar
Rekrytera
Öka aktiviteten H/D 21 och äldre
Rekrytera/behålla
Aktiviteter kring ”våra egna” ungar
Rekrytera lärare (som rekryterar ungar)
Ungdomar jobba som ledare
Satsa på dom vi har
Samarbete med andra klubbar
Lillkorpen – hur ska man ta hand om ”ässen”/de intresserade
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Helg utan älg
Det råder en positiv anda bland de tävlande i Helg utan älg.
Det kan konstateras efter utvärdering av den enkät som de tävlande erbjöds fylla i på arenan i Stenkyrka i oktober.
Omkring 100 personer (lika fördelat mellan könen) bedömde arrangemanget, resor och boende.
De överlägset flesta som lämnade in talongerna var i åldern 50-69
år, det ska man minnas då svaren tolkas. Så här såg åldersfördelningen ut:
10-19 år: 8
50-59 år: 26
20-29 år: 6
60-69 år: 22
30-39 år: 14
70 år och äldre: 9
40-49 år: 13
Personerna (som till nästan uteslutande del var aktiva, bara ett fåtal
föräldrar och ledare) var spridda över 38 klubbar. Flest enkätsvar
från Linköpings OK (9), Södertälje-Nykvarn och OK Hällen (båda 7).
Alla, förutom tre, stannade på Gotland upp till fyra dagar.
Så här utföll svaren i enkäten:
Hur fick du vetskap om evenemanget?
Hemsida: 37, inbjudan/folder: 24. Övriga friare svar innefattar tips
från kamrat, klubbkompisar, är med varje år och liknande. Nio
stycken fick höra talas om tävlingen ”genom Klas”, vem det nu är!
Information och bokning:
Endast i undantagsfall nämns annat än ”instämmer helt” och
”instämmer” på påståendena om information i rätt tid samt bokning
av resa och boende.
På påståendet ”bra information om aktiviteter utanför programmet”
skiljer sig svaren något, där går att ana något svalare entusiasm
med fler som valt alternativet ”instämmer delvis”.
Genomförandet:
Genomgående ”mycket bra” och ”bra” när det handlade om hur resan, boendet, evenemanget och övriga aktiviteter upplevdes.
På frågan ”vill du återvända 2008?” svarar en person ”nej”, några få
”kanske” medan en översvallande majoritet svarar ”ja”. De flesta
skulle då vilja bo på hotell, långt därefter hamnar svarsalternativen
”stuga” och ”vandrarhem”.
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Vinnare…
Erik Pettersson och Linnea Gustafsson fick sina GT-tröjor vid
OL-galan i Fole. Applåder och visslingar förstås och massor av
blommor till öns främsta orienterare 2007.
De tyngsta priserna till VOK, alltså.
Men flest priser under kvällen gick till Bro OK och familjen Liljegren.
Andreas tilldelades juniorjackan, mamma Birgit vann en medvurst
på lotteri och pappa Ronny vann också på lotteri – fyra gånger.
– Det är vinnarskalle, det, som han sa när han stolt bar hem en
keps, ett nyckelband, en stjärtlapp och en ljusvärmare att ställa
julglöggen på.

Bland de fria kommentarerna kring arrangemanget noterar vi följande:
Markan: Viktigt med frukt. Gott med saffranspannkaka.
Tävlingen: Bra med förmiddagstävling på lördagen. Eftermiddagstävling på lördagen önskvärt. Längre medeldistansbanor. Kortare
långdistans. Längre banor över lag. Gärna långdistans båda dagarna Priser till segrare, ej lottade priser. Två separata tävlingar
önskas. Tömning av SI-bricka bör ske vid TC då det blir enklare att
åtgärda eventuella fel.
Arenan: Bättre musik i högtalarna (dvs inte Smaklösa och Dan &
Kjell) önskvärt. Sköna duschar.
Allmänt: Ett trevligt arrangemang. Fortsätt i samma stil. Kanonbemötande vid idrottsbokningen. Trist med enkät som inte syftar till
förbättrat evenemang, mest frågor om resa och boende.
Hela sammanställningen finns att ta del av på
www.gotlandsbrook.com
- Magnus
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Träningar vinter - vår
Under vinter - vår kommer träningarna att fortsätta enligt följande:
• tisdagar kl 1800 vid Kinner
• torsdagar kl 1730 vid Solbergabadet (löpskolning med Sköldefors)
• lördagar på olika platser enligt nedan
• nattcup en onsdag i månaden enligt nedan
Lördagsträningar skall innehålla längre löppass med orienteringsmoment. Vi hoppas på en mild vinter så att det finns möjlighet att
springa i skogen, men om det inte är möjligt blir vi tvungna att ta till
vägarna men ändå försöka att hitta på enkla orienteringsmoment.
Nedan framgår uppgiftsfördelning plats och karta och det är viktigt
att Ni meddelar Träningskommittén om Ni inte har möjlighet att
arrangera träningen.
Dag
22 dec
26 dec
29 dec
5 jan
12 jan

Kl
0930
0930
0930
0930
0930
1400
16 jan 1800
19 jan 0930
26 jan 0930
2 feb
0930
9 feb
0930
1400
13 feb 1800
16 feb 0930
23 feb 0930
1 mars 0930
8 mars 0930
12 mars 1800
15 mars 0930
22 mars 0930
26 mars 1800

Plats
Visborgsvallen
Annandags OL
Gardestugan
Tingstädelägret
Svaidestugan
Svaidestugan
Nattcup
Visborgsvallen
Fole skola
Bäl hockeybana
VOK-stugan
VOK-stugan
Nattcup
Stenkumla
VOK-stugan
Galgberget
Burge
Nattcup
Hall kyrka
Marmorbrottet
Ev nattcupfinal
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Karta
Ansvariga
MKG
Simon o Åke
Kinner
Christoffer o Emilie
Gardebladet Peter o Thomas
Tingstäde Kjell o Annika S
Svaide
Jonn o Frida

MKG
Fole
Grautehajd
Storvide

SvaideRoma
Uffe o Alexander
Ronny o Andreas
Kjell o Jenny
Jonn o Benita

Homa
Storvide
Snäck
Burge

Anders N, Bosse
Håkan o Göran
Kurre o Erik
Pelle o Ann-Sofi
Gert o Ann-Marie

Hall
Visby NO

Björne o Maud
Magnus o Filip

Läger i Spanien
Den 23 februari åker 7 utav Bros juniorer på träningsläger till
Alicante på Spanska sydostkusten. Emilie, Frida, Benita, Andreas,
Christoffer, Filip och Alexander förstärkta med Emma från VOK
samt Jonn och Anders N som ledare.
Vi hoppas och tror på härliga träningsupplevelser i både kustterräng
och lite mer höglänta trakter samt naturligtvis på ett varmt och
härligt väder.
Träning i dagarna 7 och hemkomst igen söndagen den 2 mars.
Läs mer på ”o-travel.com”

10 mila 2008
10 mila avgörs sista helgen i april vid Rosersbergs slott strax intill
Arlanda norr om Stockholm. Den långa vinterträningen fokuseras
ofta på just 10-mila. Vi vill därför allaredan nu uppmana till deltagande i träningarna under vintern och vi kommer att ha ett vakande
öga på vilka som tränar och förbereder sig på bästa sätt.
Det blir ju allt flera kortare sträckor i herrkavlen (4 sträckor under
7 km) men tro därför inte att man bara kan knyta på sig skorna och
platsa i laget i slutet på april. Det är deltagandet på träningarna som
avgör hur många lag vi skall ställa upp med.

Sverigelistan
Ni kommer väl ihåg sverigelistan, ”rankinglistan” för alla från
15 år o äldre, gå in på www.obasen.nu/sverigelistan/ och leta
upp Gotlands Bro OK ange lösen redskap.

Tävlingskort
Som ett litet tack för all hjälp med arrangemangen, som vi genomfört under året, så har vi i styrelsen beslutat att inte ta ut någon
tävlingsavgift i år, tävlingarna har även givit ett bra netto till klubbkassan. Tack till alla!
Styrelsen
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Fastlandsresor 2008
Nedan följer planerade resor första halvåret!
28-30 mars Spring Cup Danmark
12-13 april
Juniorcup Uddevalla OK
18 april
SM Natt Trosabygdens OK
26-27 april
10-mila Uppland
30 april-4 maj Tränings/tävlingsresa Stockholm
1 maj
SM Sprint Mariestads FK
3-4 maj
Juniorcup Dalaportens OL
10-11 maj
Juniorcup Åmåls OK
14-15 juni
Jukola Tammerfors
21-25 juli
O-ringen Sälen

ansv. Ronny
ansv. Bro OK
ansv. VOK
ansv. UK
ansv. GOF/Eva K
ansv. Bro OK
ansv. Bro OK
ansv. VOK

Klubbresor är i första hand Spring Cup, 10-mila, Stockholmsresan
30/4-4/5, Jukola och O-ringen, är du intresserad att följa med våra
juniorer på juniorcuperna, dels som ledare men även för att kunna
tävla, hör av dig till Ronny.
Vi återkommer med övriga resor i senare nummer och på hemsidan.

Spring Cup i Danmark
Vi planerar även 2008 att resa till Spring Cup i Danmark, helgen 2830 mars.
Vi som var med 2007 tyckte det var trevliga tävlingar, bra banor i
fin o lättsprungen terräng, dock ganska intensiv helg med 3 tävlingar inom 40 timmar!
Tävlingarna kring Hilleröd (ca 2 mil från Helsingör) är tre till antalet
börjar med nattsprint på fredagen, långdistans lördag och stafett på
söndagen. Oavsett om man springer natt eller inte så behöver man
åka från ön torsdag kväll, starten är kl 09.00 på söndagen så
oskarsbåten kl 21.10 hinner man med. Mer information på
www.springcup.dk
Anmälningstiden går ut den 20 feb. arrangörerna har satt ett anmälningstak på 2500 löpare, så jag behöver ha in anmälan så fort som
möjligt, senast 7 januari.
Anmälan till ronnyliljegren@gotland.com.
För tävlingskommittén Ronny
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Program 2008
Datum
Fre 4/4
Sön 6/4
Sön 13/4
Sön 4/5
Lör 17/5
Lör 24/5
Sön 25/5
Sön 31/5
Tis 17/6
5-6/7
8-10/7
Sön 24/8
Fre 5/9
Sön 7/9
Lör 13/9
Sön 14/9
Sön 21/9
Sön 28/9
4-5/10

Namn
Arrangör
Karta
Arena
Nattinatta
Bro OK
Stenkyrka
Gardestugan
Broruset
Bro OK
Stenkyrka
Gardestugan
Suderträffen Hansa/Hoburg Lojsta
Ase
Vårträffen Visborgs OK Hejdeby
Lillkorpen
GOF/??
Slite
U-trollet
Bro OK SKK/F Kinner
Kinnerstugan
Korpen
GOF/Bro OK Kinner
Kinnerstugan
Gotland- Småland i Småland
DM Sprint VIF/Gute
Åminne
Åminne
2-dagars
SvaideRoma Ala-Torsburgen
3-dagars
Hansa/Garda Sigvalde
Sigvalde
VOK-grytan Visborgs OK Stenkumla
DM Natt
Bro OK
Hejnumhällar Hejnum
DM Lång
Bro OK
Hejnumhällar Hejnum
DM Medel Visborgs OK Forsviden
DM Stafett Visborgs OK Forsviden
Höstträffen Garda IK
Sigvalde
Etelhem
Allklubbars VIF Gute
File Hajdar
Helg utan Älg SvaideRoma Fjäle

Motionsorienteringar
Datum
Tors 10/4
Tors 17/4
Tors 24/4
Tors 8/5
Tors 15/5
Tors 22/5
Tors 29/5
Fre 6/6
Tors 12/6
Tors 3/7
Tors 17/6
Tors 31/6
Tors 7/8
Tors 14/9

Namn

Arrangör
Karta
Plats
Garda IK
Natt KM SvaideRoma Svaidestugan Svaidestugan
Bro OK
Visby NO
Hejdeby
Visborgs OK
Hansa Hoburg
Lång KM VIFGute
SvaideRoma Visby SO
Terra Nova
Visborgs OK
Bro OK
Graute Haid Bäl
Bro OK
Lickershamn Stenkyrka
Visborgs OK
SvaideRoma Ala-TorsburgenKräklingbo
VIF Gute
Medel KM Hansa Hoburg
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Årets debutanter: Amadeus, Ylva och Susanne på 25-manna
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Årets fullaste: Bensintanken på väg till 10-mila, trots det försökte hela
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Årets arrangemang 1: 3-dagars som rosades av alla

Årets

Årets uttalande: Helene vid info
rmationen om 25-manna på båt
en:
”Det gör ingenting om man sto
ppar pinnen i fel hål”

Årets roligaste
: Tröjspexet

Årets felstämplare: Jonn
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Årets sjukstuga: Gubblagen vid Smålandskavlen.
6 av 8 gubbar kom inte till start.

He
Årets arrangemang 2:

lg utan älg som fick idel

Årets sågning: Gunnar som
tappade bort cykelnyckeln,
eller gjorde han inte det? Han
sågade i alla fall upp låset….

BROOsKet GRATTAR:
Mats Ahlqvist fyller 50 år den 20 januari
Anders Hedlund fyller 50 år den 21 januari
Samma dag fyller Jörgen Guteäng 40 år
Lena Blomér fyller 50 år den 10 februari
Bosse Sandahl fyller 60 år den 7 mars
Emilie Ahlgren fyller 20 år den 12 mars
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lovord

SM-helgen av Benita
Lång-SM den 15-16 september. Jag (Benita), Andreas Liljegren,
Emma Lindgren från VOK och Jonn Boman som ledare begav oss
till Varberg på torsdags kvällen.
Vi hade hela fredagen fri för att ”ladda upp” så vi åkte in till city för
att se vad dem hade där. Andreas och Jonn klippte sig på drop-in ,
Emma och jag shoppade lite snabbt. Vädret var inte det bästa,
regnigt o blåsigt så Jonn och Andreas kom på idén att köpa varsin
drake. Jonn fick upp sin i luften några gånger men det var värre för
Andreas, hans låg mest på marken, hehe.
På kvällen så anslöt sig Linnea Gustafsson och Erik Pettersson från
VOK till vår lilla stuga som vi bodde i.
På lördagen så var det dags för kval. Det var tre heat i varje klass
och dom tio bästa i varje heat gick vidare till final som var dagen efter. Jag och min mage var lite nervös men det släppte så fort jag
fått kartan och stuckit ut i skogen. Erik och Linnea slutade på tionde
plats båda två, jag på en fjärde, tjohoo vad glad jag blev, Andreas
blev 22:a och Emma 26:a. En sak som var ganska roligt och bra var
att jag slog Andreas på spurten med fem sekunder, hehe, jag är
snabbare än han;)
På kvällen blev det kortspel och lite ”fattigmans formel ett”.
Jonn visade sig vara en lite mästarkock och lagade god mat till oss.
På finaldagen regnade det, ett riktigt pissväder. Jonn, Andreas och
Emma fick vara publik när vi andra sprang. Men det var inte kul att
springa, backigt, sega sankmarker och små äckliga älgflugor som
klättrade på hela kroppen och satte sig i det blöta håret. Det kliade
överallt och jag höll på att få panik ute i skogen, det västa jag varit
med om, nästan i alla fall.
Erik och Linnea slutade båda två på en 21:a plats, som små tvillingar, samma placering båda dagarna. Jag slutade på en 18 plats som
jag är nöjd med, har ännu en massa SM-tävlingar framför mig i livet
som jag hoppas att gå bättre på.
På hemresan var det återigen Jonn, Andreas, Emma och jag.
Vi åkte lite vilse när vi skulle från tävlingen för Andreas visste en
”närmre” väg men till slut så kom vi tillbaka till civilisationen.
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UNGDOMSKOMMITÈNS
Planerade vinteraktiviteter
4-6/1 Ungdomsläger vid Kinner
19/1 kl. 10-11 Bad Roma
9/2 kl 10-11 Bad Roma
28/2 Äventyrsdag (datum lite osäkert)
Mer info kommer, kolla hemsidan!
Ungdomskommittén

Plötsligt så kommer vi fram till en järnväg som korsar vägen och det
blinkade massa röda lampor, men bommarna var uppfällda. Då frågar Jonn: ”vad betyder det om det blinkar rött?”
Andreas svarar: ”jag vet inte, men det är väl bara att köra.”
Jonn körde och precis när vi kommit över fälldes bommarna ner, vi
tyckte att det var lite läskigt. Men vi kom fram till Oskarshamn hela
och skadefria.
Det var den första av två SM helger. Och Jonn du är bäst!
Jag hoppas att du följer med oss fler gånger, för det var riktigt skoj
med dig.
Puss och kram, Benita den snabbe.
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25-manna 2007
Återigen hade vi fått ihop 2 lag till 25-manna även om det i år
kändes extra kärvt.
Tre debutanter ställde sig på startlinjen (Vivi Dahlgren, Amadeus
och Susanne Hansson) och jag tror att alla tre fick mersmak?!
Första laget började ungefär som planerat lite sämre än vad Peter
själv hade räknat med på första men helt OK, dessutom gick Mattias riktigt bra på andra så det kändes som början på en bra dag.
Tjejerna brukar tappa på tredje så även i år, Henrik och Simon for
som skållade troll i skogen och var ute dryga 14 minuter.
På femte gjorde då Jonn sin blunder och kom med en lapp där det
stod att han inte blivit godkänd vid utstämplingen. Det var en rätt
knäckt man jag följde till klagomuren för att reda ut vad som hänt.
Vad jag förstår har han helt enkelt hängt och inte kollat kodsiffran.
Jag sa visserligen vid genomgången ”det spelar ingen roll om man
stoppar pinnen i fel hål” och Jonn kanske slutade lyssna där men
fortsättningen löd ”bara man tar sina egna kontroller i rätt ordning”.
Fortsättningen blev därför ganska dyster även om de flesta försökte
att köra på som att inget hade hänt. Erik gjorde en topptid på 6:e
sträckan. Även Brent hade en lyckad dag.
Andra laget gick det desto bättre för. Marcus fick testa på första
sträckan eftersom han skulle fortsätta med handbollsmatcher
resten av dagen. Martin gjorde en stabil insats på andra sträckan.
Tjejerna på 3:e gjorde jämna lopp, Birgitta hade gått in i första laget
och efter tävlingen bestämde sig Frida för att nu jäklar skulle hon
börja träna. När så det var dags för de tre sista sträckorna hade
andra laget gått så bra att Kimmen som hade blivit lovad en omstart
på nästsista sträckan och därmed 5,5 km istället för 8,2 blev
snuvad på det och fick ge sig iväg på en rejäl sträcka istället. Han
gjorde jobbet bra. Emilie däremot fick ge sig iväg på omstart och
var både trött och glad när hon kom i mål. Hon tyckte det var jobbigt men roligt! Hur ofta hör man det från Emilie på stafetter?
Både glädje och sorg under dagen alltså, och Jonn har väl fått utstå
en del pikar efteråt. Men vi tar nya tag till nästa år!
/Helene
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Str/banl Lag 1

Str tid Str
plac

Plac Lag 2

Str tid

Str
plac

Plac

1/7,2

Peter S

41.53 91

91

Marcus H

54.52

311

311

2/7,2

Mattias

39.34 60

67

Martin

51.48

277

299

3

Jenny

25.28 288

Birgitta

35.10

1095

3,4-3,6 Monica

26.16 374

Eva

40.59

1259

Annika

27.30 496

Bettan

41.43

1274

Frida

36.44 1149 120 Ylva

42.53

1291 287

Cornelia

19.31 975

Vivi

23.16

1218

2,5-2,6 Carita

15.49 418

Marie

20.20

1056

Henrik

14.07 117

Albin

19.21

959

Simon

14.41 211

Amadeus

15.24

327

5

Jonn

-

Leffe

75.51

1349

7,0

Andreas

49.05 545

David

56.22

948

Göran

59.44 1072

Kurre

59.59

1072

Håkan

50.03 620

Åke

59.04

1046 275

Uffe

31.07 278

Mikael

47.28

1190

36.06 611

Magnus T 59.20

1340

Alexander 31.58 348

Janne

50.19

1247

Erik

Bosse

41.02

930

Pelle

51.34

1216

38.32 610

Anders B

42.49

891

Peter F

45.12 1019

Anders N

42.06

852

Kjell N

34.55 364

Marcus G

39.10

670

236

23/3,8

Kjell S

28.05 116

Susanne

52.14

320

238

24/8,2

Brent

46.30 45

Anders K

64.03

251

232

25/4,3

Benita

41.32 194

Emilie

39.01

4

6

4,5-4,6 Magnus I

7

95

27.07 57

Christoffer 42.17 862

5,4-5,5 Filip

351 lag startade, 255 fullföljde, vann gjorde Södertälje Nykvarn
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267

259

226

Broare i förskingringen – Martin Boström
Denna gång har jag träffat en Tingstäde-sork som numera framlever sina dagar i Uppsala. Jag försökte förgäves få tag på honom i
somras. Då befann han sig enligt uppgift i någon norrländsk myr,
uppenbarligen utan mobiltäckning. Men på 25-manna strålade vi
samman, Martin växlade till mig. Och efter mitt lopp fick vi oss en
pratstund som resulterade i denna lilla berättelse – håll till godo!
- Jag fick ett tips om att du hade något att berätta!
Det kan möjligen vara Afrikaresan som jag gjorde tillsammans med
en kompis kring förra nyåret. Tre veckor var vi i väg. Vi flög till
Nairobi i Kenya. Första veckan var planerat att vi skulle åka på
safari, vilket vi också gjorde. Men vi fick inte vårt bagage, så det
blev väl inte riktigt som vi hade tänkt. Efter nyårsfirande i Nairobi
gav vi oss av på en 6-dagars tripp till Kilimanjaro (Afrikas högsta
berg, 5895 m som ligger i Tanzania). Vi följde med en guidad tur,
starten var på ca 2000 meters höjd. Det tog fyra dagar att gå upp
och två dagar att ta sig ner igen. Det var lite för snabbt att gå upp
på fyra dagar, höjdsjukan drabbade oss med huvudvärk.
Man måste ha guide med sig, man kan inte bestiga berget på egen
hand. Man kan följa med olika sorters vandringar, vi valde en
budgetvariant för ca 1000 kr dagen. Förutom guiden hade vi fyra
personer som bar packning och mat. De som betalade mer fick t.ex.
maten serverad vid dukat bord!
Väl uppe på toppen var man lite vimsig, att jämföra med en lätt
berusning! Vi stannade där ca 10-15 minuter, det var vid midnatt för
att få se soluppgången på vägen ner. Sista veckan tillbringade vi på
stranden på Zanzibar.
- Oj, jag blir verkligen imponerad av en sådan prestation. Hur
förbereder man ett dylikt äventyr?
Vi gjorde inte mer än gick in kängorna i Uppsala! Sen har jag en
hyfsad grundkondition genom löpning, styrketräning och sportklättring (för ytterligare info om detta, kolla med Martin).
- Är det flera äventyr på gång?
Ja, fast det får nog vänta, det går ju åt en del pengar. Centralamerika är en trakt som vi funderar på att besöka.
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- När lämnade du Gotland?
2001 åkte jag i väg på en resa och sedan blev det plugg i Östersund. Jag utbildade mig till reservofficer där. Numera bor jag i Uppsala där jag pluggar till civilingenjör med inriktning på energisystem
(vind-vatten-våg-kol och kärnkraft).
- Hur mycket orientering blir det för din del?
Inte mycket mer än 25-manna.
- Har du några orienterings-meriter?
Vet inte så noga, kanske har jag något Junior-DM i stafett. Men jag
var sist in på förstasträckan av Ungdomens 10-mila. Det kan väl
räknas som en merit. Jag var 17 år den gången, speakern var helt
vild för att han trodde det var en gotlänning i täten på andra sträckan…
- Hur ofta är du på Gotland?
Det blir någon vecka varje sommar. Och då försöker jag träffa
”grabbarna” dvs. David, Marcus, Jonn och Max.
- Räknar du med att komma tillbaka till Gotland?
Först skall jag slutföra mina studier, det tar 2-3 år. Sedan hänger ju
allt på var jag kan få jobb. Man vet aldrig!
Jag tackar Janne för tipset till denna intervju. Har du koll på någon
Broare som du tycker skulle göra sig i Broosket, så hör av dig. Det
går också bra att tipsa om sig själv!
Skrivet av Birgitta

NYA HEMSIDAN
Är äntligen lanserad, David och Håkan har lagt ner oändligt med
timmar för att vi få en ny fräsch sida med ny teknik och med nya
finesser, men förhoppningsvis lättillgänglig och användarvänlig
Vår önskan är nu att alla är granskare och utvecklare, hittar ni nåt
som inte stämmer eller som inte funkar, gör ett inlägg på diskussionsidorna. På det sättet får grabbarna lite respons på sånt han
måste ändra och också en uppfattning om sånt som funkar bra. För
att kunna göra inlägg måste man registrera sig, anledningen till det
är att vi på det sättet skall slippa alla spam som länge varit ett gissel. Målet är sen att vi skall utbilda lite nya administratörer, det skall
finnas 1 per kommitté. Vi återkommer med tid och plats.
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Alexanders succé i USM
Tre månader har gått sedan Alexander Nilsson slog till på USM i
Fårösund, 10:e plats i H15. Hur han värderar placeringen så här
efteråt?
– Stort. Det är jättestort, säger han.
Alexander har höjt sin nivå rejält under 2007. Blivit säkrare i orienteringen, fått mer driv i löpningen. Succén i USM är den givna höjdpunkten resultatmässigt. Fjärdeplatsen på sista etappen i O-ringen
rankar han som nummer två.
Före USM var han osäker på hur långt hans kapacitet skulle räcka.
– Jag visste ju hur bra alla andra var, men tänkte väl inte att jag
själv kunde lyckas så bra, säger han.
I skogen fick han det mesta att stämma. Men inte allt. Den där
minuten han la bort på tvåan, en egentligen ganska lätt kontroll,
grämer honom ännu.
– Jag hade lite för bråttom där, säger han och berättar att han
studerat tävlingskartan både en och två, ja, till och med tre gånger
sedan dess.
Hur stor nytta hade du av Gotlands-terrängen, tror du?
– Det påverkade nog, det tror jag. Det blir kanske svårare nästa år
när det går på fastlandet.
Även Mikael Hjerthén deltog i klass H15. Han slutade på 109:e
plats.
Magnus

TELEFONSVARARAREN
Vi har beslutat att ta bort telefonsvararen, det är få som ringer till
den numera. De allra flesta använder sig förstås av Internet där det
finns information för både träning och tävling.
Du som inte har tillgång till Internet ring:
Anders Nilsson 27 41 40 (Träning)
Ronny Liljegren 360 64 (Tävling)
20

Årets bom
Vi hade varit på H43 (tror jag det var) och skulle ta oss från Västervik ned mot Oskarshamnsfärjan. Det var Anders, Kurre, Åke och
Bosse. Vi hade gott om tid så i stället för att ta stora tråkiga vägen
ned, så tänkte vi att vi skulle söka oss mot den småländska arkipelagen och så sakteliga glida ned mot Oskarshamn. Vi hittade en
liten grusväg som tycktes gå i ungefärligen rätt riktning. Bilatlas
hade vi förstås inte. Vägen var smal och blev allt kurvigare. Sparsamt med hus men många timmerupplag. Så småningom kom vi ut
på en större asfalterad väg. Nu var vi säkert rätt. Många mil blev
det och klockan gick. Det blev alltmera vatten längs vägen. På
båda sidor. Så småningom insåg vi att vi var på väg ut till någon
småländsk ö. Det var en återvändsväg tvingades vi inse.
Nu började det bli bråttom. Nästa färja om ett dygn. Vi vågade inte
chansa med någon ny väg utan det blev att ta hela vägen tillbaka
och sedan E66:an ned. Det blev en snabb returresa. Det var nog
ingen av oss som trodde att vi skulle hinna till båten i tid.
Vi var tacksamma att vi inte mötte någon timmerbil när vi fyrhjulssladdade genom kurvorna. På stora vägen tycktes det som om bilarna var rädda för oss – de flesta höll väl ut på vägrenen. Vi ringde
till färjeterminalen och frågade hur sena vi fick vara. 15 min innan
avgång var senaste tiden. Hann vi? Jodå, med flera minuters marginal.
/Bosse

BROLOTTO DRAGNING NR 3
Vinst
500 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr

Lottnr
123
12
37
62
130
192

Vinnare
Gunborg Wahlgren
Susanne Hansson
Tina Wahlgren
Elisabeth Kimell
Maj-Britt Andersson
Bo Sandahl

Vinsterna lämnas ut av Wallis 0733-36 79 60
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Om bygget vid Kinner
Det hus som byggs till vänster om vägen ner mot Kinner är under
våren färdigbyggt och kommer att flyttas in i.
Men det hela har varit en långdragen process.
– Från början ville de bygga på högra sidan vägen, tvärs över
elljusspåret. Men byggnadsnämnden stoppade planerna sedan vi
överklagat och åberopat ”skyddet för det rörliga friluftslivet”,
berättar Kjell Skalberg, som är den som skött förhandlingarna för
Bro OK tillsammans med Per Lindskog.
Samtidigt har man under processens gång varit mån om att hålla
en positiv dialog med byggherren – tillika markägaren – Kjell-Åke
Ruthström.
– Vi föreslog vänstra sidan istället, vilket byggnadsnämnden efter
många vändor också godkände, säger Kjell Skalberg.
I dagsläget är det ett hus som byggs. I framtiden kommer fem, sex
hus att byggas längs vänstra sidan av vägen.
Skogen till höger om vägen, mitt för bygget, har tagits ned dels för
utsiktens skull, men också då en avloppsanläggning kommer att
byggas under jord, mitt emellan spårslingorna.
– Vi gjorde vad vi kunde för att en del träd skulle sparas, men det
gick inte, säger Kjell Skalberg.
Markarbetet kommer att pågå under vintern-våren. Ett dike grävs
från nybygget under vägen och elljusspåret. Väg och spår kommer
dock att vara avskurna under blott två dagar.
Bro OK har servitut på grusvägen mellan 149:an och Kinner.
Dessutom äger föreningen marken från där parkeringen börjar,
liksom hela den sluttande grässlänten. Den nedre åkern äger KjellÅke Ruthström men Bro OK har ett muntligt löfte att få nyttja den.
Magnus
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NÖTTER
Vatten-, el- och avloppsproblemet.
Problemet är att man inte får se saken tvådimensionellt. Då
blir det svårt att lösa.
Omöjligt helt enkelt. Om man i stället ser saken i tre dimensioner inser man att det räcker med att dra en förbindelse över
eller under ett hus för att undvika ”korsningar”.
Nu antar jag att ni gärna vill ha ett nytt problem att fundera på
till lutfisken
Fem svartsjuka män.
Fem gifta par var på en resa i ett land där tidvatten slog till
ibland. Genom oförnuftigt handlande blev de plötsligt varse att
de befann sig omringade av vatten som steg alltmer.
Lyckligtvis hade de en båt till hands men denna kunde endast
härbärgera tre personer samtidigt. Till yttermera visso var de
fem männen
samtliga väldigt svartsjuka. De kunde absolut inte tänka sig
att lämna sin respektive fru ensam tillsammans med en eller
flera av de andra männen varken i båten eller på stranden där
de befann sig eller på stranden dit de skulle ta sig i säkerhet,
såvitt inte mannen var med sin fru. Visa nu snabbaste sättet
(minst antal turer) att få över de fem männen och deras fruar
till säker mark. Vi kan kalla männen för A,B,C,D och E och
deras resp. fruar a,b,c,d, och e.
Inga tricks som rep, simmande, strömmar e.dyl är tillåtna.
God Jul önskar nöttomten
bo.g.sandahl@tele2.se

UTMANINGEN
Avgjordes den15 december vid VOK-stugan
Vinnare blev Alexander Nilsson och Göthe Dahlberg
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BILD SIDAN

25-manna: Eftersnacket är viktigt, Peter och Uffe kollar hur Alexander gått

Banläggare Håkan hade fullt upp
och full koll på Helg utan Älg
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Fred med ansvarsfull
uppgift på Älghelgen

