Sprintcupen 2014 är igång. Första deltävlingen avgjordes 10 juni i innerstaden, med start och mål
vid Söderport. Här Andreas Liljegren, Mats Sigalit, Anna Samelius och Ulf Nilsson.

I denna tidning:

Röster från klubbkavlen
och historien bakom budskapet
Nr 2 Årgång 28
juni 2014

Några ord från redaktören:
För första gången har jag fått en beställning på vad jag ska skriva på det här utrymmet. Så
då får det väl bli så.
Jag har ombetts berätta hur jag tänkte när jag skrev budskapet till Tiomila-stafetten i
Eksjö i tidig maj. För det var ju så: jag fick som den skrivande smålänning jag är av arrangörarna uppdraget att författa det budskap som följer med under hela Tiomila-dygnet. Det
lästes upp före start på arenan, står tryckt på samtliga tävlingskartor, liksom det finns etsat
på den gamla tiders budkavle som varje lag får som minne efter målgång. Det var inte utan
stolthet jag tog mig an uppdraget.
Så här löd budskapet:
I mörkaste Småland mot gryningsbrand
Ska ljuskäglor spela i spår av husarer
Vår längtade uppgift i höglänt land
Här skapas det skrönor, här föds legendarer
Med äventyrslusta och framgångstörst
Går vi till historien med hjärtat först.
Så, hur tänkte jag då, om det nu har någon betydelse. Jo, så här, och nu går jag in på
detaljer. Ska det va så ska det va! Jag ville ha lokal anknytning, det blev till sist det mörka
Småland, de husarer som en gång funnits på det gamla övningsfältet, och det småländska
höglandets höglänta land.
Jag ville ha Tiomilas själ, lång natten. Det fick bli de spelande ljuskäglorna.
Jag ville ha med spannet i tiden, från då till nu. Husarerna igen samt de skrönor som
skapas och bara blir bättre med åren.
Jag ville ha med kärleken till vår sport som vi alla har, att delta med hjärtat först.
Allt detta började med att prova olika rimord att sedan tvinna raderna kring.
Sedan ville jag att det skulle vara en strikt rytm, läs budskapet högt så hör du att rytmen är
densamma i rad ett, tre, fem och sex (samtliga har tio stavelser och betoning på stavelserna
två, fem, åtta och tio) och något annorlunda i rad fem och sex (betoningen här på två, fem,
åtta och elva). Att hitta en rytm med ord som verkligen berättar något är lite som att lösa
korsord, man provar det ena efter det andra tills det till slut sitter.
Jag höll på och pulade ett par novemberdagar, sedan låg den till sig någon vecka innan
raderna sändes i väg. Ungefär så, om du nu undrade.
Magnus Ihreskog
Gotlands Bro OK
Box 1145 621 22 Visby
Kinnerstugan, tel: 27 31 70
Hemsida:
www.gotlandsbrook.com
e-mail: info@gotlandsbrook.com

Nästa nummer

Nästa nummer av Broosket ges
ut runt 15 september. Manusstopp 10 juni.
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Örjan, ordförande:
Sommar, sprintcup, kavlar, sommartävlingar med mera...finns det för stort utbud så att vi
inte hinner med att vara med på allt eller att hjälpa till med våra arrangemang?
För mig som ordförande tycker jag att mejlutskick är jättebra, det sparar mycket tid men
det är ju också viktigt att alla kollar av sina mejl och svarar eller gör återkoppling om de
inte håller med om något.
Motionskommittén har utsett ledare för klubbkavlelagen och även mejlat till berörda
för ganska länge sedan. Tanken är ju att ledarskapet för lagen skall vandra runt och det rör
sig oftast om tre kavlar per år, vi har även sett till att det finns folk i alla lag som klarar
av att lägga banor om laget skall arrangera, men det väsentligaste är ju att ragga ihop sitt
lag, en uppgift som alla klarar av. Jag blir därför lite besviken när några utsedda ledare vill
hoppa av denna uppgift.
Om inte ledare ställer upp för denna enkla uppgift, hur svårt skall det då bli att hitta
funktionärer till våra arrangemang, vi har 3-dagars i sommar som kräver mycket hjälp av
er och jag hoppas att ni ställer upp. Ring och anmäl er till Ulf Nilsson eller Eva Kappel
om ni inte fått någon uppgift ännu.
Ni tycker säkert att jag lite gnällig men efter att varit tävlingsledare för vårpaketet och
även för höstens DM-tävlingar förra året vet jag hur kärvt det är att hitta funktionärer, så
jag hoppas verkligen att det blir en förbättring. Vi bör nog lägga mer krut för funktionärsutbildningar och att det inte blir så låst med vissa personer inom varje funktion.
Tänk vad härligt det var på Morotsloppet, med över 100 deltagande ungdomar, hoppas
att vi kan fortsätta att locka ut dom på flertalet av tävlingarna. Tävlingen är ju tänkt som
en lärtävling och vi bör nog även utnyttja det som en funktionärsutbildning till kommande
år, vi kan ju köra några cirklar under vintern för att sedan avsluta det med praktik på
tävlingen.
Hoppas nu att vi alla får en bra sommar med många fina tävlingar och att vi får
ett lyckat 3-dagars. Vi syns väl allihop på sommarfesten den 9 augusti (läs info här i
Broosket). Många av oss ses ju även på O-ringen där vi kan omgås och ha det lite trevligt
tillsammans.
GLAD SOMMAR 
Örjan Högberg,
ordförande

Den här gången säger vi GRATTIS till
Viran Gardelius 90 år 22 augusti
Nils Löfgren 90 år 28 augusti
Maryanne Gambré 80 år 26 augusti
Anders Löfveberg 60 år 14 augusti
Susann Hansson 60 år 22september
Marcus Gardelin 40 år 23 september

Erik Widén 10 år 19 juni
Peder Persson 10 år 20 juni
Glenida Pettersson 10 år 2 juli
Viktor Söderström 10 år 7 juli
Jesper Rosvall 10 år 4 augusti
Jonathan Virgin 10 år 8 augusti
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Tävlingar

och motion

Sommaren är fylld av orienteringsmöjligheter

Detta är lämpliga aktiviteter för alla och vi ser gärna att Ni alla tar steget och kommer
med i vår orienteringsverksamhet. Vi välkomnar särskilt alla ”nya” orienterare.
Kolla sen på hemsidan www.gotlandsbrook.com för att hitta detaljer.
•
•
•
•
•

Tis
Tor
Ons
Tis
Tor

10 juni
12 juni
18 juni
24 juni
26 juni

kl 1730
kl 1730
kl 1730
kl 1730
kl 1730

Sprintcup
Motionsorientering
Sprint DM
Sprintcup
Motionsorientering

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tis
Tor
Lör
Sön
Tis
Ons
Tor
Tis
Tor
Tor

1 juli
3 juli
5 juli
6 juli
8 juli
9 juli
10 juli
15 juli
17 juli
31 juli

kl 1800 Klubbkavle
kl 1730 Motionsorientering
Visby
kl 1330 Tävling 2-dagars
Ardre
kl 0930 Tävling 2-dagars
Ardre
kl 0930/1230  Tävling 3-dagars
Fårösund
kl 0930 Tävling 3-dagars
Fårösund
kl 0930 Tävling 3-dagars
Fårösund
kl 1830 Jungfrulopp, terränglopp Kinnerstugan
kl 1730 Motionsorientering
Othem
kl 1730 Motionsorientering

•
•
•
•
•
•
•
•

Tis
Tor
Lör
Lör
Tor
Tis
Tor
Tis

5 augusti
7 augusti
9 augusti
9 augusti
14 augusti
19 augusti
21 augusti
26 augusti

kl 1730
kl 1730
kl 1430
kl 1830
kl 1730
kl 1730
kl 1730
kl 1800

Sprintcup
Motionsorientering
Klubbkavle
Grillfest
Motionsorientering
Sprintcup
Motionsorientering
KURSSTART
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Söderport
Ö Visby
Visby, Norderport
Åminne
Alskog

Visby
Bäl – Hejnum
Kinnerstugan
Kinnerstugan
Etelhem
Väskinde
Visby, Terra Nova
Kinnerstugan

Orientering på cykel

Kort rapport från växande sport
MTBO (Mountainbikeorientering) är en relativt ny gren inom svensk orientering. Det är
en fartfylld idrott med snabba beslut där det gäller att, utifrån Dina styrkor och svagheter
på cykel och orientering, besluta vilket vägval som är bäst för just Dig.
Gotlands Bro OK gör under året ett försök att dra igång MTBO i klubben och på Gotland.
Vi finns på tisdagsträningen varje kurskväll där vi kör orientering, backträning – både
upp och ner – balans, tempo och en del annat. Vi har under våren också haft ett par lördagsträningar och ett dagläger. På tisdagarna har vi varit ca fem pers, lördagsträningarna
7-17 stycken och på daglägret vid Gardestugan var vi 15 glada entusiaster. Vi fortsätter på
samma sätt under hösten.
Det är inte bara Broare som kommer på lördagsträningar och läger, både unga och
äldre från andra klubbar finns på plats.
8–10 augusti kommer ett gäng att åka på SM i MTBO som avgörs i Ekjsö.
Vill Du prova på MTBO?! Den 28 juni är nästa möjlighet till MTBO. Håll utkik på
hemsidan och i tidningarna så får Du veta tid och plats.
I Bros MTBO-grupp finns Thomas Romin Andersson, Eva och Åke Kappel, de kan berätta
mer. Vill Du finnas med på vår sändlista – kontakta Eva och Åke.

Så blir 3-dagars en toppentävling
I sommar är det åter Gotlands Bro OKs tur att arrangera 3-dagars. Platsen är Fårösund och
datum är 8-10 juli. Tävlingsledare är Ulf Nilsson och biträdanade är Eva Kappel.
Efter en del diskussion kring arena och tävlingsområden har vi tvingats ändra på de
planer som fanns från början, två etapper på Bungenäs blir en och endast ett mini-TC
kommer att finnas på plats på Bungenäs. Övrig service kommer att finnas på arenan i
Kustparken i Fårösund.
Nytt för i år är att första dagen springs två sprintetapper. Dessa utgår från Kustparken i
Fårösund – en mer skogsbetonad sprint samt en somgår i samhället. Etapp tre (dag 2) blir
en medeldistans som avgörs på helt ny karta på Bungenäs. Den sista etappen, en långdistans, är vi åter tillbaka på Kustparken och Bungekartan.
För att vi ska kunna genomföra ett bra arrangemang behöver vi Din hjälp. Om Du inte
redan nu är bokad i markan, starten, miniknatet eller någon annanstans – kontakta någon i
tävlingsledningen så hjälper vi Dig till rätt uppgift!
Tillsammans fixar vi ett toppenarrangemang!
Ulf Nilsson och Eva Kappel, tävlingsledare
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Klubbkavlen

Så här tyckte medlemmarna om premiären

Årets första klubbkavle hölls vid Snäcks bad 1 juni.
Lag 1 hade fixat kluriga banor (även och bara korta banan hade just en bana, övriga
sträckor fick ta ett antal kontroller i valfri ordning), bra väder och en fantastisk grillplats.
Så här tyckte några av deltagarna om evenemanget.
Liv Mattsson, korta banan:
– Det var kul! Jag har inte tränat så mycket i vår, så jag var riktigt sugen på orientering.
OL är ett bra sätt att komma ut i naturen, och den grillade korven är ju en poäng! Banan
var lagom svår, det var backe till 2:an. Jag fick håll och skavsår, det var därför jag kom i
mål med en sko i handen.
Joakim Gustafsson, 6 år, korta banan:
– Jag sprang för första gången med min egna nya pinne. (Han visar stolt upp sin grönneonfärgade SI-pinne). Jag fick lite hjälp av mormor (Ann-Marie Larsson, VOK). I början
sprang jag fort, så då hängde inte mormor med. Springet i benen kommer från pappa
Göran och mamma Elin.
Edvin Nilsson, mellanbanan:
– Klubbkavlen idag var jätterolig! Orienteringen och terrängen var bra. Jag sprang med
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mamma Jenny, vi missade en sten, annars gick det bra. Jag orienterade ibland, Jenny
ibland. Båda hjälpte till att hålla fart. Uppför den branta Snäckbacken var häftigt, men
stenunderlaget på vissa ställen var sämre.
Ylva Svangren, mellanbanan:
– Det var jätteroligt idag! Och det är ju hela poängen med klubbkavlen. Alla är med och
umgänget med klubbkamraterna är i fokus. Själv sprang jag vänstervarv på mellanbanan,
vilket de flesta verkade göra. Kontrollerna på andra sidan stora vägen var det lite problem
med. Där blev jag ikapp hunnen av flera lag, men jag sprang från dem sen igen. Det som
är kul med klubbkavle är att man vet ju aldrig riktigt vad som händer, vilket upplägget är.
Men det är ju inte viktigt vem som vinner, och det visste vi väl inte vem som gjorde idag
heller. Jag tyckte också att det var häftigt att Sigge, 10 månader gjorde OL-premiär idag!
(Sigge är son till Fanny Svangren)
Mattias Westfält, långa banan:
– Jättebra var det idag. De har ju lyckats med allt! Vädret, maten. Grillad korv är ju aldrig
fel. Banan gjorde jag ganska smart, tror jag. Jag började nere, sedan tog jag alla kontroller ovanför backen. Det var bara en grop jag inte hittade direkt, annars gick det bra. Jag
sprang i fatt ett par stycken också, Ronny och Magnus.
Göran Gustafsson, långa banan:
– Det är kul att vara hemma igen. Vi flyttande till Gotland från Mariefred i höstas, så jag
har gjort min första gotländska OL-vår på länge. Jag har sprungit klubbkavlar förut, när
det har passat med semestern. Jag har däremot inte saknat taggbuskarna! Det var kul och
lite jobbigt att göra sin egen bana, det gällde att tänka till lite. Jag började nere, men kom
nog inte på den allra bästa vägen. En märklig sak inträffade, det kom en bil på en ganska
liten väg i skogen. Vi stirrade på varandra ett ögonblick för att bestämma vem som hade
företräde!
Lag 1, med Andreas Liljegren som huvudbanläggare, hade lagt en traditionell kort bana.
Mellan och lång hade ett antal kontroller att ta i valfri ordning. Några neråt havet och
andra ovanför backen och på andra sidan väg 149. Grillplatsen i lä precis vid Snäckvägens
slut och utsikt mot en rauk i havet. Ja, de hade verkligen lyckats. Lyckades gjorde också
lag 5 som endast hade åtta deltagare till start. Därmed är det de som får äran att arrangera
nästa gång. Vad som bjuds då, återstår att se. Kolla hemsidan för information. /Birgitta
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