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I denna tidning:

OL-gymnasiet i Alicante
Kjell har fått finaste utmärkelsen
Nr 1 Årgång 33
Mars 2019

Ronny, ordförande:
På orienteringsförbundets årsmöte omvaldes Fia Olsson till ordförande och Anders Nilsson till
ledamot, vi behöver vara representerade där och vi tackar de båda för deras engagemang!
På vårt eget årsmöte valdes nya in i styrelse o kommittéer, Helen E (sekr.), Leffe S och så
ungdomen Jocke Björkegren, det är alltid kul när nya namn kommer in i föreningens arbete. På
den efterföljande årsfesten var det hög stämning med god mat, många utmärkelser och roliga
tävlingar! Den goda stämningen i föreningen var något som Marita Skogum (föreläsare på
medlemsmötet) nämnde, hon kunde känna direkt när hon steg inom dörren till Kinnerstugan
att här fanns glada människor och märkte också hur vi bemötte varandra på ett positivt sätt!
Styrelsen hade en helg i mars en typ av ”träningsläger” eller bättre kallat ett processarbete i föreningsutveckling uppe på Fårö! Vi tittade igenom våra stadgar, vår vision och det diskuterades
hur vi tar föreningen in i framtiden. Det som prioriteras högt framöver och som sker i närtid, är
att vi kommer se över hur vi får flera att säga ”ja” till de arrangemangsuppdrag tävlingskommittén försöker tillsätta. Många har kunnandet men ibland kan det vara lättare att säga nej tack!
Vi planerar också att ha ett större event i slutet av Maj, där vi ser över hur vi kan få flera
föräldrar och ungdomar in i vår verksamhet! Allt kommer sedan mynna ut i intern utbildning
och mentorskap, för det finns mycket kunnande i våra egna led. Vi tror och hoppas att själva
satsningen kommer att löpa väl ut, för i framtiden behöver vi bli fler som drar i föreningen!
Kanske finns det någon som direkt känner att jag kan hjälpa till, kontakta gärna undertecknad!
Visst är det härligt att det blir ljusare för varje dag som går? Snart är det faktiskt vår! (kanske
är det vår när detta läses!) Verksamheten i föreningen står ju aldrig stilla, men det är något
visst när det blir lite varmare och vi kan komma ut i torra o härliga marker med våra kurser,
träningar o tävlingar m.m.
Hoppas verkligen att vi ses där!
!
Ronny Liljegren, ordförande

Den här gången säger vi GRATTIS till
Marie Björkegren 50 år 5 juni
Ingrid Fredriksson 40 år 14 maj
Andreas Liljegren 30 år 1 april
Jana Olofsson 30 år 4 juli
Gotlands Bro OK
Box 1145 621 22 Visby
Kinnerstugan, tel: 27 31 70
Hemsida: www.gotlandsbrook.com
e-mail: info@gotlandsbrook.com

Philippa Mathers 10 år 2 april
Alva Nilsson 10 år 13 maj
Max Pettersson 10 år 21 juni

Nästa nummer

Nästa nummer av Broosket ges
ut i juni.
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Klubbens framtid med tävlingspokalerna för 2018. 

Foto: Sofia Gardelin

Dags för tävlingspokalen 2019
Bro OK:s tävlingspokal är ett pris som delas ut till ungdomar 12 år och yngre.
Man får priset (som delas ut på årsfesten), om man springer minst 10 av de tävlingar
som följer här nedan under 2019 på Gotland. Inget krav på varken bra tid eller resultat.
Tävlingarna som ingår:
7/4
Suderträffen			
Klinte, Mulde ridhus.
12/4
NattiNatta (nattorientering)
Rackethallen norra Visby.
14/4
Broruset			Ihre.
5/5
Vårträffen			Hejdeby, asfaltsverket.
18/5
Ungdomstrollet		
Etelhem bygdegård.
6–7/7 2-dagars, (räknas som 2)		
Gammelgarn.
9–11/7 3-dagars, (räknas som 3)		
Bräntings Rute.
3–4/8 Medeltidskampen (räknas som 3) Sigvalde Etelhem.
31/8
DM-Medel			
File Hajdar Hejum/Tingstäde.
7/9
DM-Sprint			Visby, Gutavallen.
7/9
DM-Natt (nattorientering)		
Lojsta. Ase.
29/9
DM-Lång			Garda-Alskog.
19–20/10
Helg utan Älg (räknas som 2)
Lickershamn.
Anmäler sig gör man på Eventor eller till sin ungdomstränare, som regel söndagen
innan nästa helgs tävling. Det är också möjligtt att anmäla sig på själva tävlingsplatsen i flertalet klasser.
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Grupper i alla färger för alla
Tisdagar är vår huvudsakliga träningskväll, året runt. Då träffas vi vid vår klubblokal Kinnerstugan i Lummelunda klockan 18 och tränar, badar bastu och fikar. Vi genomför eller
deltar även i en mängd andra aktiviteter och nästan alla dessa finns i aktivitetskalendern
på vår hemsida, så ta gärna en titt där. Även vår facebook-sida innehåller bra information
om vad som är på gång.
Kurskvällar våren 2019 är den 2/4 till den 4/6 (Obs! Ingen kurs den 30/4)
Nybörjarkurs från c:a 6 år och uppåt, även vuxenkurs.
Vi kommer att dela in deltagarna i följande grupper:
Wild Kids
- för de allra yngsta och nya.
Grön grupp
- för de som varit med lite grand tidigare.
Vit grupp
- för de som kan klara sig själva på lätta banor.
Gul grupp
- för de som orienterat några år
Orange grupp - för de som klarar av alla verktyg inom orienteringen
Röd grupp
- för de som tävlar på något svårare banor.
Vuxengrupp
- för alla som känner sig vuxna och vill komma ut i skogen på olika
svåra banor.
Tisdagen den 14 maj anordnar vi Morotsloppet vid Kinnerstugan. Denna tävling är till för
alla som vill prova på att spring en riktig orienteringstävling.
Den 18/5-19/5 anordnar vi ett breddläger tillsammans med övriga orienteringsklubbar på
Gotland.
Vi arrangerar även en hel del träningsläger samt tävlingsresor till fastlandet.
Vi som jobbar med träning och rekryteringsverksamheten i klubben är
Göran Gustafsson ordförande
070-167 99 23
Joakim Björkegren		
Andreas Liljegren
Jonas Pettersson		
Olle Gardell			
Brent Key		
Leif Björkegren 		
Mattias Westfält 		
		

Festkommittéer
Vi rullar på med våra festkommittéer, här kommer de som är närmast i tiden. Kommitté nr 1 gör
sig beredda på antingen en OL-Gala eller Årsfest 2020 beroende på vilket som infaller först!
Första namnen i resp. kommitté fungerar som sammankallande!
Nr 10 Sommarfest torsdag 11/7 2019		
Gabriella Hammarskjöld o Thomas K		
Göran Kimell och Maria Tynnvall		
Elisabeth och Åke Kimell			
Leif o Marie Björkegren			
Erik o Mia Löfgren				

Nr 1 OL-Gala/Årsfest 2020
Christina Wahlgren o Mats Sigalit
Magnus Ihrekog o Lollo Florin
Henri o Susann Hägg
Anders o Kristina Blomér
Jenny Andersson o Kjell Nilsson
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Kjell har blivit Guld-Kjell!

Kjell Skalberg i kavaj och Kjell Skalberg i fleeceväst. 

Foto Birgitta Hjerthén och GT/arkiv

Tilldelas Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse
I början av mars fick Kjell Skalberg ett brev från Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh. ” Riksidrottsförbundet (RF) har beslutat att tilldela Dig idrottens
högsta utmärkelse, RF:s förtjänsttecken i guld, för mångåriga och utmärkta insatser för
den svenska idrottsrörelsen.”
RF delar vartannat år ut sin högsta utmärkelse, Riksidrottsförbundets förtjänsttecken, till
100 idrottsledare. Och i år är alltså Kjell en i denna exklusiva skara.
Vi är oerhört stola över att vår klubb och våra ledare uppmärksammas på detta vis. Pristagarna föreslås av respektive distriktsidrottsförund, GI i detta fall alltså. Och Kjell hade
fått lämna in sin meritlista, så alldeles överraskande var det ändå inte när brevet damp
ner. ”Det är ett och annat känt namn på listan med årets pristagare”, säger Kjell.
Kjell har en diger meritlista: GI-ledamot, Bro OK-ordförande och mångårig styrelseledamot, banläggare, tävlingsledare vid våra SM-arrangemang, 3-dagars och massa annat.
Mest känd är kanske ändå Kjell för sitt helhjärtade engagemang som ”stugfogde” vid
Kinner. Kinnerstugan är Kjells skötebarn och andra hem, även om han numera släppt
ordförandeskapet i stugkommittén. Sist men inte minst, om inte Kjell sköter duschen, så
blir det oftast ingen dusch på tävlingen!
Priset delas ut vid Riksidrottsmötet i Jönköping 24-26 maj. Från Gotland reser totalt sex
pristagare, bl.a. Rolf Malmros, Visborgs OK. Även hustru Karin åker med. Priset förmodas delas ut av RF-ordföranden Björn Eriksson.
Viktigaste frågan Kjell, vad skall du ha på dig? ”Ha, ha, det brukar vara mest damer som
har bekymmer för klädseln. Jag tar en gammal kostym och GI-slipsen”

/Birgitta Hjerthén
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Ställ upp! Vi städar för framtiden!
Lördagen den 6 april är det städdag på Kinner.
Ju fler vi blir, desto finare blir det och fortare går det.
En stuga per klubbkavlelag (se nedan, fet stil = lagledare), men däremot ingen orientering
denna gång. Istället kommer vi att prata en del om klubbens framtid.
Samling klockan 9.00, vi inleder med en kopp kaffe.
I samband med fikat lite viktig information från styrelsens ”träningsläger” på Fårö:
Så går vi tillsammans mot framtiden.
Under dagen serveras också en enklare lunch.
Välkomna alla!
/Styrelsen
Lag 1
Bosse Sandahl 070 457 10 34
Ylva Svangren 070 090 65 22
Anders Blomér 070 565 45 30
Mats Ahlqvist 070 655 81 24
Göran Gustafsson 070 167 99 23
Susann och Filip Hansson 070 671 65 10
Fam Håkan Hansson 0727 445 955
Edvin/Samuel Damberg Pettersson 070 797 42 79
Mårten Korall 072 858 55 29
Jonatan Flodman 070 880 44 55
Fam Filip/Ekman Lundgren 070 867 60 11
Lag 2
Sofia Gardelin 070 535 22 51
Ulf Nilsson 070 727 79 67
Göthe Dahlberg 073 705 68 00
Thomas Blomér 070 527 22 56
Elisabeth Kimell 076 390 54 44
Göran Kimell 070 914 45 00
Wallis 073 336 79 60
Peter Falk 070 522 51 36
Mattias Åkerblom 073 629 39 35
Thomas Löfkvist 073 613 14 38
Fam Althini 070 877 99 32
Lag 3
Erik Löfgren 070 524 82 11
Janne Lindby 070 591 66 67
Andreas Liljegren 070 763 42 70
Inger Westerlund 070 612 74 07
Lars Westerlund 070 919 92 29
Jonas Pettersson 070 580 89 77
Fam Enar Löfstedt 073 065 18 06
Mats Sigalit 070 716 70 18
Stefan Wittmann 070 869 78 80
Fam Westermark 070 772 10 28
Karin Wollbo

Lag 4
Brent Key 073 760 13 15
Birgitta Hjerthén 072 710 76 97
Helge Gardelin 070 314 52 16
Eva Stenström 073 838 91 70
Anders Nilsson 070 474 38 18
Kurt Löfgren 070 881 49 63
Nellie Leveau 070 758 76 85
Fam Alice Reintz 076 808 91 58
Magnus Thomsson 073 973 61 24
Albin Larsson 0722 468 330
Fam Bonnevier 070 230 91 96
Lag 5
Björn Andersson 070 781 01 02
Magnus Ihreskog 073 925 26 07
Monica Westfält Nilsson 070 552 72 67
Ann-Sofi Lindskog 070 294 66 95
Mattias Westfält 070 289 37 23
Amadeus Hansson 076 819 45 91
Fam Christian Gladh 072 191 01 55
Dennis Samuelsson 073 593 05 93
Örjan Högberg 070 328 60 57
Johan Malmros 070 726 30 74
Havanna Filander 070 888 28 77
Lag 6
Peter Skalberg 072 248 82 72
Helene Eklund 0736 766 746
Gunnar Eriksson 070 398 30 10
Janne Norrby 070 288 19 96
Sven-Åke Asklander 073 613 65 00
Fam Graute 070 471 29 99
Göran Nyberg 070 318 86 43
Andreas Phersson 070 332 01 96
Fam Röös 072 550 48 39
Fam Ellen Eklund 0739 586 700
Rasmus Virgin 070 321 94 38
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...och pratar lite om hur vi möter den

Styrelsen har haft träningsläger på Gåsemora. Ingen rörde på sig särskilt mycket, däremot lagades det mat. I
första hand diskuterades dock klubben nu liksom dess framtid. Nästa år fyller för övrigt Gotlands Bro OK femtio
år! 
Foto: Ulf Hjerthén
Lag 7
Gabriella Hammarskjöld 070 237 41 39
Ronny Liljegren 070 631 15 86
Henri Hägg 073 985 78 56
Cajsa Mårtensson 073 663 14 44
Fam Lukas Nyström 0733 968 354
Gert Lundquist 070 114 50 86
Leif Björkegren 070 854 99 62
Ronnie Samuelsson 070 732 40 41
Fam Emil Gardell 076 398 66 27
Carina Nilsson 073 047 96 37
Veronica Edgren 070 716 10 95

Lag 8
Kjell Skalberg 070 632 49 41
Erland Gardell 073 997 57 91
Olle Gardell 073 936 26 67
Håkan Mattsson 070 363 04 55
Fam Emil Björksved 070 729 68 48
Frida Boman 076 218 72 80
Jonn Boman 0736 531 257
Dennis Samuelsson 073 593 05 93
Anna Samuelsson 073 565 94 19
Marcus Timgren 070 527 24 99
Moa och Henric Lindqvist 070 982 76 66
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Större skala för yngre äldre...och så
Svenska orienteringsförbundet har inför säsongen gjort förändringar vad gäller skalor. I
huvudsak går det ut på att de äldre klasserna får 1:7500-del redan från D/H45 och uppåt.
Större skalor gäller ofta även i öppna klasser. Så här gär de nya bestämmelserna:
Ultralång distans och långdistans
Skala 1:15 000 för klasser D/H 18-21.
Skala 1:10 000 för D/H35 -40, D/H 10 – 16 Skala 1:7 500 för klassera D/H45-75
Skala 1:5 000 för DH/ 80 –
Skala 1:7 500 Inskolning och utveckling samt ÖM 1-8. ÖM 9 skala 1:10 000
Medeldistans, stafett och natt
Skala 1:10 000 för D/H10 -40.
Skala 1:7 500 för klassera D/H45-75
Skala 1:5 000 för DH/ 80 –
Skala 1:7 500 Inskolning och utveckling samt ÖM 1, 3, 5, 7 och 8.
Sprintdistans
Skala 1:4 000 för D/H10 -40.
Skala 1:3 000 för klassera D/H45Skala 1:3 000 Inskolning och utveckling.

Motionsorienteringar – sex baor att välja på
April
Maj

Juni
Juli
Aug

Sept

Datum Distans Arrangör
Plats/Karta
4 tors Lång
Svaide Roma
19 fred Lång
Hansa/Hoburg Vallhagar
25 tors Lång
Garda		
2 tors Lång
Bro OK		
Hejdeby
9 tors Medel Hansa/Hoburg Hemse
16 tors Lång
VIF Gute
Träkumla
23 tors Lång
VOK		Hällarna
30 tors		Garda
13 tors Medel Garda
4 tors Lång
Hansa/Hoburg Lojsta
18 tors Lång
VIF Gute
Tofta
8 tors Lång
VOK		
Forsviden
15 tors Medel VIF Gute
Hejdeby
22 tors 		VOK		Hejdeby
29 tors Lång
Savide Roma
21 lör 		
Bro		
Lärbro

...vid samtliga dessa tillfällen går det utmärkt att anmäla sig på plats. För den som vill går
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hela säsongens tävlingsprogram
Tävlingar – med banor och klasser för alla nivåer
Datum		Tävling		Distans Arrangör
Plats/Karta
April
7 Sönd 		
Suderträffen
Lång
Vallhagar
Mulde
12 Fred 		
Nattinatta
Natt
Visby N		
Rackethallen
14 Sönd 		
Broruset		
Medel Stenkyrka
Ihre gård
Maj
5 Sönd 		
Vårträffen
Med/spr Hejdeby
11 Lör 		
Lillkorpen
Ungd Rävhagen
14 tis 		
Morotsloppet
Ungd Kinner		
Kinnerstugan
18 lör 		
Ungdonstrollet Ung
Ardre
Juli
6-7 lör-sön
2-dagars		
Med/lå Gammelgarn
Klinte
9-11 tis-tors
3-dagars		M/M/L Rute		Bräntings
Aug
3-4 lör-sön
MedeltidskampenS/M/L Etelhem		
Sigvalde
31 lör		
DM Medel
Medel Filehajdar
Sept
1 sönd		
DM Stafett
Stafett Filehajdar
3 tis		Follingboloppet Ungd			Svaidestugan
7 lör		
DM sprint
Sprint Visby
7 lör		
DM Natt		
Natt
Lojsta
29 sön		
DM Lång
Lång
Alskog
Okt
19-20 lör-sön
Helg utan älg
Lå/Me Stenkyrka
Lickershamn
...föranmälan i tävlingsklasser sker via Eventor, i regel en vecka i förväg. För den som
vill vänta till tävlingsdagen med att bestämma sig finns öppna banor att anmäla sig till.
Direktanmälan på tävlingsdagen kan även ske i inskolnings- och utvecklingsklass.
...den som är ovan eller nybörare ska notera att ordet ”tävling” inte nödvändigtvis innebär att man måste just tävla. Det går lika bra att springa - eller gå - en orienteringsbana
för motionens skull. Så välkomna ut i skogen, alla!
...och för den som ännu hellre vill cykla så går också det bra. MTBO-cupen (Mounatinbikeorientering) drar igång onsdag 17 april. Första deltävlingen start 17.30 till 18.00,
samling på Galgberget, Visby. 
Tävlingskommittén/Magnus Ihreskog
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Edvard – årets ungdom 2018

Klubbkamraterna är hans största idoler – och
På årfesten delas det ut många priser. Ett pris som är väldigt eftertraktat är ”Årets Ungdom”. Denna gång säger vi GRATTIS till Edvard Pettersson, 15 år.
På OL-galan fick du Skogskarlarnas pris för bästa H14 under 2018, och nu detta.
Det går bra nu!
– Ja, det gick bra i somras i alla fall. Jag hade det lite på känn att det kanske var jag som
skulle få priset.
Berätta lite om dig själv!
– Jag bor i Väskinde med min familj, mamma Fia (GOF-ordförande), pappa Jonas (ungdomsledare), Beata 18 och Alma 14 (båda OL-frälsta). Jag går i 8:an på Solberga. Plugget är väl inte det jag gillar mest, men det går hyfsat. Förutom OL, cyklar jag MTB med
pappa och Kurre (Löfgren).
Hela din familj håller på med OL, var du tvungen att också bli orienterare?
– Nej, det vet jag inte. Men jag blev ”meddragen” när jag var sådär 4-5 år. Och sedan dess
har jag hållit på. Jag började med miniknat och sedan inskolning. Mina föräldrar skuggade
mig i början.
Hur mycket tränar du?
– Det blir löpning 1-2 gånger i veckan. Och så cyklingen, det räknar jag inte som träning.
Jag tränar gärna ensam.
Har du någon favoritkarta?
– Nej, inte någon speciell karta, men jag gillar våtmarker. Skitigt och blött, då trivs jag.
Lycka är att bli lortig!
Efteråt kom jag på att jag borde fråga vem som tvättar kläder och skor efter dylika
lyckorus!
Har du kartpärm?
– Nej, jag lägger alla mina kartor i en låda. Ibland händer det att jag letar fram en karta om
det är tävling på samma ställe igen.
Vilken är din bästa OL-upplevelse?
– Det är ju såklart Nattinatta 2017. Arenan vid Gardestugan i Stenkyrka. Det var kallt,
snöslask och svårt. Jag tog mig i mål (vilket inte alla lyckades med) men hade inte full
koll hela vägen.
Har du någon idol?
– I klubben är det Folke (Svangren), Erik (Nilsson) och Jocke (Björkegren). De stöttar och
hjälper till i min utveckling.
Vad får du helst i pris?
– DM-plaketter, för de bevisar att man är bäst i distriktet. Jag har några stycken.
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så gillar han när det är svårt, blött och skitigt
För att få priset ”Årets Ungdom” skall
man bl.a. vara en god kamrat, hur lever
du upp till det?
– Rätt så bra tycker jag. Jag låter alla vara
med, pratar med någon som sitter ensam t.ex.
Jag vet att de yngre ser upp till mig.
Vad har du för framtidsplaner?
– Jag tänker fortsätta med OL såklart. Till
gymnasiet funderar jag på att gå Sjöfartsprogrammet. Jag gillar praktiska jobb. Jag vet
inte om det går att kombinera med OL-gymnasium, men jag väljer det jag är intresserad
av.
Kommer vi då att få höra ”Kapten Pettersson med besättning hälsar er välkomna….”.
– Nej, kapten är kanske inte det jag siktar på.
Det finns många jobb på fartyg. Jag känner
folk som jobbar på båten. Men PRAO skall
jag göra på Graute! (Gård i Hejnum)
Till sist måste vi ju ha med det där citatet
som du är så berömd för!
– Det var på DM i Lickershamn, jag var H12
och en journalist frågade vad som är det bästa
med OL, och jag svarade: ”Det är så skönt att
ingen står och skriker när man gör fel”. Så
går det till på fotboll, men det skulle ju aldrig
hända på orientering!
/ Birgitta Hjerthén

• Ny klubbjacka • Ny klubbjacka • Ny klubbjacka •
En ny klubbjacka är på gång. Tänkt som representationsplagg vid olika klubbaktiviteter.
Provning och beställning i samband med Natti-natta och Broruset. Priset blir ca 500 kr
om vi köper 20 st. Beställning pågår också för cykelkläder i klubbens färger. Finns jackor,
byxor och tröjor. Minst fem plagg av varje sort innan beställning kan göras. Kontakta Ulf
Nilsson tel. 070-727 79 67.
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Ny kartnorm inför tävlingsåret
Läs på ordentligt så du är uppdaterad när
ISOM 2017 – Den nya kartnormen och dess nyheter


Sedan ett år tillbaka så gäller numera en ny kartnorm för ”vanliga” orienteringskartor
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säsongen drar igång
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OL-gymnasiet i Spanien
Nio ungdomar går lokal idrottsutbildning med inriktning orientering på Wisbygymnasiet. Tre
av dessa är Broare: Edvin och Erik Nilsson samt Olle Svangren. Övriga är Mattias Levin,
Svaide Roma SOK och Mattias Österdal, Elin Dahl, Albin Reeim-Lindgren, Felix Bäckstäde
och Johan Bergius, Visborgs OK.
Under de tre år som utbildningen pågår erbjuds en chans att känna på kontinental terräng. Det
här gänget fick chansen att träna i Spanien under sportlovet.
Med på resan var orienteringsgymnasiets tränare Anna Samelius (VOK) och undertecknad som
fick möjlighet att hänga med som chaufför och ledarstöd. Resan från Arlanda till Alicante var
inte vilken flygresa som helst utan Eriks första flygresa i livet. Det hela avlöpte väl och efter en
bilresa några få mil söderut anlände vi till vårt boende på Camp Marjal straxt utanför Guardamar.
Väl på plats var det orientering för nästan hela slanten. Två träningar om dagen i fem dagar.
Vi tränade i fin strandnära terräng med sanddynor och pinjeträd men också i mer stenbunden
terräng med mycket kupering. Terrängen var utmanande inte minst med hänsyn till detaljrikedomen och flera banor med en hel del löpning i sand.
En eftermiddag begav vi oss till Alicante som är en trevlig stad med en medeltida borg högt
ovanför staden. Ett par av ungdomarna passade på att springa en sprintbana medan vi andra
fick en liten shoppingrunda.
När sprintlöparna var klara påbörjades promenaden upp till borgen som till att börja med genom vindlande smala gränder och trappor. Många höjdmeter senare fick vi belöning med fika i
borgens café med helt magisk utsikt över medelhavet.
En dag avslutades träningsdagen med spa-bad i varmt vatten som kom från de intilliggande
spanska bergen. Det var mycket skönt för trötta muskler och det hela blev extra muntert då det
var obligatoriskt att bära badmössa. Tonåringarna fick finna sig i detta och vi får väl se om
badmössorna kanske dyker upp som en del av tävlingsdräkten på någon av vårens tävlingar på
hemmaplan.
När det var orienteringsveckor på campen där vi bodde har menyn anpassats för att passa
personer som tränar av en orienterande nutrionist. Det var mycket grönsaker och fisk vilket
inte föll riktigt alla i smaken men det är lärorikt att prova ny mat som t.ex. bläckfisk. Sammanfattningsvis kan sägas att det var en härlig vecka med sol, perfekt temperatur (18-21 grader på
dagarna), härliga träningar, fint boende och toppenfin stämning i gänget.


/Ylva Svangren
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Lukas berättelse från nyårslägret
Nyårsorienteringsläger vid Kinner fredagen den 11 och lördagen den 12 januari 2019
På fredagskvällen samlades femton ungdomar och några vuxna vid Kinnerstugan. Här
kommer en intervju och redogörelse över mitt barnbarn Lukas Nyströms upplevelser.

Berätta hur du upplevde lägret!
– Det var jättekul, trevligt och mysigt. Det bästa var att träffa alla kompisar och att
orientera. Ledarna var bra, duschen och bastun var jättefin. Bingoorienteringen var jättebra, rolig, ganska lång och lagom svår och nattorienteringen var ”askul”.
– Maten var jättegod. På fredagskvällen åt vi tacos. Vi fick korv på lördagen och det
var jättegott. När det var dags att gå och lägga sig knackade vi en massa gånger på
tjejernas dörr men ingen brydde sig. Och sen busade tjejerna med oss killar. De kom
in på vårt rum med dammvippor och skurmoppar, som vapen mot oss. Vi skyddade oss
med hjälp av sovsäckar och stolar. Sen kom några vuxna och sa till. Och sen gick det
jättebra att sova, jag märkte inte att någon snarkade.
Vad var det sämsta med lägret?
– När jag var ute i skogen och orienterade på lördagen fick jag skoskav, det blödde och
gjorde ont minst en hel vecka efteråt. Jag fick halta mig fram den sista biten av banan,
ungefär nerifrån havet och upp till målet vid stugan. Där blev jag omplåstrad.
– Det fanns inget som var dåligt, men det hade ändå varit roligt om jag hade fått vara
uppe lite längre tid på kvällen. På lördagsmorgonen var jag trött, men upp kom jag, åt
frukost o sen var det full fart.
Finns det några önskemål inför nästa års läger?
–Att det ska bli lika kul som årets läger. Kanske svårare banor eftersom jag då nog har
lärt mig lite mera.
Vad är det bästa med att orientera?
– Att man får springa i skogen och leta efter kontroller samt att få träffa mina kompisar.
Men jag är en ensamvarg, jag springer alltid mina banor själv. Det är roligast så.

Karin Mårtensson (Lukas farmor).

15

Gert gjorde årets prestation 2018
Årets Prestation 2018
Priset instiftades 1970 samma år som Bro
OK bildades! Styrelsen utser den person
eller lag som gjort den bästa idrottsprestationen under året. Seden säger att det skall
vara lite svårare att få det, om man redan
fått det en gång.
Årets prestationspris 2018 går till Gert
Lundquist
Gert, du har under året hållit en hög nivå,
vunnit alla DM du deltagit i H 65, placerade
dig som 3:a, 4:a, 8:a på SM-distanserna!
Men där du utmärkte dig extra i år, är dina
fina framgångar på Veteran-VM i Danmark!
Där du började lite trevande med placering
28:a på sprinten, sen följde du upp det med
en 7:e plats på medel och en finfin 6:e plats
på lången!
Gert, stort grattis till årets prestation!

...och ledarpriset gick till Brent
Årets ledare 2018:
Priset instiftades 1988 på initiativ av Inger Westerlund. ”Klubbens ordförande utser
enhälligt detta pris till en person hen tycker har gjort en god insats som någon typ av
ledare under året eller under lång tid”
Du är banläggare!
Du är VM-löpare!
Du är tränare!
Du är ”nyckeln” till vår kursverksamhet!
Du är en helt fantastisk ledare!
		
Grattis Brent till Årets

Ledare 2018

Årets ledare Brent Key!
Du är tröjmästare!
Du är skinkjaktsgeneral!
Du är pappa och har en fru!
Du är ägare till en lantbruksfastighet!
Du är kartritare!
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Mattias bäst i det långa loppet
“Hej, jag heter Matte och gillar att skida, gärna långt så inihelvete och gillar folk, så det
mest sociala för mig blir Vasaloppet.
Jättekul, jag var på topp för allt under 9 mil är ju askul.
Banan var lite för lätt tyckte jag , jag var ju knappt svettig och till o med kungens barn,
Calle låg efter. Det tyckte jag var kul, för han borde ju vart superbra med så många miljoner i brallan.
Loppet kändes inte värre än en uppvärmning och jag drack blåbärssoppa så mycket jag
kunde, jag har ju trots allt lagt ut jättemycket pengar för att vara med.
I målet hittade jag först inte kranskullan, jätte jättedåligt att hon inte väntade på mig, men
när jag hittade henne hette hon ju inte alls nått snyggt, dräkten var ful och ingen blåbärssoppa hade hon heller.
Jag skröt rätt så mycket för de andra kassa gotlänningarna, de kunde ju inte stava till staka.
Tack för mej,nästa år kommer jag va världsbäst igen.”
...så går det när jag försöker använda mig av en spökskrivare, vilket många idrottskvinnor och män ju gör. Det blev ju inte David Lagercrantz som skrev Zlatans bok eller Ulf
Stenberg som skrev Ingemar Stenmarks, men idèn verkade ändå lockande. Har dock börjat
känna tvivel men spökskrivaren har ju redan fått betalt.
Vill bara komma med några rättelser och förtydliganden. Jag dricker inte blåbärssoppan
utan håller mig till sportdryck och buljong och kranskullan väntade faktiskt på mig men
inte i målfållan utan höll till i skidinlämningen...
...vill också tillägga att inför loppet var jag i min livs skidform, träningen hade funkat riktigt bra hela sommaren, hösten och vintern. Sjukdagarna nästan obefintliga och självförtroendet på topp. Att väderprognosen hotade med snöfall och motvind sporrade mig bara
ännu mera, nu skulle jag få nytta av mina “orienterarben”. När loppet väl startade hamnade jag dock i trubbel direkt i första backen och gjorde ett mindre bra vägval, fastnade i
en hårnålskurva en bit upp i backen och blev stillastående. Upptäckte till min fasa att både
startled tre och en del “fyror” var ikapp mig och började rusa när krönet väl var nått och
skulle börja köra om åkare. Men varje gång jag klev ur spåret för en omkörning tog det
bara tvärstopp i lössnön och min plats i ledet var tagen av en annan åkare. Kliva tillbaka
in i spåret gick bara om det var en vänlig själ som lät mig, ibland blev jag stående stakandes en ganska lång stund i lössnön innan jag fick plats i det enda spår som var någorlunda
förbart. Lika bra att köa till Mora.
Trots det faktum att jag blev bästa Gotlänning i år, gnager det i mig att jag inte kunde
uppnå min målsättning att vara topp 1000 (1086). Fick inte chansen att reparera min dåliga start. Men nästa år då jävl…

/ Mattias Westfält
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Tillbakablick sex år i tiden

Gunlis skriver om sina år som sekreterare i Bro
Någon gång under hösten 2012 fick jag frågan om jag kunde tänka mig att ta på mig uppdraget som sekreterare i Gotlands Bro OK. Vid det laget hade vi varit medlemmar i klubben
sedan 2008. Efter flytten till ön var valet av ny klubbtillhörighet inget att diskutera – enligt ett
par av Keiths nya arbetskamrater på Lantmäteriet, Gert och Åke.
Mitt byte av tjänst gav plötsligen utrymme för åtminstone en aktivitet utanför arbetstid så jag
tackade ja till erbjudandet och blev därefter invald som sekreterare på årsmötet 2013. Jag såg
med spänning fram emot att ta mig an detta förtroendeuppdrag. Tyvärr blev väl inte starten så
fokuserad som jag tänkt mig eftersom min mamma, som i samma veva flyttat från fastlandet
till Visby, visade sig vara väldigt sjuk och behövde mitt stöd i stor utsträckning.
Jag hade nog ingen bild av vad som väntade men hade jag haft det hade jag haft fel… I min
tidigare klubb ventilerades idéer, fördes diskussioner och fattades beslut bara på styrelsemötena. Allt prydligt samlat och ganska lätt att få ner på pränt i ett protokoll.
Mitt första styrelsemöte i Gotlands Bro OK – en synnerligen förvirrande upplevelse. Allt var
ju redan klart! De olika kommittéernas ordförande rapporterade om vad som hittills hänt i respektive kommitté och vad som var att vänta framöver. Självklart hängde alla runt bordet med i
alla namn och aktiviteter som kom på tal. Hela tiden i en rasande fart. Tyckte förstås den enda
som inte förstod något alls. Sekreteraren vars uppgift var att få allt på pränt…
Föra anteckningar har jag gjort sedan urminnes tider, både under studietid och i arbetsliv.
Tänk om jag sparat mina anteckningar från första styrelsemötet! Jag skrev från vänster till
höger (som brukligt är), på snedden, uppifrån och ner, inträngda passusar i redan trångskriven
text och massor av förkortningar!
Ovanpå det lyckades jag med finessen att låta allt ligga och vila ett tag innan jag tog itu med
jobbet att få detta till ett begripligt protokoll. Vilken utmaning! Så många, långa minuter jag
bara satt och stirrade på anteckningarna. Undrar vad det där handlade om? Vem var det som
skulle göra vad? Var det banläggning detta år eller nästa år man pratade om? Fattades just det
beslutet eller var det redan fattat?
Tack, alla ni som agerat korrekturläsare genom åren! Bara genom era insatser har det blivit
(nästan) helt fritt från ”nya” fakta.
Så småningom fick jag naturligtvis bättre insyn och förståelse och bättre grepp om hur det
hela var organiserat. Protokollen fick sin form och jag hoppas att de tillräckligt väl har fångat
den anda och goda ordning som råder i klubben. En del andra dokument jag bidragit med har
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”Föreningen är påfallande professionell”
mer varit av arten ”hemma
på min mammas gata” och
alltså inte alls skapat samma
förvirring!
För att vara en ideell förening är Gotlands Bro OK
påfallande professionell!
Jag är djupt imponerad av
det sätt kommittéerna sköter
sina uppdrag och hur väl
styrelsen samlar ihop och
siktar på framtiden. Visst
har det ibland suckats en
aning men det har aldrig
dämpat entusiasmen för att
hela tiden jobba vidare för
medlemmarna. Hatten av
för styrelsemedlemmarna
(i senaste konstellation jag
var med i) Birgitta, Uffe,
Andreas och Magnus samt
ordförande Ronny och kassör Ylva! All beundran för den tid och kraft ni, tillsammans med många andra, så oavbrutet
lägger ner på klubbarbetet.
Det har varit en ynnest att få ta del av klubbens innersta arbete och jag är väldigt tacksam för
att jag fick förtroendet. I fortsättningen är jag bara en ”vanlig” klubbmedlem och kommer att
dyka upp på tävlingar, antingen irrande efter skärmar eller som funktionär.
Vad var det då som kunde locka mig från sekreteraruppdraget? Hon föddes 21 december, är
vårt första barnbarn och hon bor i Växjö…
Vi ses!


Gunlis Samuelson
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Gotlands Bro OK
Box 1145
621 22 Visby

Klintkustleden ska markeras
Våren 2018 startade arbetet
med att titta på möjligheten
att markera upp en vandringsled längs med kusten
mellan Visby och Kappelshamn.
Nu arbetar vi med att
kontakta alla markägare och
skriva nyttjanderättsavtal
för att kunna markera och
sedan sköta leden.
Hittills har leden märkts
upp genom Hall-Hangvar
naturreservat och det finns
en ny trappa vid Svarthäll
som förbättrar tillgängligheten. Ytterligare ledmarkeringar kommer på plats
när avtal är klara med
berörda markägare längs en
delsträcka.
Markägarkontakter ska fortgå Förra våren promenerade kronprinsessan Victoria längs leden. 

Foto: Magnus Ihreskog
fram till sommaren 2019.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!
Länsstyrelsen
Mattias Vejlens 010-223 93 03 mattias.vjelens@lanstyrelsen.se
Skogsstyrelsen
Astrid Dale 0498- 25 85 06 astrid.dale@skogsstyrelsen.se
Karolina Sundblad 0498-25 85 21 karolina.sundblad@skgsstyrelsen.se
Läs gärna mer på www.skogssyrelsen.se/klintkustleden
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen på Gotland driver tillsammans projektet Klintkustleden.

