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INNEHÅLL:

Hej!
Sitter nu och knappar för brinnande
livet så att ni förhoppningsvis har en
färsk tidning till midsommar.
Förberdelser pågår för fullt inför
klubbkavle på tisdag.
Andra har intensivt arbete inför
3-dagars och man kan följa antalet
anmälningar på hemsidan.
Nu senast var vi uppe i 700 anmälningar. Vi försöker locka till oss
ytterligare några genom att erbjuda
fri start på första etappen för de ungdomar som varit med på Skogsäventyret i Väskinde och Stenkyrka
skolor, förhoppningsvis dyker det
upp några stycken.
Vi hoppas på härliga dagar i Hejnum
med mycket jobb men också härliga
skratt.
Vi räknar med rapporter i nästa
Broosket.
Mitt sikte är förutom 3-dagars inställt
längre fram, först ett spännande
USM där jag agerar speaker, följt av
en intensiv 25-manna helg för att
sen avsluta säsongen med att vara
tävlingsledare för Älghelgen. Räkna
med att jag hör av mig när det
närmar sig.
Ha en skön sommar!
/Helene
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Ordföranden har ordet
Sommar
Sommaren är här och därmed vårsäsongen avslutad. Snart drar det
ihop sig till 3-dagars. Det vore ju kul om vi kunde vända den lite
nedåtgående trenden på antalet startande på Gotlandspaketet, än
så länge ser det efter vad jag hört hoppfullt ut. Vi hade styrelsemöte
för ett par veckor sedan, mötet drog ut på tiden. Detta berodde på
(bortsett på sen ankomst från undertecknad) att vi bl.a. behandlade
tre viktiga frågor. Dels rekryteringen, ett evigt och viktigt diskussionsämne. Vi bollade idéer. En ide som vi ska verkställa är att på
3-dagars bjuda in ungdomarna från närområdet för att pröva på.
Vi diskuterade också tävlingsprogrammet i distriktet.
Från GOF:s tävlingskommitté har konstaterats att det blir allt
svårare att hitta arrangörer till våra tävlingar, ett förslag har
presenterats att dels skära ner lite på Gotlandspaketet, dels lägga
ner ultralång-DM, dels kombinera några av våra traditionella
tävlingar med DM-tävlingarna. Förslaget möttes inte med någon
större entusiasm, inte för att vi inte höll med om problemet, utan för
att vi befarade att det kunde förstärka en nedåtgående spiral. Det är
viktigt att vi både inom klubben och med andra klubbar diskuterar
vad vi ska göra. Vi måste dra ner på våra arrangemang, resurserna
räcker inte. Samtidigt får vi inte göra det på ett sätt så att vår topp
inte vill tävla på ön eller att vi motionärer tappar intresset. En svår
avvägning.
En tredje fråga som diskuterades va hur vi ska säkra vårt elljusspår
med hänsyn till planerade exploateringar runt Kinner. Jag tror att vi
kan nå överenskommelser så hotet mot elljusspåret kan avvärjas,
det känns bra.
Sommarhälsningar från Pelle

Stort TACK
för uppvaktningen
på min årsdag!
Ingegerd
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Rapport från 10-mila Ungdomslaget
Löparna i laget var Carita H, Simon K, Mikael H och Alexander N i
nämnd ordning. På båten över gick vi igenom tätens beräknade
tider och hur var och en av de våra skulle/ville springa.
382 anmälda lag var det och nån målsättning med placering sattes
inte upp. Det viktigaste var att alla gjorde sitt bästa, sen fick vi se
hur långt det räckte.
Så här gick det:
Str 1
Täten beräknades springa de 5 km på 37 min. Carita kände att ca 8
min skulle hon nog tappa på täten, ca 45 min var hennes beräknade tid.
Arrangörerna hade räknat fel och tätens tid blev 30 min. Nu var det
bara att hoppas att även Carita kunde hålla ett högt tempo. På
216:e plats, ca 9 min efter täten kom Carita. Hade väl lagt nån
minut men var i det stora hela nöjd med sin insats.
Str 2
Täten skulle springa 3,4 km på 24 min var det sagt och Simon ville
inte tappa mer än en minut, så 25 min skulle han vara ute. Även
här sprang täten ruskigt fort, flera minuter snabbare än beräknat.
Täten hade ca 21 min och Simon likaså. Han plockade 39 sek på
täten och nu låg laget på 146 plats. Snabbast på sträckan var en
löpare från Finland, 19.02. Simon med sina 21.09 var 49 på andra
sträckan och jättenöjd.
Str 3
Den här sträckan var gafflad med den första och ungefär lika lång.
Täten skulle springa på 36 min var det sagt och Mikael sa att 48
min var vad han skulle klara av. Nu började tempot för täten avta
och arrangörens beräknade tid höll ganska bra, täten hade 37 min.
Mikael villade tyvärr bort sig lite bland alla motorspår som fanns
runt Eskilstuna motorstadion, dessutom hade det ju tillkommit en
del stigar sedan tidigare löpare och det var svårt att hitta rätt.
Mikael hade 55 min och nu låg laget på en 198:e plats.
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Str 4
Den längsta och svåraste sträckan i ungdomskavlen, 5.4 km violett
bana. Häng förvisso, men då gäller det också få sällskap, och helst
ett bra sällskap. Tätens beräknade tid var 42 minuter och Alex, som
käkat taggtråd till frukost, kände att mer än sju minuter hade han
inte lust att tappa, 49 min alltså.
Återigen drog täten upp ett hejdlöst tempo, nu gick det fort genom
skogarna. Efter 37 minuter var segrarna, Stora Tunas lag 1, i mål.
Alex, som med både tur och skicklighet, lyckades hitta rätt sällskap
i skogen höll också ett imponerande tempo och kom i mål på 136
plats. Hans tid var 38.25 vilket gjorde att han på sin sträcka var
38:e man. – Jag hamnade i ett bra gäng och vi plockade klunga för
klunga, var Alex kommentar vid målgång. Respekt!!
136 plats av 382 anmälda, 2 av våra löpare bland de 50 bästa på
sina respektive sträckor - kan man vara annat än nöjd?! Jag tycker
att våra ungdomar visar att de är på G med stora steg.
Om förutsättningarna är desamma nästa år, vilket man aldrig vet i
denna stafett, så är det bara en löpare vi behöver byta ut. Carita
passerar åldersgränsen och måste bytas mot en annan tjej. Men de
som i år sprang i laget får nog inte känna sig alltför säkra, fler
knackade på dörren redan i år och nästa år hoppas jag att det ännu
fler som vill vara med.
Resten, att det är ett privilegium att få resa tillsammans med det här
gänget, det vet ni ju redan.
Lagledare Eva Kappel

Tävlingsresa till Stockholm 25-26/8.
Avresa fredagen den 24 augusti.
Medeldistans på lördagen och långdistans på söndagen.
Boende på hårt underlag.
Mer info kommer på hemsidan
Anmälan till Eva (tfn 532 84) senast 1 augusti.
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10-mila - damlaget
Fjolårets 10-mila såg vi som en uppvärmning, i årets lag fick vi
välkommet tillskott av Jenny och Benita. 3 av 6 aktuella tjejer
anmälde sig frivilligt som reserver vilket kanske ger en hint om hur
vinterträningen skötts...
De två gotländska lagen som ställde upp stod för en inbördes
kamp som vi till slut fick ge oss i men det var kul så länge det
varade.
Så här gick det:
Benita fick gå ut i hetluften och var i mål på en 119:e plats. Jennie
Pettersson var 1:08 före i mål och på den stunden hann det gå i
mål 41 tjejer.
På andra sträckan gick en förkyld Anna Samelius ut och hon fick
se sig rejält besegrad av Jenny A. I mål var Jenny 123:a, vi hade
nu ett försprång på 26 min på VOK.
Tredje sprang Frida som inte hade nån toppendag men hon höll
sig under 10-min gränsen med minsta möjliga marginal. Elena
Österdahl sprang för VOK och hon tog in 11 min av vårt försprång.
Fjärde sträckan sprang Annika även hon tog stryk av en duktig
Emma Lindgren och nu hade vårt försprång krympt till 5:50.
På femte sträckan hade inte Monica mycket att sätta emot
suveräna Linnéa Gustafsson som var 46:a på sträckan. Monica
sprang sina långa 9 km på 84 min, klart godkänt. Men stryk fick vi
med knappa 14 minuter.
Vi förbättrade fjolårsplaceringen rejält, i fjol var vi 286:a i år - 204.
Målsättningen enligt tjejprojektet var att ha två lag - det lyckades vi
inte med och inte heller med den andra målsättningen att vara
bästa gotlandslag, men vi bjöd i alla fall upp till kamp.
Helene
Sifforna finns här bredvid
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Veteranklassen
Numera finns även klasser för lite äldre i samband med
10-mila. Minst 50 år och en snittålder på 55 år gäller för
denna 3 sträckors kavle som avgörs tidigt på lördagskvällen mellan
damkavlen och herrkavlen.
I år hade vi fått ihop 6 gubbar som ville vara med och det blev ett
”Gotlandsgäng” mot ett ”08-gäng”. Vem som skulle vinna denna
prestigekamp var väl ganska givet från början men
08-orna stretade emot ganska bra och det skilde bara knappt 6 minuter vid målgång.
Kjell Skalberg svarade för en imponerande insats och växlade som
3:a bara 21 sekunder från täten men lagkompisarna
klarade inte av att hänga med på samma sätt så det blev en slutlig
32:a plats bland 126 startande lag. Andralaget slutade på 47:e
plats. En stark insats av ”gubbarna” överlag kan vi konstatera.
Här lite resultat:
Växlings Tid
plac
efter

Sträckplac

Tid efter sträcksegraren

-0,21 0,21

3

0,21

Anders N 22

3,59

3,38

46

6,10

Kurre L

32

13,04 9,05

44

10,05

Åke K

45

4,12

4,12

45

4,12

Bosse S

39

6,51

2,39

36

5,09

Pelle L

47

21,15 14,24

66

15,54

Kjell S
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Tappat
på täten

Eder utsända: Anders Nilsson
Bro

Sträcktid VäxSträckVOK
lingsplac placering

Str
tid

Benita

51.18

119

119

Jennie

50.10 77

77

Jenny

55.15

123

122

Anna

82.22 288

332

Frida

47.18

170

283

Elena

36.09 251

137

Annika

70.13

201

259

Emma

61.14 223

179

Monica

84.00

204

217

Linnéa

64.12 170

46
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Växl Str
plac plac

10-mila herrlaget 2007
eller

MAX FOR PRESIDENT
Årets 10-mila gick som nog nästan alla vet i skogarna ”runt”
speedwaylaget Smederna´s hemmaoval i Eskilstuna. Terrängen
kan väl beskrivas såsom en hel del stenar, ännu mera delar motorcykelspår, ibland helt OK skog och en jättebro över ett järnvägsspår.
På sträcka 1 började vi med vår inlånade löpare: Erik Pettersson
från VOK. Enligt egen utsago var han inte speciellt nöjd, ”borde ha
varit 3-5 minuter bättre”.
På sträcka 2 gjorde Max en så gedigen, överraskande och storslagen insats så att han borde vara given som månadens gotlänning, ja ev halvårets gotlänning, ä va fan -Årets gotlänning.
Han plockade från plats 64 till 17:e plats och tar in nästan 4 minuter
på täten. Han har alltså 3:e bästa tid på sin sträcka mot bl.a. en
drös landslagsmän från Sverige, Norge, Finland m.m.
MAX FOR PRESIDENT
Mattias sprang sträcka 3, delvis med skor och delvis utan. Nästa
gång köper han nog nya innan de gamla går sönder. Trots en bruten tå, en spricka i en annan tå och lite andra skavanker på foten
utan sko så tappar han endast till 43: plats.
Sträckorna 4-8 ( Andreas Ph, Kjell N, Ronny L, Brent G och en av
årets två debutanter, Andreas L ) rullar på i nattens och gryningens
tidevarv. Efter sträcka 8 har vi ramlat ner till plats 91. Ska vi klara
100-gränsen i år ???
På sträcka 9 blev det lite smolk i bägaren eller grus i maskineriet
eller vad ni vill. En kontroll blev ej besökt, så resultatet blev odiskutabel diskvalifikation. Det var lite jobbigt ett tag för årets andra debutant, Jonn B, men nu vet jag att han har kommit över det hela
och tar nya tag.
Håkan sprang sista sträckan, utan vetskap om vad som hade
hänt på sträcka 9. Han kom i mål på en plats som vi verkar ha
abonnerat på de sista åren, d.v.s. runt 100.
Eder utsända: Åke Kappel
Se alla siffror här intill 
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Växlings Tid efter Tappat
Sträck Tid efter
plac
på täten plac
sträcksegraren
Erik
64
- 7,57
- 7,57
64
- 7,57
Max
17
- 4,01
+ 3,56
3
- 0,43
Mattias
43
- 13,40
- 9,44
100
- 11,41
Phersson 94
- 48,22
- 24,42
245
- 37,01
Kjell N
93
- 54,27
- 6,05
97
- 11,12
Ronny
84
- 1.06,11 - 11,34
79
- 13,41
Brent
82
- 1.17,55 - 11,44
104
- 16,48
Andreas L 91
- 1.41,27 - 23,32
143
- 23,22
Jonn
Hoppade tyvärr över en kontroll (en kortsträcka)
Håkan
Kämpade tappert ovetande om Jonns miss.
I mål på placering runt 100.

Halv säsong
Min tid i Linköping börjar lida mot sitt slut. I höst skulle jag egentligen ha börjat med mitt examensarbete för att bli färdig med min
civilingenjörsexamen i maskinteknik. Men istället för att göra det har
jag bestämt mig för att åka utomlands och studera. Skutan kommer
att styras mot sydligare och varmare breddgrader, närmre bestämt
till Singapore. Där är tanken att jag ska studera och se mig runt i
Singapores omnejd. Terminen börjar i augusti och jag reser redan i
slutet av juli (30) och slutar i december. Detta kommer att innebära
att min säsong bara blir hälften av normalt och jag kommer att missa ett flertal tävlingar. T.ex. kommer jag inte kunna ha någon möjlighet att utmana övriga kombattanter om tröjan så jag hoppas någon annan i klubben kommer att ligga långt fram och kämpa. Sedan missar jag självfallet stafetterna smålandskavlen och 25manna. Men jag hoppas ni klarar er utan mig, vilket jag tror ni gör,
och jag kommer att följa hur det går via internet. Förhoppningsvis
kommer jag att träna bra där för att återkomma med laddade batterier till säsongen 2008. Är det någon som har vägarna förbi Singapore i höst så kan ni skicka ett mail så kan jag visa er hur mitt liv
ser ut där.
Max Samuelsson
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Rekryteringsarbete i klubben
Vi försöker återigen, inom ramen för Norrprojektet, att få igång lite bättre rekrytering. Tre kurskvällar i augusti föreslås.
Den här gången delar vi in oss i ”sockenlag” som ansvarar för:
● Dela ut information i brevlådor om kommande kurser. Vi trycker upp cirka 100
informationsblad till varje område. Meddela Anders N om Du vill ha fler.
Informationsbladen får Du i mitten av juli.
● Anslå information på lämpliga ställen.
● Genomföra kurser på hemmaplan vid 3 – 4 tillfällen under augusti.
● Kartor fixas av Anders N i god tid.
● Avsluta kurserna genom att samlas och delta vid årets sista klubbkavle vid
Kinnerstugan tisdagen den 28 augusti.
● Slutmål för kurserna är att delta i Höstträffen 2 september.
● Ansvara för fortsatt kontakt med ”våra nya” vad avser anmälan till tävlingar,
resor till våra aktiviteter mm.
● Bensinpengar (12 kr/mil) utbetalas för alla extra mil som körs i samband med
undomsrekryteringen.
● Understruken är huvudansvarig för respektive grupp.
● På informationen står följande kurskvällar angivna -måndagarna 6 -- 13 och 20 augusti.
● Understrukna är ansvariga för respektive grupp.
● Vill Du ha andra kurskvällar så får Du meddela före 10 juli.
● Sockengrupp som har flest deltagare på höstträffen belönas med 1000 kronor
ur Norrprojektet.
Ansvariga:
•
Fårö – Fårösund – Fleringe
•
Lärbro – Rute – Hellvi
•
Hall – Hangvar
•
Slite – Othem
•
Stenkyrka
•
Tingstäde – Martebo
•
Väskinde – Lummelunda
•
Hejnum – Bäl
•
Fole – Lokrume
•
Bro – Hejdeby
•
Visby

Göran K, Anders, Janne, Bosse,
Peter F, Godmans, Liz, Frida, Björn F
Björn, Maud, Lindskogs
Emilie, Mattias W, Erland G, Kurre
Peter S, Marcus, Thomas B, Mattias Å
Annika, Kjell S, Bomans
Birgitta, Mikael, Gert, Ann-Marie
Kjell, Jenny, Filip
Erik, Liljegrens, Lindbys
Kappels, Hanssons, Helge, Häggs
Monika S, Marie, Uffes
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Träning
Sommarens träningsprogram är nu i stort sett fastlagt och finns att
beskåda i aktivitetskalendern på hemsidan.
Träningarna är upplagda så att alla kan vara med.
• Tisdagar, oftast vid Kinnerstugan klockan 1800.
Mestadels löpträning i skog.
• Torsdagar är det gemensamma motionsorienteringar enligt
annons i Gotlandspressen.
• Lördagar tränar vi OL-teknik klockan 0930.
Några undantag framgår av programmet.
Vi försöker alltså att engagera Er hela sommarn och även om det är
varmt så måste vi ju träna för att komma laddade till höstens
tävlingar.
Under teknikpassen skall vi främst försöka öva upp orienteringsförmågan hos våra ungdomar och juniorer.

Träningsläger
Vi har tidigare diskuterat att åka utomlands på vårkanten för att öka
motivation och för att träna i lite annorlunda terräng. Det kan ju vara
trevligt och motivationshöjande att lämna hala och kyliga Kanalenvägar under en vecka och komma till solen och värmen söderöver.
För att få ner kostnaden så behöver man boka flyg väldigt tidigt.
På något sätt kommer detta läger att sponsras i olika nivåer
beroende på vilken ambition man har och vilka mål man har,
”träningsbidrag”.
Även övriga intresserade, ”motionärer ”, kan ju naturligtvis följa med
men får då räkna med att betala huvuddelen själva.
Vi ser två alternativ:
• Vecka 9, sportlovsveckan.
• Vecka 12/13 – runt påsken som ligger tidigt nästa år.
Anmäl Ditt intresse för detta utlandsläger senast 1 september till
Anders N.
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SOFT:s Framtidskonvent
Den 24-25/3 arrangerade SOFT framtidskonvent i Skövde. Från Gotland deltog Birgitta H, Eva K och Anna Samelius, VOK . Vi fick vara
med om en riktigt intressant och fullspäckad helg.
Första programpunkten var föredrag av framtidsforskaren Troed Troedsson. En mycket fascinerande människa som verkligen kunde fånga sin publik och föra ut sitt budskap. En mycket kort sammanfattning är att han tog
oss från energisamhället via dagens kunskapssamhälle till framtidens
kommunikationssamhälle. Enligt honom kommer framtidens ledord att
vara: kommunikation, nätverk, koncept, kortsiktig, komplex, värderingsstyrd och sammanhang. De som vill vara framgångsrika inom sitt område
måste lära sig detta nya sätt. Vi måste ändra vår inre karta.
Med detta som bakgrund (och jag kan lova att Troed citerades åtskilliga
gånger i diskussionerna) genomfördes grupparbeten. Vi började med att
blicka 13 år bakåt, och listade allt som hänt inom OL 1994-2007. Nästa
uppgift var att genomlysa vår verksamhet idag, vad är bra och vad kan göras bättre. Sista uppgiften var att blicka 13 år framåt till 2020. Hur vill vi att
OL skall se ut då. Att sammanfatta vad vi kom fram till kommer att bli ett
digert arbete för SOFT, för det var inte lite. Jag kan bara nämna något av
det som jag snappade upp. Vi tror naturligtvis på en fortsatt teknisk utveckling, kartan i mobiltelefonen, OL-LAN, enklare arrangemang..... Hälsoaspekten togs upp i många grupper, orientering borde ordineras i stället
för piller ibland. Vi måste få fram nya fixstjärnor som ger orienteringen
uppmärksamhet och status. Vi måste lyssna på ungdomarna och se till att
arrangera så att de attraheras.
Förhoppningsvis kommer detta arbete att märkas mycket framöver, i klubbar, distrikt och inom SOFT. Vi som var där hade en kanonhelg och tackar
för att vi fick åka.
Skrivet av Birgitta, tidigare publicerat på hemsidan.

I dagarna har det gått ut ett arbetsmaterial från SOFT till klubbar och förbund. Detta skall i retur till SOFT senast 7/9. På något sätt kommer vi att
jobba med detta i Bro OK. Styrelsen, Eva och Birgitta kommer att höra av
sig!
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INGVAR CARLSSON
Förre statsministern Ingvar Carlsson är inte längre medlem i Gotlands Bro OK. Kanske visste du det, att han under många år varit
broare.
Men alltså inte längre.
Sedan något år har han lämnat föreningen.
Jag träffade honom under trettonhelgen för en intervju till Gotlands
Tidningar, en intervju om kändisskap och utsatthet, och passade
förstås på att fråga varför vi inte var klubbkamrater längre.
- Jag har varit medlem i många år, mest för att jag har sprungit elljusspåret när jag varit vid stugan här i Lummelunda. Men nu
springer jag inte längre så mycket och då...ja, då blev det så, sade
han.
Och skämdes nog lite.
Å andra sidan var och är inte Bro OK den enda förening han är
medlem i.
- Varje gång jag ska betala medlemsavgifter tänker jag att jag borde
göra något åt det. Inte för pengarnas skull utan för att de är så rysligt många. Men är man en föreningsmänniska så är man. Till exempel är jag med i Ganthems hembygdsförening, varför jag nu är
det, som han sade.
Magnus

25-manna 2007
Lördagen den 6 oktober går årets 25-manna av stapeln,
vi tävlar i Botkyrka kommun - Riksten.
Jag tar för givet att vi fixar att få ihop 2 lag även i år.
Under sommaren kommer jag att påbörja insamlandet av
tävlingssugna Broare.
Boendet är samma som tidigare år Scandic hotell, Kungens
Kurva, för er som vill bo är det extra viktigt att jag får veta era
planer.
Helene
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Nya pengar från Handslaget
Vi har fått 8000 nya friska kronor till ett projekt som pågår
och kommer att fortsätta vid Kinner, nämligen "veteranernas"
tisdagseftermiddagsverksamhet.
Vi stödjer ju ungdomskommittén med förberedelser samt håller allmänt lite ordning på vår OL-material och annat vid stugan.
Projektet innebär också att vi under hösten, genom marknadsföring, kommer att försöka utöka skaran som samlas,
träffas och trivs.
Vi välkomnar både nya och gamla medlemmar.
Sammanlagt har vi ur handslaget via SOFT nu erhållit
• 25500 kronor för satsning på orientering på norra Gotland
• 22500 kronor till tjejsatsning
• 6000 kronor för ledarutveckling unga ledare
• 8000 kronor för nya klubbstugeprojektet

Handslaget byter namn till Idrottslyftet !
500 miljoner per hår har regeringen avsatt för att stärka
idrottens förbund och föreningar under kommande år.
Det gäller att vara med och fundera på vad vi kan göra för
satsningar inom vår klubb.
Vi kan inte stå utanför och vänta vi måste agera.

HÖSTENS KURSER
för ungdomar och vuxna
startar
tisdagen den 21/8 kl. 18.00
vid Kinner.
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Ett litet referat från länskampen i Östergarn:
För tredje året har det avgjorts en länskamp mellan Gotland och
Kalmar län. Och för första gången blev det gotländsk seger:
147-120.
Tävlingen avgjordes i Östergarn i blåst men slösande sol, i flack
terräng med mycket taggar. Typisk hemmaterräng, kanhända?
Länskampen avgörs på sju olika banor där fyra löpare per län tar
poäng, enligt modellen 11-8-6-5-4-3-2-1. Unga och veteraner, damer och herrar, alla är lika viktiga på sina respektive banor.
De som främst låg bakom Gotlands prestigefulla triumf var herrseniorerna (Mattias och Håkan), de yngre gubbarna (Kjell, Erik, Ulf
och VOK-Patrik), de något äldre gubbarna (Gert, Åke, Kurre) och
de alla yngsta ungdomarna (som VOK-Mikaela, Simon och
Cornelia). Dessa löpare fixade de största segrarna på sina
respektive banor.
Tredje gången gillt för länskampen, resultatmässigt, förstås, men
också vad gäller uppslutning och intresse. Det känns som om det
är först i år som tävlingen riktigt satt sig hos gotlänningarna.
Torbjörn Sköldefors (tävlingsledare) och Rolf Andersson
(banläggare) låg bakom arrangemanget den här gången.
Under lördagskvällen avnjöts en kamratmåltid – helgrillat lamm och
potatissallad – vid Sandvikens vandrarhem där de 77 tillresta
smålänningarna, från åtta klubbar, bodde.
Sammanlagt under lördagen gjordes 132 starter.
På söndagen arrangerades i stafett i samma tävlingsområde, fyra
löpare per lag och lagen mixade över klubb-, läns- ålders- och
könsgränserna. Segern gick till Annika Jubro och Amanda
Jakobsson, Kalmar (som sprang patrull på sträcka ett), Allan
Håkansson, SOK Viljan och Anna Johansson, Ålems OK på
parallellsträcka två och Ove Lernå, Kalmar på slutsträckan.
16 lag startade i stafetten, trots att bara elva gotlänningar deltog.
Så stor klass finns inte på någon stafett under de gotländska
tävlingsåret.
Nästa vår avgörs länskampen på en nyritad karta i närheten av
Nybro.
Magnus
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Sista sidan
Sommarfest vid Kinner
Lördag 14 Juli kl.18.00
Vi kommer att bjuda på Hel Grillat Lamm
Matkollekt kommer att samlas in efter eget tycke och
smak.
Vi bjuder på läsk och bordsvatten.
Andra drycker får man ta med sig själv.
Anmälningslista kommer att finnas ute på 3-dagars, vill du
förhandsboka så ringer du till Elisabeth Kimell 21 08 92
eller till Wallis 0733-36 79 60.
Välkomna hälsar Sommarfest kommittén



 
BROOsKet GRATTAR:

BROLOTTO
Säljs till medlemmar och andra
vänner och bekanta. Lotten kostar
50 kr och räcker hela året.
Har du ännu inte köpt nån eller vill
du hjälpa till att sälja. Hör av dig!!
Årets dragningar kommer att ske
på:
Sommarfesten
Höstdragning (oktober)
Lucia
Årsfesten
Wallis tfn 0733 36 79 60
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Vår äldste medlem Lennart
Wisslén fyller 90 år den 3/7
Per-Rune Bendelin fyller 60
år den 11/7
Vivi-Anne Dahlgren fyller
40 år den 15 juli.
Till sist grattar vi Henri
Hägg som fyller 50 år den
22 augusti.
GRATTIS!!

