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Ja då sitter man här igen och fixar
med det sista. Till sist blev det ändå
ett Broosket även om det var trögt
att få in bidrag. Kanske är det fler
med mig som tyckte att semestern
tog slut alldeles för fort och att det
var som att allt jobb bara kastades
över en så fort man kom tillbaka,
vem har tid att tänka på att skriva till
Broosket då?
Vi är nu mitt i höstsäsongen, det
skall inom kort avgöras vem som tar
hem GT-tröjorna. Vi skall springa
25-manna, Dala-Dubbeln och
Smålandskavlen.
Vi skall arrangera Helg utan älg. Sen
är vårt tuffa arrangörsår slut och vi
kan under vintern ladda batterierna
vid Kinner och fundera på nya
utmaningar.
Själv hoppas jag att med er hjälp
överlever oktober, och att vi genomför 25-manna (utan regn i år) på ett
lika härligt sätt som vi brukar för att
sedan ro i land Älghelgen där jag lovat att vara tävlingsledare.
Jag kommer som sagt att behöva er
hjälp!

MANUSSTOPP
1 december!

Vi hörs och ses!

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

Redaktör:
Helene Nilsson
℡ 24 77 24 / 0736-766 746
Endre Bäcks 222, 621 77 Visby
helene.nilsson@gotlandsbrook.com
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Ordföranden har ordet
En sommar i framgångens tecken
Senast jag skrev en liten betraktelse i Broosket hade vi ett stort
åtagande framför oss under sommaren, 3-dagars. Det känns kul att
kunna konstatera att det blev en succé, såväl vad gäller antalet
startande, tävlingen som sådan och det ekonomiska utfallet. Ett
stort tack till alla som hjälpte till. Vi va många som arbetade hårt
under de aktuella dagarna och några som jobbade hårt före och
efter. Man kan konstatera att antalet funktionärer var i minsta laget
för att dra runt ett så pass stort arrangemang, men vi har ju varit
medvetna att 2007 är ett ovanligt digert år arrangörsmässigt. Nu
återstår Älg-helgen och sen får vi pusta lite under 2008 då vi bara
arrangerar distriktstävlingar. Apropå arrangemang har vi i styrelsen
bestämt oss för att anmäla intresse att arrangera en SM-helg 2011.
Även om många just i år kanske känner att det är lite väl mycket så
tror att vi måste hålla en hög ambition när det gäller att arrangera
nationella tävlingar och värdearrangemang, både för att fortsätta att
vara en, i Gotlandsperspektivet, storklubb och för Gotlandsorienteringen i allmänhet.
Så till en annan succé under sommaren, 5-dagars. När hade vi senast tre löpare bland dom 6 bästa i A-klasser och två etappvinster?
Grattis Gert, Anders och Simon, ålderdomen och ungdomen visar
framfötterna. Nu är det bara att hoppas på en lika bra avslutning på
året, DM-tävlingar, SM och 25-manna stundar.
Hälsningar Pelle L

25-manna 6 oktober
Jo, vi har anmält 2 lag även i år, trots att i skrivande stund
inte alla platser är fyllda. Jag räknar med kämpainsatser från
alla inblandade och ni som vill följa tävlingen hemifrån gör det
på www.25manna.nu
/Helene
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Träningsverksamhet
Träningsverksamhet är något vi försöker bedriva året runt
med olika intensitet. Under sommaren har vi varit igång på
tisdagar, torsdagar och lördagar och vi kan konstatera att
deltagarantalet har varit dåligt framförallt på lördagsträningarna. Nu hoppas vi på ett bra deltagande under hösten
och vintern. Inriktningen är att vi i första hand anordnar
träning för våra juniorer och seniorer men alla andra är naturligtvis också välkomna att delta.
September – oktober:
Gemensam träning i klubbens regi endast på tisdagar.
Tanken är att vi följer ungdomskommitténs verksamhet och
arrangerar teknikträning på samma plats som kurserna äger
rum. Läs om platser under ungdomskommitténs verksamhet
så hittar ni till träningarna.
November:
Ser vi som en form av ”vilomånad” syftande till att ladda
batterierna inför vinterns tunga träningsperiod. Träning på
tisdagar klockan 1800 vid Kinner som vanligt. Någon gång
under november startar återigen de populära ”Torbjörn
Sköldefors-träningarna” (löpskolning) med samling vid
Solbergabadet klockan 1730. Håll ögonen öppna – mer
information kommer på nätet.
December:
Nu ökar vi takten och intensifierar träningarna igen.
Tisdagar vid Kinner klockan 1800 som vanligt.
Torsdagar Torbjörn-träningar klockan 1730 vid Solbergabadet
i Visby.
Lördagar klockan 0930 blir det OL-teknik med långskubb.
Vi hoppas att vi kan få hjälp med dessa träningar och utser
arrangörer samt karta och samlingsplats enligt följande:
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Träningsresa till Spanien/Portugal
Som ett litet avbrott i den tråkiga och kyliga vinterträningen
har vi för avsikt att träna utomlands en vecka i vår.
Exakt var är inte riktigt klart men det lutar åt Spanien eller
Portugal.
Sportlovsveckan i slutet av februari är det som gäller.
Alla är välkomna att följa med på denna resa som kostar cirka
5000 kronor.
Klubben kommer att stödja ekonomiskt på så sätt att de mest
satsande och lyckosamma får betydligt mera stöd än vi andra.
Du får naturligtvis även följa med som ”turist” men då får Du
stå för kostnaderna själv.
För att få ner kostnaden så måste bokning ske väldigt tidigt
och Du måste göra en bindande anmälan senast
15 september till Anders N.

Vad hände med nya hemsidan??
Många undrar och kanske någon tror att vi blivit lata men
David med viss hjälp av Håkan jobbar vidare med att skapa
en ny och förhoppningsvis förbättrad hemsida. Hav tålamod!

1 december - Brobladet Bro stenkalm Helge, Benita
8 december - Lucialoppet Visborgsslätt Jonn
15 december- Gardebladet Gardestugan Marcus, Peter S
22 december- Utmaningen VOK-stugan Göran K, Anders N
26 december- Annandags-OL Kinner
Christoffer, Emilie
29 december- MKG väst Visborgsvallen Simon, Åke
Ni får naturligtvis höra av er om Ni inte kan eller behöver hjälp
med kartor och annat.
Välkomna på träningar!!!!!!!!
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Fikavärdar Hösten 2007
Ungdomskurs och vuxenkurs börjar den 4 september och då börjar
vi också med höstens fikavärdar.
Fikavärdarna under kurstiden handlar bröd, pålägg, bordsmargarin,
grönsaker och mjölk (till the och kaffe) och tar med sig till Kinner.
4 september
Monica Westfält-Nilsson, Kinner
11 Karin och Kjell Skalberg, Kinner
18 Jenny A och Kjell Nilsson, Hejnum
25 VOK stugan, VOK fixar förtäring
2 oktober Gertrud och Helge Gardelin, Kinner
9
Susanne o Henri Hägg, Burge
16 Solveig och Lasse Wallin, Kinner
23 Kerstin Nyberg och Gerd Boman, Kinner
30 Malin och Håkan Wiginder, Kursavslutning
Nu när kursverksamheten är avslutad och den "vanliga" träningen
fortsätter (förhoppningsvis med många nya entusiaster), har
troligen höstmörker och kyla tagit sin början. Vi börjar åter med
soppa på tisdagarna. Fikavärdarna handlar som vanligt bröd,
pålägg m.m. Soppa, kaffe, te och saft finns i klubbstugan. Ni får
gärna koka egen soppa.
6 november
Birgit och Ronny Liljegren
13 Eva och Åke Kappel
20 Carina Nilsson och Christina Wallis Wahlgren
27 Anders och Thomas Blomér
4 december
Familjen Hjerthén
11 Marie Nilsson, Anders Hedlund
18 Glögg o tomtegrötkväll Helene Nilsson och Annika Skalberg
God Jul o Gott Nytt År tillönskas Er alla från oss i Stugkommittén
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UNGDOMSKOMMITTÉNS
Program hösten 2007
Tisdag 11

sept Träning, Kinner, Kartminne

Tisdag 18

sept Träning, Hejnum, Sista säkra

Tisdag 25

sept Träning, VOK-stugan

Tisdag 2

okt Träning, Kinnerstugan, Räven

Tisdag 9

okt Träning, Burge, Korridor-OL

Tisdag 16

okt Träning, Kinner, Golf-OL

Tisdag 23

okt Träning, Kinner, Linje-OL

Tisdag 30

okt Höstfinal Var & vad meddelas senare

Kursverksamhet - vuxna
Vuxenkurser har vi som vanligt och alla intresserade är välkomna till dessa.
Kurserna har redan startat när detta Broosk kommer ut men
ni är välkomna att hänga med när det passar.
Platser är desamma som framgår under ungdomskommitténs
verksamhet.
Tisdagar klockan 1800 är det som gäller.
Välkomna

Skol DM i orientering 26 september
Vi i Bro OK arrangerar tillsammans med GOF Skol-DM
onsdagen den 26 september vid ishallen i Rävhagen.
Förra året gick detta arrangemang vid VOK-stugan med ett
50-tal deltagare.
Funktionärer behövs för detta arrangemang och eftersom det
är en vardag så är det extra svårt att få tag i folk men Du som
är dagledig just den 26:e kan väl höra av Dig till Anders N så
löser vi säkert detta.
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3-dagars 10-12/7 2007
Jag vill börja med att tacka alla som arbetat flera månader
innan tävlingen med förberedelser, och tack till er alla som
jobbade under själva tävlingsdagarna! Jag tänker inte nämna
några namn, men kan inte låta bli att tacka Kaj Liljegren som
lät oss husera på sin ettåriga vallåker.
Även ett tack till Anders Nilsson som valt ut själva tävlingsplatsen, ett perfekt läge med fin orienteringsterräng runt
omkring, + en rejäl åker som hade plats för mål, parkering o
camping.
Valet av arena gav grunden för ett bra arrangemang, för jag
tror vi kan vara nöjda med tävlingen, det har i alla fall kommit
många positiva gensvar, men även en o annan som inte varit
helt tillfreds.
Min tro innan tävlingen var att vi kunde få ca 600-700 föranmälda, plus 100 direktanmälda, med facit i hand slutade det
med 1197 föranmälda och i snitt 200 direktanmälda/dag!
Lägg så till ca 100-110 miniknatare/dag, så det var fullt tryck
på arenan i Hejnum!
Ekonomiskt så gick det också över förväntan, vi budgeterade
80 000 kr netto, men den siffran kan vi säkert dubbla! även
om det bara är en gissning, exakta siffror återkommer vi med.
Jag kommer också i nästa Broosket redogöra mera i detalj,
från olika bitar av arrangemanget.
Till sist kan jag säga, att när väl cheferna för de olika delarna
är tillsatta, så är det ganska behagligt att vara tävlingsledare,
ni är självgående och sköter era bitar så att de faller på plats!
Återigen tack!
Tävlingsledare
Ronny Liljegren
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Rapport från ”Krogen i skogen”
Så stod vi återigen där i försäljningstältet på 3-dagars i
Hejnum. Vi hade nog inte insett hur stor tävlingen egentligen
var, så vi blev lite tagna på sängen. Nytt för i år var i varje fall
att vi fått låna en vagn av maken Kjell, där vi hade både ström
och rinnande varmt och kallt vatten. Det var både lyxigt och
bekvämt. Där breddes mackor och förvarades det mesta.
Fanns kylskåp också. Bullar, mackor, mackor, korv,
hamburgare, muffins och hembakat. Allt försvann i ett huj.
Vi fick komplettera varje dag.
Dag 3 hade vi den stora prövningen. Vi skulle grilla och
servera lamm åt 150 personer. Lasse Nilsson (Anders bror)
var snäll och ställde upp själva grillandet, med god hjälp av
Uffe och Peter, samt Erik. När jag vaknade på morgonen och
det spöregnade tänkte jag att vi måste nog ställa in det.
Men vi stod där med slaktade lamm som bara väntade på att
grillas. Och det har väl ändå inte i världshistorien hänt att en
orienteringstävling blivit inställd pga regn. Så på med regnställ
och stövlar. När jag kom till TC var Uffe, Peter, Erik och Lasse
igång med att rigga tält och spänna upp lamm. Gott humör
hade de också.
Snart låg lammen där på rad och en ljuvlig doft spred sig över
tävlingsområdet. Det blev mycket gott och mycket uppskattat
och så småningom slutade det regna, och vi kunde avsluta 3dagars i solsken. 170 pers blev det till slut som hade köpt
matbiljetter.
Det var mycket jobb, men som vanligt hade vi goda medarbetare och vi hade roligt samtidigt.
Hoppas bara att det blev en slant över också.
Rapporterat av Kajsa
P.S Det blev en stor slant över! D.S
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RIKSLÄGRET I IDRE 2007
Vi samlades på hamnen…… så brukar reseberättelserna
börja, men inte denna gången. Henrik fick skjuts till Lummelunda,
Emil från VOK och Alex blev hämtade vid respektive port, Birgitta
körde och Mikael var också med. Så det var bara att glida rakt in i
bilkön till Gotlandsbåten.
Första dagen ägnade vi åt båt och bilåkning, så vi missade
mat, invigning och ledarträff. Jag fick en snabbgenomgång av det
ledarna behövde veta. Det visade sig senare i veckan att jag inte
fått reda på riktigt allt, men det ordnade sig.
Första passet gav vi oss i kast med den svåraste övningen,
kontrollplockning i mycket detaljrik, fjällnära skog. Vi bestämde oss
för att till att börja med springa tillsammans, grabbarna skulle få
släppa gruppen när de kände att det var läge. Det var verkligen
bus-svårt och inte förrän på slutet ville de prova på egen hand.
Plötsligt befann jag mig ensam i skogen, utan en aning om var jag
var. Lyckades inte reda ut begreppen ens när jag var på en stig.
Jag kom 10 minuter för sent till den tid vi bestämt för återsamling
och kände mig som en kass ledare…
Kalfjälls-OL finns naturligtvis på programmet när man är i fjälltrakterna. Grabbarna fick springa i par, själv gav jag mig av med
kamera i ryggsäcken. Fick några riktigt fina bilder av Städjan, en
vindpinad kontroll, och fina fjällväxter. Jo, några löpare fastnade
också. Ett par av bilderna finns på www.orientering.se (Rikslägret
2007). Grabbarna tyckte att det var mest springa, ingen orientering
att tala om på kalfjället. Men det är en viss tjusning med denna typ
av OL tycker jag.
Annars tyckte jag själv att den övning som kallades Himmeråsen gav mest. Ur beskrivningen ”Den här träningen går i ett tufft
område som är både kuperat och svårt.” När man tuggar sig uppför
trädgränsen för att komma upp på kalfjället är verkligen häftigt.
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På rikslägret finns ett antal färdiga övningar. Skärmarna sitter
på plats, kartorna har alla kontroller markerade och deffar är tryckta. Allt man som ledare behöver göra är att bestämma vilka övningar som skall göras och när, samt transportera ungdomarna till starten. Bor gör man i stugor och all mat inmundigas i värdshuset.
Förutom träningar arrangerades föreläsning med Emma
Engstrand, info om OL- gymnasierna, disco. Dessutom fanns det
mini-golf bowling, tennis m.m. Vi hade bokat bowling-banor en
kväll. Två banor på fem personer, det var vilda diskussioner om
vem som skulle spela med vem. Efter lottning begav vi oss till
bowling-hallen, men det blev inget spel pga strömavbrott. Nästa
kväll gick det bättre, men då skulle Birgitta på en ledarsamling, så
då var banfördelningen inget problem längre.
Några av oss var uppe på Städjan under patrulltävlingen
”Städjan adventure 007”. Men Mikael (vars patrull valde bort denna
kontroll, och det var faktiskt smart, för den gav inte så många
poäng i förhållande till ansträngningen) föreslog en kvällsvandring
till toppen. Sagt och gjort, vi gav oss av efter kvällsmaten, Emil som
varit på toppen redan, erbjöd sig att följa med som ”sherpa”. Vi gick
i rask takt, det var ganska ansträngande, men när man kommer
upp blir man hänförd över utsikten. Det är bara 1/8 Mount Everest,
men vadå, räcker gott och väl när man är van med Kinnerberget.
En vecka går fort när man har roligt. Roligt var det att vara ledare
för Henrik, Emil, Mikael och Alex. Allt fungerade hur bra som helst,
men det är också en stor fördel att allt är serverat beträffande övningar och mat. Det enda vi behövde fixa var kvällsfika, samt dra
strecken på kartan!
Du som har chansen att åka på lägret (13-16 år) eller vara ledare,
ta den!
Nedklottrat av Birgitta, som inte tyckte det var ur-kul att köra till Idre,
men annars stortrivdes.
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RIKSLÄGRET I IDRE 2007
Så var det dags, nu ska vi åka till Idre. Väldigt tidigt en morgon går
vi upp och väntar på att Henrik ska koma förbi, när han har kommit
ska vi hämta upp Emil och Alexander i stan. Sen börjar resan till
Idre.
Vi ska åka med båt och bil, mycket bil, väldigt mycket bil.
Vi kommer inte fram förrän sent på kvällen, då har vi missat alla
aktiviteter den dan. Men det blir bättre dan därpå.
Nu ska vi träna i det fantastiska Idre-landskapet av kullar, höjder,
sänkor, punkthöjder, åsar, stenar, gölar och andra inslag som inte
finns på Gotland.
Nackdelarna med Idres skog var att det var så mycket mygg och
knott, jag trodde att vi skulle bli uppätna första dagen.
Träningarna var välgjorda och varierade. Ett måste var den unika
fjällorienteringen. Orienteringsskytte var en annan sak som var rolig
att prova, även om det inte gick så bra för mig.
Rikslägret hade ordnat med bra aktiviteter utanför träningarna i och
med att de utnyttjade Idres befintliga faciliteter. Något av det bästa
var maten, den var varierad och god och det fanns pasta varje dag.
Idre-lägret var ett bra läger som jag gillar och hoppas på att andra
också gillar.
//Mikael Hjerthén

43-kavlen i Åtvidaberg
Före start är vi i 43-laget överens om att vi har kapacitet att nå topp 10.
Och så: Ulf somnar först i tältet och snarkar som fan (växlar som
42), Kjell badar med nätkalsonger på offentlig badplats (25), Mats
får balltramp på långa natten (51), Erik går långt bort från vägrenen
och pinkar (43), Göran, kallad ”siste mannen”, är först till samlingen
på hamnen (40), Gert äter två chokladbollar till kaffet (34), Magnus
är snyggast i laget (31), Ronny har med kylklampar till sina Tuborg
(25), VOK-Patrik avundas vår grönvita dress (23), Håkan äter såväl
McDonald´s-mål som mat på Gotlandsbåten inom ett par timmar (i
mål som 24).
Efter målgång är vi överens om att vi borde nått topp 10.
- magnus
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NUTS
Eftersom så många skrikit efter nya nötter faller jag till föga efter
mycket påtryckningar. Här är ett problem som vi kan kalla:

EL, VATTEN och AVLOPP
Man önskar lägga el, vatten och avloppsledningar från respektive
elverk, vattenverk och avloppsverk (heter det kanske reningsverk)
till vart och ett av husen A, B och C. Nu är det bara så att ingen
ledning får korsa en annan. Detta är uppgiften, så tag nu fram en
penna och dra linjer eller om du är en praktiker - lägg ut ledningar
och rör i trädgården. Som hus kan du ta tegelstenar och som
“fabriker” skokartonger. Måla gärna i glada färger. Använd svagström
i ledningarna. Vad du ska fylla avloppsrören med får du hitta på
själv.
Ett halvt kg kaffe till lottad vinnare. (Slå till nu Uffe!) LYCKA TILL!
bo.g.sandahl@tele2.se

EL

VA

A

B

AVL

C
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Kort rapport från häftig sport
X3
U-10-mila
• En salig blandning av Broare, VOKare och lite Svaidingar…
• Lita aldrig på Eniros tidsangivelser! Med 45 minuters marginal var vi framme på
TC, och då brände vi in på bussparkeringen för att hinna i tid.
• 2 av våra 2 HD12-lag bland de tio bästa efter 2 sträckor!
HÄFTIGT!!
• Cornelia var klart snabbast på sista – tills arrangörerna efter några dagar fått koll
på sitt strul.
• Våra småknoddar anklagades för fusk – även detta tills arrangörerna fått koll på
sitt strul. Dessa strul hörde liksom ihop på nått vis, då tredje sträckans löpare i
ena laget anklagades för att ha skickat ut både Corre och VOKs Linn, därav
Corres kanontid kom arrangörerna på. Men sanningen var att Corre redan gått
ut och arrangörerna missat när Adde kom i mål.
• Lagen kom 38:a och 61:a av 87 startande lag, 10 löpare under 12 år var på fastlandet och sprang och känslan är att det skulle ha kunnat vara ett eller två lag till
på plats, för nu har Gotland ett gäng på G.
• HD18 laget startade mitt i natten med Alex.
• Benita vill byta klubb, men bara till klubbar som får lagnummer 77. Hon såg nån
tjej i växlingsfållan som såg bra ut och ville vara i samma lag, fick för sig att hon
hade samma nr som tjejen, tog fel karta i varvningen och fattade inget förrän
funktionären i växlingsfållan vrålade att hon tog fel karta när hon skulle skicka ut
Choffe. Vi slapp diskning eftersom alla sprungit rätt gaffel och ingen
lämnade in protest. Och det är ju orutinerade ungdomar som springer… sa
arrangören.
• En del var ute länge, andra ännu längre och några sprang som de skulle.
• VOK-Emma och Filip fick gå ut i omstart.
• Emma kom i mål under stort jubel och mycket applåder eftersom segrande lag
fick pris just då.
• Sista platsen lyckades vi undvika, med stor möda.
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GM
• Lite VOK och lite fler Broare, men vi kunde varit ännu fler i Eksjö.
• Vi bodde i Östanåskolan i Eksjö, tillika ett av landets orienteringsgymnasier
•
•
•
•
•

med riksintag – så Simon kollade läget lite extra…
Lördag individuellt – Benita var den som gick bäst 5:a i D18 E, Andreas 18:e
och Choffe 34:a i H18E.
I publiktävlingen gick Simon bäst - han vann.
Tyvärr fick Gotland inte ihop stafettlag på ungdomssidan så på söndagen
sprang alla en publiktävling.
Bäst på söndagen var Alex som vann, Simon var tvåa, Benita var åtta, gamla
gubben Åke var sexa.
Vi kom hem mitt i natten. ZZZZZZ

Tävlingsresa Haninge
• 12 tappra drog till Haninges klubbstuga en fredagskväll i slutet av augusti.
• Lördagens tävling gick på Gålö, vid Skälåkers havsbad. Nästan lika fint TC som
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

på 3-dagars för några år sedan… men bara nästan.
Lite roligare terräng, tyckte vi gamla stockholmare i alla fall.
Mycket kurvor att läsa på. Man fick ta det lugnt för att hänga med på kartan.
Men öppen och fin terräng.
Simon mötte en älg.
Frida var tvåa i D18 men i övrigt lyste framgångarna med sin frånvaro – detta
trots vår gotländske stjärna Andreas Liljegren som speakern kallade honom.
Lördagskvällen tillbringades på Gröna Lund. Ingen blev åksjuk och alla pengar
tog slut, nästan. Åke vann 2,3 kg Plopp. Såg ni oss på Sommarkrysset??
Söndagen tillbringades vid en speedwaybana strax bortom en illaluktande
soptipp.
Skogen var mycket tätare, mycket mycket tätare.
Tillsammans med oss orienterare fanns några speedwayåkare, så det var inte
alltid speakern hördes – ingen annan heller för den delen.
Benita på en tredje plats i D18 E - kanon! Alexander på16e plats, men han
valde frivilligt att dölja formen inför USM enligt egen utsago - innan loppet ska
tilläggas.
Alma tillbringade en kilometer under en kraftledning där terrängen var minst
sagt jobbig, även vi skuggor hade svårt att ta oss fram.

Rapporterade gjorde Eva
15

Sista sidan
KLÄDER
Nya snygga klubbjackor kommer
snart att finnas hemma!
Det finns också sommartröjor
(tajt modell och vanlig) samt nya
byxor hemtagna. Mest lämpligt
är att du gör dina inköp på tisdagar vid Kinner eller tar kontakt
med Janne Norrby för annan
överenskommelse. Tfn 21 71 07.







BROLOTTO
Vinst
500
100
100
100
100
100

Dragning nr 2
Lottnr Vinnare
77
Jonn Boman
93
Helene Claesson
99
Emilie Ahlgren
83
Berit Liljegren
60
Laila Gardell
151
S-O Westfält

BROOsKet GRATTAR:
Eric Gambrè (familjen
Gambré skänker alltid ett pris
som delas ut på sommarfesten) fyller 80 år den 5 dec.
Monica W Nilsson, markachef och fikafixare, fyller 60 är
den 25 sept.
”Lollo” Florin och Pernilla
Johansson, båda sambos till
två träningsflitiga orienterare,
fyller båda 40 år 22 nov resp.
5 dec.
Marcus Högberg kan ni
gratta på 25-mannakorten,
han fyller 20 år den 7 okt.
GRATTIS!!

Kurserna är igång, vid första kurstillfället var deltagarna flest i vuxenkursen
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