Gunnar Eriksson – uppmärksammad för sin ledargärning i klubben.
foto: Birgitta Hjerthén

I denna tidning:

Intervjuer med Årets ledare
och Årets ungdom
Nr 1 Årgång 28
mars 2014

Några ord från redaktören:
Jodå, redaktör för denna lilla skrift är jag fortfarande, även om jag vid årsmötet
lämnade infokommittén. Det är så i livet, ibland hinner man inte allt och så blev
det för mig. Jag har valt att välja bort vissa saker, rensa bland sånt jag tagit på
mig i olika sammanhang. Ett slags viloår, alltså, för att hinna i fatt mig själv. Men
fram i tiden hoppas jag vara tillbaka i klubbarbetet igen, för orienteringen är ju det
roligaste som finns.
Jag kommer alltså att fortsätta som redaktör för Broosket, samt att vara presskontakt på klubbens tävlingar. Apropå Broosket ser jag gärna att ni medlemmar
delger era funderingar, lämna in berättelser och bilder. Ju fler som skriver, desto
mer läsning.
Just nu ser jag fram mot säsongspremiären (Nattinatta och Broruset) på soptippen. Ska bli kul. Undrar hur jag klarar hårnålarna på crossbanan när jag fått upp
farten.
Inte utan viss stolthet kan jag också berätta att jag i höstas kontaktades av arrangörerna för Tiomila, som i år avgörs i Eksjö, och ombads att författa det budskap som sedan tävlingens begynnelse 1945 alltid bärs genom natten. Då skrevs
budskapet av landshövdingen i Uppsala län, den här gången är det min tur.
SOFT:s Fred Strömsten, som skrivit de senaste årens budskap, gick bort i somras och då ville arrangörerna välja ”ett i orienteringskretsar känt namn med lokal
förankring och med känsla för att formulera sig”, som presschefen Ola Gustafsson
uttryckte det. Och därför gick budet till mig, efter flera års medarbetande i tidningen Skogssport. Och min moderklubb OK Njudung finns ju dessutom med som
arrangörer till tävlingen.
Den lilla versen är ”hemlig” tills segerlaget läser upp den i gryningen, men orden kommer att bäras genom den småländska natten, tryckt på alla tävlingskartor.
Det är stort, i min värld.

Magnus Ihreskog,
redaktör

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 juni. Manusstopp 10 juni.
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Örjan, ordförande:
Snart är orienteringen igång på allvar
Ja, det närmar sig säsongsupptakten, först har vi vårpaketet med NattiNatta
och sedan Broruset som är våra egna arrangemang. Jag har hört att en del är
nyfikna på den nyritade kartan över ”tippen-området”, det blir lite nytt för många.
Hoppas alla är vältränade inför säsongen, det har ju funnits gott om träningar som
Andreas och Brent, bland annat, tagit fram. Lycka till allihopa med tävlandet.
Tyvärr fick vi inte fram den organisation som vi tänkt oss och det är ju lite oroande att det inte finns några som jobbar med utbildningsfrågor, är det några som
inte blivit tillfrågade inför årsmötet och kan tänka sig jobba med utbildning så får
ni gärna hör av er till mig.
Spännande att se framemot kursstarten, hoppas vi får många nya som kommer
och vill pröva på, och kanske framför allt kul att se en kursstart för mountainbikeorientering, MTBO. D et kanske kan locka både nya och nygamla till föreningen.
Motionskommittén som ansvarar för klubbkavlarna försöker även göra en
nytändning för sommar-festen, genom att den sista kavlen 9 augusti kommer att
avslutas med en grillkväll vid Kinner, hoppas att många ställer upp på det och även
Hoppas att alla får ett bra orienteringsår, vi syns i skogarna.
Örjan Högberg, ordf.

• VIKTIGT • STÄDDAG 12 APRIL • VIKTIGT •
Städdag vid Kinner lördagen den 12 april kl 09:00 Det är dags
att förbereda uthyrningssäsongen. Städning, upphängning av
gardiner o.s.v Förmiddagsfika o lättare lunch serveras.
Gäller alla Broare. 
Stugkommittén

Den här gången säger vi GRATTIS till
Ann-Sofi Lindskog 60 år 6 april
Kristina Hederstedt 50 år 12 maj
Gabriella Hammarskjöld 40 år 4 maj
Erik Widén 10 år 19 juni
Peder Persson 10år 20 juni
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Tävlingar, tävlingar och tävlingar
Tävlingsresa till Sörmland och Östergötland i påsk

17-21 april arrangeras Superpåsken (http://www.superpasken.se) med Stigtomtakavlen skärtorsdag/långfredag, Kolmårdsmedeln påskafton, Finspångsorienteringen påskdagen samt Kolmårdskavlen på annandagen.
Tävlingsresan riktar sig till alla klubbens medlemmar, ungdomsledare kommer
givetvisa att följa med, men vi hoppas att även föräldrar slår följe.
Avresa på skärtorsdagen (12.45 för nattlöpare på Stigtomatakavlen, 16.45 för
övriga), hemresa på annandagens kväll. Transport troligen i minibuss, boende på
lämpligt vandrarhem i närheten.
Resa och boende betalas av klubben, måltider betalas av varje person, anmälan
senast 16 mars till brent.godman@gmail.com eller telefon 073-760 13 15.
Anmälan till individuella tävlingarna av respektive löpare, till stafetterna av uttagningskommittén.

O-ringen i Skåne 19-25 Juli 2014

Häng med till O-ringen i år, klubben satsar extra och står för ordinarie startavgift
och hela kostnaden för campingrutan på c-orten. Vi hoppas att det blir ett stort
gäng som åker till Skåne och deltar i detta stora arrangemang! Passa också på att
delta i andra event som pågår under veckan!
Anmäl och betala avgiften senast 1 april via eventor. Senare anmälan innebär
högre kostnad för den enskilde. Det finns även möjligt att anmäla sig i öppna klasser, inskolning och andra event på plats.
Lämna underlag till ronnyliljegren@hotmail.se efter O-ringen, så sammanställer
jag vidare till kassören Gunnar Eriksson, som ser till att ni får pengarna! Frågor
ronnyliljegren@hotmail.se

Tre Skåningar och en Dansk

Är du intresserad att åka och springa ”Tre skåningar och en dansk” 27-29
Juni? Det är fyra sprintetapper (tre i Helsingborg, en i Helsingör) på tre dagar.
Anmäl dig då till ronnyliljegren@hotmail, senast 1 maj 2014! Tävlingarna ligger 14
dagar senare än vad de brukar göra! Mera information kommer på vår hemsida!

Vår i luften!

Häng med på träningar, anmäl dig till tävlingar, kom till våra kurskvällar, delta
på motionsorientering, spring skogis-cup, åk med på våra tävlingsresor. Det är
både vår och sommar i luften!

Motionsorienteringar
Se hela programmet på sidan 13
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Ska du springa O-ringen i Skåne?
O-ringen 50-årsjubilerar och klubben står för både anmälningsavgift och campingavgiften på C-orten. Jag frågade därför några Broare:
1) Skall du springa O-ringen?
2) Vilken är din målsättning?
3) Skall du bo på C-ortscampingen?
Amadeus Hansson, H18 Elit
1) Självklart!
2) Att vinna H18 Elit, de allra bästa är på Junior-EM.
3) Ja. Det blir nog att hyra mammas husvagn. Jag upprepar inte fjolårets misstag
att dela tält med Mattias!
Brent Godman, H21
1) Nej, vi väntar tillökning strax innan, så det går inte. Men nästa år vill jag gärna
springa.
Gert Lundquist, H65
1) Givetvis, det är ju i Skåne, och 50-årsjubileum dessutom.
2) Att vinna H65, jag är yngst i klassen.
3) Nej, jag kommer att bo med några släktingar vid Valjevikens camping i närheten
av Sölvesborg.
Alma Kappel, D14
1) Inte springa, men cykla om mitt ben blir bra till dess.
2) Jag har igen direkt målsättning, det handlar om två etapper med cirka sju kilometers MTB-Orientering.
3) Vår familj kommer att bo i husvagn på campingen.
Elisabeth Kimell, D70
1) Ja, jag missar aldrig O-ringen!
2) Topp 10 borde gå. Fjol låg jag 9:a inför sista och blev 11:a totalt.
3) Nej, jag har just bokat Bed&Breakfast. 
Birgitta Hjerthén

...att ta hand om gamla burkar
En liten fundering:
Vi har ju ingen vaktmästare vid Kinner. Vore det då inte rimligt att när vi har någon
aktivitet i stugan, att arrangörerna då tar hand om det som ska till återvinningen
och pantning av burkar och dylikt? Kan vi hjälpas åt med det?
...undrar Kajsa
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Intervju

Rasmus Virgin utsedd till Årets ungdom
Vid Orienteringsgalan fick han Skogskarlarnas pris som bästa H14. På Bro OK:s
årsfest var det dags för nästa utmärkelse – Årets Ungdom. Brooskets Birgitta
Hjerthén har intervjuat honom.
Vi börjar med en klassiskt idrottsfråga, hur känns det?
– Tack, bra. Det var roligt att jag varit så pass duktig att jag fått båda dessa pris.
Visste du att du skulle få pris när du anmälde dig till Årsfesten?
– Nej, jag hade ingen aning om det. Trodde kanske på någon av bröderna Nilsson.
Det var en verklig överraskning.
Vilken OL-upplevelse har varit roligast under året?
– Det har varit mycket som varit kul. Kommer inte riktigt ihåg allt. Men Borås var
riktigt roligt.(O-Event) Att springa inne på Zoo, och de andra etapperna hade målet
på Borås Arena, det var häftigt.
Beskriv skillnaden mellan att springa på Gotland och på fastlandet!
– På fastlandet är det mera höjdkurvor, det är annorlunda terräng. På Gotland är
det mindre backar och mera enbuskar. Det är roligare att springa bland de höga
träden på fastlandet.
Kan du berätta något särskilt som du upplevt i samband med någon OL-resa?
– Jag sprang en tävling i Ronneby. Det var en ganska liten tävling, jag och mamma
(Eva-Lotta Johansson) var de enda gotlänningarna som var där. Vi fick sitta för oss
själva lite vid sidan av.
Har du någon favoritkarta på Gotland?
– Fårö är ju fint, jag har nog bara sprungit en gång där.
Tränar du mycket?
– Nu i vinter har det inte blivit så mycket. Men jag skall igång nu. Om jag inte kan
komma iväg till klubbträningarna så tränar jag hemma. Jag bor vid Lillbäls, strax
bakom Bäl kyrka, så det är ju faktiskt inte så långt till Hejnum-kartan.
Vilket är det finaste pris du fått?
– Jag skall kolla! ….. Det är Årets Ungdom, den stora pokalen är finast. Stora Tävlingspokalen är också fin. Jag har ett prisskåp, men de här stora får stå bredvid.
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Det är roligast att få pokaler och medaljer.
Vad väntar under 2014?
– Jag hoppas få åka på Rikslägret i Sälen eftersom jag inte kunde vara med 2013.
Så skall jag springa O-ringen i Skåne tillsammans med mamma och mina bröder
Emil, 12 och Jonatan, 10.
Vad tror du om framtiden, tror du att du tänker söka till OL-gymnasium?
– Så långt har jag inte tänkt ännu, jag går bara i sjuan. Men jag hoppas att jag
alltid kommer att springa orientering!
Birgitta Hjerthén
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Klubbkavlelagen 2014

Kolla vilka som blivit dina kamrater
Vid tre tillfällen i sommar samlas vi i våra lag och tampas och umgås med våra
klubbkamrater i klubbkavlar. Datumen för årets kavlar är söndag 1 juni, tisdag
1 juli och lördag den 9 augusti. Lagledare är markerade med fet stil. Första arrangör i år är lag 1. Som vanligt arrangerar det lag med minst antal deltagare
nästkommande klubbkavle, men inget lag arrangerar mer än en klubbkavle per år.
För varje nämnd person räknas också dennes eventuella respektive och familj in i
laget.
Saknas du eller saknar du någon och vill vara med eller har du andra frågor? Ring
Örjan Högberg tel 070320607.
Sista kavlen den 9 augusti börjar 14.30 och avslutas med grillfest på kvällen.
Inbjudan till grillfesten kommer att finnas på hemsidan i sommar.

Lag 1					Lag 2

Andreas Liljegren
0707634270 Mattias Westfält
0702893723
Amadeus Hansson
272827
Göran Gustafsson
0159-12407
Elisabeth Kimell		210892
Helge Gardelin		272797		
Jonas Pettersson
270094
Per Lindskog 		
213199
Johan Malmros 		
0707263074 Björn Andersson
225808
Mats Ahlqvist		
247315
Jaokim Westfält
271009
Ola Udén		
273190
Mats Sigalit
34060
Göran Kimell
217921
Jonas Blomér					
						
Lag 3					Lag 4
Brent Godman 		
Gert Lundquist 		
Örjan Högberg 		
Keith Samuelson
Tina Wahlgren 		
Leif Björkgren 		
Cajsa Mårtensson
SO Westfält		

0737601315
211525
272454
223322
0733367960
0708549962
271896
272307

Peter Skalberg
Peter Falk 		
Kjell Skalberg 		
Erland Gardell 		
Sauli Jakobsson
Rasmus Virgin
Henri Hägg		
Thomas Blomér		
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272442
276205
274030
220192
221029
261641

Lag 5					Lag 6
Håkan Mattsson
264078
Ronny Liljegren 		
36064
Åke Kappel 		
53284 		
Erik Löfgren 		
36028
Thomas Romin		
0707316407 Bo Sandahl 		
36178
Birgitta Hjerthén
275028
Janne Lindby 		
36188
Kurt Löfgren 		
214963
Bo Glansholm 		
0707493386
Ronny Nilsson 		
271172
Ylva Svangren 		
219411
Mattias Åkerblom
212858
Inger Westerlund
275084
Linda Zachrisson
0705894249 Helene Eklund		
0736766746
					Rickard Vidén 		274284
Lag 7					Lag 8
Ulf Nilsson 		
Magnus Ihreskog
Gunnar Eriksson
Anders Blomér 		
Göthe Dahlberg
Frida Boman 		
GabriellaHammarsköld
Carina Nilsson		

215128
214124
217875
272362
249248
0762187280
272600		
36178		

Kjell Nilsson 		
Jonn Boman 		
Anders Nilsson 		
Gunnar Nilsson
Jan Norrby		
Fred Boman		
Robin Boman		
Signe Hjelström

32048
0736531257
274140
0706579857
217107
274091
0704415316
32090

Kjell Skalberg är sugen på en bäddsoffa
Stugorna och lägenheterna är i behov av uppfräschning.
Det behövs mattor, gardiner lite möbler. Har någon tips på var man kan få tag på
två stycken bättre begagnade soffor? En behöver vara en bäddsoffa. Det behövs
någon som kan hjälpa till med att se över möblering och annat.
Anmäl intresse till
Kjell Skalberg 070 6324941
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Intervju

Gunnar Eriksson – Årets ledare
Ordförandes val av Årets Ledare föll 2013 på ett tungt namn i klubben. Gunnar
Eriksson har varit med många år och har även belönats med GI:s guldmedalj för
mångårigt ledarskap. Broosket är som vanligt lite nyfiken på pristagaren.
Hur länge har du varit Broare, och varför började du en gång med orientering?
– Jag var 15 år, alltså var det 1963. Jag var friidrottare på den tiden, gjorde 1.70
i höjd (dykstil). Men jag kände att jag inte utvecklades mera och ville testa något
annat. Till att börja med sprang jag par med Lasse Boström. Jag hade faktiskt varit
med på en tävling något år tidigare, då var det Kalle Johansson (Birgittas pappa)
som tog mig med. Men sen när jag började på allvar, var det Folke Nyberg som var
ledare.
Du är ju klubbens kassör, och det är inte första gången?
– Jag blev klubbens första kassör när Bro OK bildades 1970. Det föll sig naturligt
eftersom jag jobbade på Handelsbanken. Jag har varit bankman i hela mitt yrkesliv. 10 år skötte jag sysslan den gången. Annika (fru) hade hand om tävlingsanmälningarna i klubben, vi hade små barn och jag hade även andra klubbuppdrag som
tävlingsledare t.ex. Det var en intensiv tid. Efter de där 10 åren tänkte jag att jag
nog skulle komma tillbaka till styrelsen så småningom, men det dröjde ända till
pensioneringen.
Vilka andra klubbuppdrag har du haft?
– Jag har varit tävlingsledare för någon ”2-milen” (föregångaren till Helg utan Älg)
och även några banläggningsuppdrag har det blivit.
Men nu för tiden syns du oftast vid starten?
– Det har bara blivit så. Jag hjälper gärna till, men vill inte ta de allra tyngsta posterna.
Hur beter sig orienterarna vid starten egentligen?
– Ha, ha. Gamla gubbar är värst! De är så stirriga och nervösa, de kommer ofta in
i fållan på fel tid.
Åter till kassörsjobbet, vilka svårigheter stöter du på?
– Det är en hel del jobb. Det handlar om 500-600 verifikationer på ett år och en
omsättning på cirka 800 000 kr. Det är som ett mindre företag, men med dator-
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stöd är det mycket enklare. Förr var det att föra kassabok för hand. Det kan ibland
vara svårt att få in avgifter i tid. Det är inte så kul att behöva jaga på medlemmarna. De som skall redovisa något är ganska duktiga på det. Jag säger till om jag
får in för dåliga underlag.
Hinner du tävla något själv?
– Nu för tiden tävlar jag mest på skoj. Resultaten är inte så viktiga, fast jag vill ju
helst slå Björne. Det är kul att vara med, fast kroppen tar emot lite. Jag har stundtals haft problem med mina vrister också, fast det har väl alla orienterare.
Något speciellt minne från alla dina år inom orienteringen?
– Nja, minnet är ju inte så bra längre! De flesta i min umgängeskrets är orienterare. Jag vill inte mista den kamratskapen som finns bland orienterare, den är väldigt
viktig. Vi har gjort en del resor tillsammans, på senare år till exempel Polen och
Rügen. I höst är vi ett gäng som skall till Kreta och vandra.
Du var den som hittade den avlidne löparen på Furillen i höstas, har det påverkat
dig på något sätt?
– Jag har aldrig upplevt något liknade och är väl kanske lite förundrad över att jag
var så pass samlad ändå. Jag visste att jag måste försöka med hjärt-lungräddning
och plockade fram den kunskapen som jag fått. Efteråt hade jag lite mardrömmar,
men jag trodde att det skulle varit värre. Man tar sig samman i en sådan situation.
Priset du fick var den sista karikatyren som Hasse Matthing gjort, är det något
speciellt för dig?
– Det är ju lite roligt om det nu är den sista. Men jag tror att det blir en fortsättning med en annan tecknare!
Gunnar fick också en penningsumma som han omedelbart gav vidare till ungdomsverksamheten, det hade han bestämt i förväg.
Birgitta Hjerthén
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Hemsidan, Facebook och SMS-utskick
Nytt år, nya tag. Det här är vad informationskommittén har på gång inom
närmaste framtiden.
• Hemsidan skall hållas uppdaterad och användarvänlig efter bästa förmåga. Bland annat kommer styrelseprokollen att publiceras under fliken
Kommittéer, styrelsen. Det finns numera en direktlänk till Facebook.
• Facebook hoppas vi blir mera känt och använt bland medlemmarna. Förhoppningsvis kommer vi där att finna information, kul saker som har hänt,
eller skall hända. Kanske blir det också ett debattforum för medlemmarna.
• SMS-utskick. Vi skall bygga upp grupper för utskick av relevant information. Viktigt att då alla lägger upp sina mobilnummer i Idrottonline. Adressen till klubbens sida är http://www.idrottonline.se/gotland/gotlandsbrookorientering. För åtkomst till ens personliga sida klickar man hänglås-ikonen
upp till höger. Inloggning sker med samma uppgifter som till Eventor. Har
man glömt dessa uppgifter så kan man ta kontakt med (hakan_mattsson@
telia.com) och ange en giltig e-postadress att skicka uppgifterna till.
• Broosket kommer ut som e-tidning numera, fyra gånger om året. Redaktör
är fortsatt Magnus Ihreskog.
Tipsa oss gärna om hur ni tycker att klubbens information skall utformas.
Kommittén består av
Håkan Mattsson, hemside-guru.
Johan Malmros, data- och Facebook- kunnig.
Birgitta Hjerthén, kommitténs representant i styrelsen. Skriver gärna i
Broosket, men håller sig ifrån det data-tekniska.

Så kan djäna pengar till klubben
Ni kan hjälpa klubben ekonomiskt genom att spela på Svenska Spel. Poängen får
vi när du spelar med spelkortet och har valt Bro OK som favoritklubb.
För varje krona får vald förening 10 poäng, i oktober 2014 förvandlas poängen till
pengar. 50 miljoner kronor skall då fördelas ut. örra året var utdelningen 1.874
kronor till klubben.
Du måste ha spelkort och du måste registrera dig i spelbutiken,
på svenskaspel.se eller genom att ringa Svenska Spels kundservice på 0770111111.
Örjan Högberg
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Alla motionsorienteringar 2014
Motionsorienteringar äger rum på torsdagar och riktar sig till alla orienterare på
Gotland, nya som rutinerade, unga som gamla, innor som män.
Det finns 6 olika banor att välja på. Avgift 40 kronor för vuxna (betalas kontant på
plats), ungdomar deltar gratis. Sportident. Start i regel kl 1700 – 1830.
Annons under klubbmeddelande i gotlandstidningarna på onsdagar samt på hemsidan.
10 april
Ö Visby
24 april
S Visby		
26 juni
Alskog
8 maj
Ö Visby
3 juli
Visby 		
15 maj
Alskog		
17 juli
Othem
22 maj
Klinte
31 juli
Östergarn		
29 maj
S Visby		
7 aug
Bäl
6 juni
Lärbro
14 aug
Etelhem
12 juni
Ö Visby
21 aug
Visby Terra Nova

Bildsvep från årsfesten 

Foto: Birgitta Hjerthén
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