Edvin Nilsson prisades som Årets ungdom vid årsfesten.

Foto: Birgitta Hjerthén

I denna tidning:

Intervjuer med Edvin och Håkan
Alla lag till klubbkavlen
Nr 1 Årgång 30
mars 2016

Ronny, ordförande:
Den mörkaste årstiden lägger vi bakom oss, och vi går nu mot en ny vår! Det har hunnits
med en hel del, skinkjakter, lucia, nyårsläger, OL-gala, idrottsgala, årsmöte/årsfest och
inte minst framtidskonferensen till Åland, förutom alla träningar då förstås. Konferensen
blev ett lyckat event som vi tror har en möjlighet till fortsättning, kanske inte som en resa
varje år, men i någon form lär vi återkomma! Läs mer om konferensen i Broosket!
Vi har många duktiga ledare som jobbar vidare med vår verksamhet 2016 och framåt.
Som jag tog upp på årsfesten, så är vår omfattande verksamhet inte möjlig utan alla er som
kanske inte får/tar dom stora uppgifterna och kanske inte heller tär så mycket på klubbkassan, ni som i ur och skur och på er semester hjälper till så att vi och alla ungdomar kan ha
en kul och meningsfull sysselsättning på vår fritid! Tack alla ni för det!
Hoppas ni fortsätter åka till Kinner på tisdagarna, för där kommer det att vara full fart
hela våren med olika träningar för barn, ungdomar och vuxna. Vill ni dessutom träna i
andra marker, varför inte åka på de motionsorienteringar, Skogis-cup, och sprintcuper som
finns. Tänk då att det är någon annan eldsjäl, som lägger ner tid på banläggning, uthängning, tidtagning med mera. Det känns ännu mer uppskattat om fler deltar!
Amadeus Hansson fick 2015 års prestationspris för sin 9:e plats på SM-Ultralång. Vi
följer med spänning hans vidare satsning in i den ”riktiga” eliten! En annan som gör en
rejäl satsning 2016 är ju Brent, han har som ambition att kvala in i det kanadensiska VMlandslaget och då få springa någon distans i Strömstad senare i sommar! Vi önskar er båda
lycka till!
Ronny Liljegren
Ordförande

Den här gången säger vi GRATTIS till
Kjell Malmqvist 		
Anders Nilsson		
Karin Skalberg 		
Leif Svangren 		
Samuel Suderbys 		
Jennie Sandgren 		

Gotlands Bro OK
Box 1145 621 22 Visby
Kinnerstugan, tel: 27 31 70
Hemsida:
www.gotlandsbrook.com
e-mail: info@gotlandsbrook.com

80 år 24/5
70 år 19/5
70 år 11/6
60 år 18/3
40 år 24/3
40 år 11/4

Albin och Pontus Thomsson 20 år 27/6
Elin Widén 		
10 år 26/3
Sanna Udén 		
10 år 10/4
Ida Westfält 		
10 år 16/5
Christian Gladh 		
10 år 20/6
Anna Gardell 		
10 år 25/6

Nästa nummer

Nästa nummer av Broosket ges
ut i juni. Manusstopp 1 juni.
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Tävlingspokal för klubbens unga

Vi 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 10 tävlingsdagar av de 19
speciella tillfällen under 2016 på Gotland.
Tävlingarna som ingår:
8/4
Natti-Natta (nattorientering)
Kinnerstugan.
10/4
Broruset				Lummelundsbruk.
17/4
Suderträffen			Lindeberget, Linde.
24/4
Vårträffen			Folkracebanan, Follingbo.
21/5
Ungdomstrollet			Tibbles, Hejdeby.
22/6
DM-sprint			Ljugarn.
9-10/7 2-dagars, (räknas som två)		
Gammelgarn.
12-14/7 3-dagars (räknas som tre)		
Gardestugan, Stenkyrka.
6-7/8 Medeltidskampen (räknas som tre) Sigvalde, Etelhem.
3/9
DM-Medel			Othem kors.
11/9
DM-Lång			Ardre.
18/9
Gotlands Hösträff			
Liffride, Stånga.
22-23/10 Helg utan Älg (räknas som två) Visne Ardre.
Anmäler sig gör man på Eventor eller till sin ungdomstränare, som regel 7 dagar innan
tävling, det finns också klasser som man kan anmäla sig i på tävlingsplatsen.



Festkommittéer 2016-17

Vi fortsätter på den inslagna vägen, att rulla runt med våra festkommittéer. Här kommer
de som är närmast i tiden. Första namnen i respektive kommitté fungerar som sammankallande. Om Bro OK har någon som vinner mästartröjan så arrangerar kommitté nr 3
denna, om inte så arrangerar nr 3 Årsfesten 2017
Nr 2 Sommarfesten 2016 		Nr 3 Ol-galan 2016 (eller årsfest 2017)
14 Juli, Graute gård i Hejnum.		
Jenny Andersson och Kjell Nilsson		
Christina Wahlgren			
Mats Sigalit 				
Jonas Pettersson och Fia Olsson		
Lena Falk 				
Ola Udén 				
Kristina och Anders Blomér		

Malin och Peter Skalberg
Camilla Leveau och Kurt Löfgren
Ulf Nilsson och Kristina Hederstedt
Sofia och Marcus Gardelin
Gunlis Samuelson
Björn Flodman
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Här har ni era klubbkamrater
Klubbkavlen startar med städdag
Klubbkavlar 2016
Ansvarig kontaktperson för varje klubblag är angivet i fetstil nedan och ansvarar för att
sammankalla respektive lag inför de tre klubbkavlarna. Första Klubbkavletävlingen är
inplanerad till en städdag vid Kinner Lördagen den 23 april. Det finns ett önskemål från
Stugkommittén att samtliga klubblagen innan kavlen startas hjälper till att städa varsin
stuga vid Kinner. Det är inplanerat två klubbkavlar till under 2016. Datum för dessa kommer annonseras i nästa nummer av Broosket samt på Bro OK:s hemsida.
Följande lag för klubbkavlarna 2016 är framtagna:
Klubbkavlelag 2016
Lag 1 arrangerar första klubbkavlen
LAG 1
Ulf Nilsson 215128
Ylva Svangren 219411
Ronnie Samuelsson
Helge Gardelin 272797
Linda Zakrisson 0705894249
Filip,Susanne Hansson 272827
Göte Dahlberg 249248
Frida Boman 0762187280
Mari Gladh 0721910155
Peter Pettersson 0707974279
Edvin Samuel Damberg 33013

		

LAG 3
Andreas Liljegren 0707634270
Johan Malmros 0707263074
Göran Gustafsson 0701679923
Mats Ahlqvist 247315
Peter Falk 276205
Anders Nilsson 274140
Westerlunds 275084
Wallis 0733367960
Kent Vinberg 0762097411
Tina Reintz 219220
Lena Falk 0708804455

LAG 2
Ronny Liljegren 36064
Jonas Pettersson 0705808977
Göran Kimell 217921
Bettan Kimell 210892
Kjell Skalberg 274030
Henri Hägg 261641
Erland Gardell 220192
Magnus Tomsson 217434
Marcus Gardelin 0702228598
Tina Laurin 0708555271
Johanna Elander 0737037012
LAG 4
Mattias Westfält 0702893723
Roger Palmqvist 0705509994
Anders Blome´r 272362
S-O Westfält 272307
Per Lindskog 213199
Ronnie Nilsson 271172
Mattias Åkerblom 212858
Andreas Phersson 0703320196
Gabriella Lobelius
Noel Bleckhorns 220425
Janne Lindby 36188
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LAG 5
Peter Skalberg 272442
Rasmus Virgins 33032
Magnus Ihreskog 214124
Sauli Jakobsson 221029
Birgitta Hjertén 275028
Erik Löfgren 36028
Cajsa Mårtensson 271896
Björn Flodman 271549
Ville Ruthström
Helen Eklund 0736766746

			

LAG 7
Håkan Mattsson 264078
Leif Björkegren 0708549962
Mats Sigalit 34060
Gunnar Eriksson 217875
Keith Samuelsson 223322
Eva Stenström
Jonn Boman 0736531257
Ida Cissi Johan Nyström 247224
Veronica Edgren 0707161095
Signe Hjellström 32090

LAG 6
Kjell Nilsson 32048
Ola Udén 273190
Gunnar Nilsson 0722129200
Bo Sandahl 36178
Adrian Nordgren 270088
Björn Andersson 225808
Janne Norrby 217107
Carina nilsson 36178
Sandra Flodman 0709626863
Frida Hermansson
LAG 8
Brent Godman 0737601315
Gabriella Hammarsköld 272600
Kurt Löfgren 214963
Gert Lundkvist 211525
Örjan Högberg 272454
Fred Boman 274091
Tomas Blome´r 272214
Tobias Röös
Mårten Korall 0728585529
Tore Classon

Så här stärker vi vi-känslan
För att vi ska kunna åka på fastlandstävlingar och låta alla barn springa utan
kostnad hyr vi ut Kinnerstugan till boende, fester och konferenser. Innan säsongen
drar igång måste vi hjälpas åt att städa alla lägenheter.
För att fortsätta stärka vi-känslan i klubben kommer årets städdag att sammanfalla
med årets första klubbkavle 23 april.Varje lag städar var sin lägenhet och
utemiljön vid Kinner.
Vi börjar 10.00, äter sen en tidig lunch vid 11.00 med grillat sedan fortsätter vi
städa till ca 12.30-13.00 då starten för klubbkavlen sker. Välkomna till en trevlig
dag då vi gör fint vid Kinner.
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Håkan Mattsson – Årets ledare

”Man får rota på tills man tror att det funkar”
Priset till Årets ledare delades ut på årsfesten. Oftast är pristagaren på plats, men Håkan Mattsson som var helt ovetande
om att han var den utvalde hade annat för sig den helgen. Vi
fick istället se en film om hur det gick till när han överraskades
i hemmet.
Hade du räknat med att få utmärkelsen för 2015?
– Absolut inte. Hade inte tänkt alls på det. Men Ronny hade tydligen involverat Pernilla i
överraskningen. Därför hade jag inte hunnit få på mig mer än långbyxor efter träning och
dusch den lördagen. Men när Ronny stod i dörren och filmade mig, då förstod jag.
Vilken är din uppgift i klubben?
– Jag är med i informationskommittén. Där ansvarar jag för våra hemsidor, ”vanliga”
och Idrottonline-sidan. Jag ser till att allt är uppdaterat, både vad som är synligt, och ”det
bakom”. Nu i vår är jag banläggare för Nattinatta. Ofta finns jag i sekretariatet på tävlingar, antingen som ansvarig eller medhjälpare. Jag har ingen särskild utbildning för detta,
fast jag har läst datavetenskap på högskolenivå. Jag har jobbat som datasupport, annars har
jag mest lärt mig själv. Man får rota på tills man tror att man vet att det funkar.
Berätta lite om dig själv!
– Jag är uppvuxen i Klintehamn. I samband med ”Gröna vågen” på 70-talet flyttade min
familj till en gård i Alva. Efter gymnasiet och lumpen hade jag nog tänkt bli läkare eller
tandläkare. Men det blev datavetenskap i Umeå. Jag fastnade för OL i skolan, gick i trean
eller fyran i Klintehamn. Jag tyckte det var kul och kartor var spännande. Sen började jag
i Hansa-Hoburg, följde egentligen med min syster som gick i samma klass som Annelie
Allmungs. Så jag är fostrad i sudrets tagg-terräng, Kinner är inget att gnälla över! I det
”civila” återfinns jag på skatteverket där jag jobbar med systemutveckling. Innan dess var
jag 17 år på högskolan där jag undervisade i datavetenskap. Jag bor i Stenkumla tillsammans med min fru Pernilla, Lukas 16 och Liv 13, samt katten Östlundh (efter författaren).
Hur kom det sig att du blev Broare?
– Efter plugget i Umeå, kom jag ju tillbaka till Gotland. Jag kände att jag ville satsa på
orientering och ville ha lite bättre sparring än vad Hansa-Hoburg kunde erbjuda. Jag åkte
till Kinner och testade, och så blev jag så småningom Broare. 1994 sprang jag mitt första
10-mila för Bro OK.
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Foto: Birgitta Hjerthén

Du fyller 50 senare i år, men springer fortfarande H21, hur länge har du tänkt
hålla på med det?
– Så länge jag har något där att göra! Men bara på Gotland, på fastlandet springer jag
min ”rätta” klass.
Vilken är din främsta merit?
– Jag har vunnit några DM, flest i stafett, men även några individuella. Så har jag vunnit Veteran-SM, när det gått på Gotland.
Har du kartpärm?
– Absolut, flera smockfulla. Jag sprang min första tävling vid Kinner, jag kan kolla i
pärmen när det var! Alla tävlingskartor sätter jag in i pärm, det tillhör god orienteringssed tycker jag!
Tycker du att priset, en karikatyr av dig, gör dig rättvisa?
– Absolut! Det var verkligen imponerande att göra en så bra bild bara utifrån foton.
Du var med på framtidskonferensen, vilka är dina intryck därifrån?
– Det var en bra och lyckad konferens. Klokt att åka iväg, då kan inte folk ”försvinna”.
Bra att sålla bland idéerna, att satsa på några få konkreta saker. Då finns det förhoppningsvis ork att genomföra planerna.
Slut på frågor, vill du tillägga något?
– Ja, att jag trivs bra i klubben. Vi har en behaglig stämning. Det är många som gör
mycket, det är kul, det finns kraft!

Birgitta Hjerthén
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Edvin Nilsson – Årets ungdom
”Jag har inte testat något annat är orientering”

En av klubbens finaste traditioner är att dela ut priset till Årets
ungdom. Den här gången heter pristagaren Edvin Nilsson,
15-åringen som är uppvuxen med massor av orienterare runt
om sig.
Visste du att du skulle få priset i år?
– Nej, det visste jag inte. Men alla som är minst lika gamla som jag har ju fått det, så
jag tänkte nog att det kunde vara jag i år.
Berätta lite om dig själv!
– Jag är 15 år, fyllde i februari. Bor på Graute i Hejnum och tycker att orientering är
väldigt kul. Går i 8:an på Solberga. Jag har inga konkreta framtidsplaner, så jag vill
nog helst gå något brett gymnasieprogram. OL-gymnasium kanske. Jag tänker inte
stanna på gården. Men jag hjälper naturligtvis till på gården, det är ganska kul. Så har
jag egna tackor, lammungarna som de får säljer jag till Kjell, så tjänar jag lite pengar.
I din släkt kryllar det av orienterare, har du ens tänkt tanken att syssla med
någon annan idrott?
– Ja, det stämmer, i mamma Jennys släkt springer verkligen alla. På pappa Kjells sida
finns det väl något undantag, men alla har varit med någon gång inom orienteringen.
Så nej, jag har inte ens testat någon annan idrott. Jag är den tredje i vår familj (efter
Kjell och brorsan Anton) som fått ungdomspriset. Jag tror nog att både Erik, 14 och
Alva, 7 också kommer att få det så småningom.
Vilken är din bästa OL-upplevelse?
– Det är definitivt Rikslägret i Sälen. Det är så fin terräng, många höjdkurvor och inga
taggbuskar. Kalfjället med sin utsikt, det är min favoritterräng. Jag har varit på två
Riksläger och nu ser jag fram emot O-ringen i sommar. Då skall jag bo med Rasmus
Virgin och hans familj.
Vad får du helst i pris?
– Det spelar ingen roll, äran är viktigast. Men visst är det fint med ett pris i hyllan för
att komma ihåg en särskild tävling. När jag var mindre var ju pokaler särskilt kul att få.
Har du kartpärm?
– Nej, skall man ha det? Mina kartor ligger nog mest i en hög. Jag ritar inte in vägval,
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Foto: Birgitta Hjerthén

men jag brukar ju gå igenom banan med någon efteråt.
Den som blir Årets Ungdom skall bland annat vara en god kamrat, hur lever du
upp till det?
– Jag försöker vara snäll mot alla i klubben. Jag är gärna med och hjälper nya medlemmar, både barn och vuxna. Det är kul att hjälpa till, särskilt att få barnen att känna sig
trygga.
Du var med på Stockholm Indoor Cup i februari, hur var det?
– Det var kul och annorlunda. Det var helt nytt för mig att springa inomhus. Det var
krångligt med trapporna och att växla våningsplan. Det var mycket stopp och avspärrningar. Ibland fick jag gå tillbaka till förra kontrollen för att komma rätt. Det hände
att jag var på fel våningsplan. Det var verkligen orienteringstänket som var viktigt,
inte löphastigheten. Man kan ju tro att det skulle gå bättre andra dagen, men jag gick
faktiskt sämre!
Jag noterade att du var en av de yngsta på årsmötet, varför var du där?
– Jo, jag och Jocke Björkegren var nog de yngsta. Jag var med redan på förra årsmötet.
Jag tycker det är viktigt att vara med. Man får reda på vad som har hänt och kommer att
hända i klubben. Det är bra att veta hur klubben tänker. Det är nyttigt att vara med och
hålla sig informerad. På nyårslägret hade vi ungdomar diskussioner med Frida Yttergren, SISU. Alla ungdomar fick vara med och tänka och tycka, det är bra.
När jag pratar med Edvin, är det söndag kväll, sista sportlovsdagen. Edvin ursäktar att
han är trött, han har varit på konfirmationsläger i Vemdalen med mycket skidåkning.
Men han svarar snällt och utförligt på mina frågor. Jag slås av att Edvin ger ett så moget
intryck och tänker att vi i klubben inte får missa att ta tillvara ungdomarnas synpunkter
och förmågor.
Birgitta Hjerthén
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Årsmöte och årsfest

Nya i kommittéerna och prisade medlemmar
Den 13 februari hölls årsmöte vid Kinnerstugan. Ca 35 medlemmar kom till årsmötet,
ovanligt välbesökt alltså. Särskilt glädjande var att se några av ungdomarna.
Ordförande Ronny inledde med en tillbakablick på året och lite om vad som framkommit
på Framtidskonferensen.
Årsmötespunkterna klubbades igenom utan större besvär. I styrelsen blev det byte på en
post, kassör-Gunnar ersattes av Ylva Svangren.
Tränings-och rekryteringskommittén fick ny ordförande, Göran Gustafsson. Nya i denna
kommitté blev Jenny Andersson och Linda Zakrisson.
Gunnar Eriksson blev revisor i stället för Ylva, och Kjell Nilsson blev ny revisorssuppleant. I övrigt var det omval i styrelse och kommittéer, även valberedningen (Gabriella och
Erik) omvaldes.
Årsmötet beslutade att stugkommittén får gå vidare med projektet att finna finansering till
en ny duschanläggning.
Årsmötet beslutade också genom handuppräckning, att inte medverka i den arbetsgrupp
som undersöker möjligheten att Gotland arrangerar O-ringen 2021.
Årsmötesprotokollet finns att läsa på vår hemsida.
Årsfesten som följde på årsmötet fyllde Kinnerstugan, 70 personer var anmälda. Festkommittén hade ordnat ett bra program med tipspromenad, lotteri, tävlingar och utsökt mat.
Som vanligt delades ut ett antal priser. Tävlingspokalen till flitigt tävlande ungdomar upp
till 12 år, pokalen Årets Ungdom till Edvin N, Ketihs bokpris till Jocke B, Beata P och
Olle S.
Prestationspristagaren Amadeus H var med via Skype. Årets Ledare, Håkan M hade inte
heller möjlighet att närvara, han visste ju inte att han skulle få pris. Vi fick i stället se hur
Håkan överraskades av Ronny som kom hem med priset. Ronny filmade hela tilldragelsen.
Avgående kassören Gunnar E fick blommor, liksom Karin S och Fia O som uppmuntran
för det jobb de lägger ner i klubben.

Birgitta Hjerthén

Ungdomarna Joakim Björkegren, Olle Svangren och Beata Pettersson bokprisades och Gunnar Eriksson avtackades med blommor efter sina år som kassör.
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Tävlingssäsongen 2016

Sätt igång och börja planera

Under 2016 står Bro Ok som värdar för ett antal OL-arrangemang samt det årliga Jungfruloppet. Enligt listan nedan framgår vilka arrangemangen är och när de går av stapeln
och vem som är tävlingsledare. I år ansvarar Bro OK för 3-dagars vilket kommer innebära
att så många som möjligt som kan behöver vara med och hjälpa till i någon del av arrangemanget.
Har någon av er ännu inte fått någon uppgift tag gärna själv kontakt med tävlingsledaren
för 3-dagars. Men även de mindre tävlingarna behöver folk för att vi ska fixa våra tävlingar på ett bra sätt. Är du intresserad tag därför direktkontakt med respektive tävlingsledare.
8 april 		
10 april 		
10 maj
21 maj
12–14 juli
19 juli

Nattinatta 		
Broruset 		
Morotsloppet 		
Ungdomstrollet 		
3-dagars 		
Jungfruloppet 		

Erik Löfgren 070-524 82 11
Erik Löfgren
Ronny Liljegren 070-631 15 86
Helge Gardelin 0498-272797
Peter Skalberg 072-248 82 72
Mats Sigalit 070-716 70 18

Tolv kartor till skolorna på norr
Vi har ju beviljats 25000 kr från Idrottslyftet via SOFT för att hjälpa skolorna på norr med
kartor och utbildning.
Så här tänker vi göra: Klubben ritar kartor över sex skolgårdar samt sex kartor i skolans
absoluta närhet, så kallade skolkartor.
Dessa kartor skall sen tilldelas skolorna för att kunna nyttjas i orienteringsutbildningen.
Under våren kommer Jonas att besöka skolorna vid ett till två tillfällen för att informera
och hjälpa till med utbildningen. Här tar vi gärna hjälp av någon som kan ställa upp på
dagtid och hjälpa Jonas.
Vi hoppas att detta projekt renderar nya intresserade orienteringsungdomar till våra kurser.
I Fårösund har vi tankar på att göra lite extra insatser för att få igång orienteringen på
norr samt också för att integrera nya till vår idrott. Här räknar vi med hjälp från GOF och
förhoppningsvis KA 3 eftersom detta kräver större personella insatser.

Anders Nilsson
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Tisdagskväll är Kinnerkväll

Information från träningskommittén

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.
Vill Du lära dig grunderna inom orienteringen för att sedan kunna komma vidare ut på
motionsorienteringar och tävlingar som arrangeras runt om på ön?
Kursstart våren 2016 är tisdagen den 5:e april klockan 18:00 vid Kinnerstugan.
Nybörjarkurs från c:a 7 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.
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.
Övriga fasta träningstillfällen är:
Måndagar
MAQ-träning kl 18.00 i Tjelvarskolans gympasal
Lördagar
Långdistansträning kl 10.00. Plats se hemsidan.
Vi arrangerar även en hel del träningsläger samt tävlingsresor till fastlandet.
Vi jobbar med med träning och rekryteringsverksamheten i klubben.
Göran Gustafsson ordförande (070-167 99 23)
Jenny Andersson, Jonas Pettersson, Brent Godman, Leif Björkegren, Mattias Westfält,
Andreas Liljegren, Susann Hansson, Linda Zakrisson och Anders Nilsson

Panta för klubben
Har ni pant burkar eller pet Svenska eller utländska.Klubben är med i Pantamera
och får pant även på ”tysklandsburkar”
Lämna vid Kinner eller ring Uffe (0707277967) så får vi lite mer pengar till
klubben.
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Vinteröppet vid Kinner

...minns ni hur det var i pulkabacken?
Som ni kanske minns, hade vi några veckor med snö i januari. Kinnerbacken är en av
Gotlands bästa pulkabackar och många kommer för att åka. Stugkommittén beslutade ha
öppet i stugan så att det fanns möjlighet att värma sig.
Några utdrag ur dagboken:
5 januari: Brasan tänd. Mycket folk inne i stugan. Barnfamiljer behöver utnyttja skötbord
och äter medhavd matsäck. Brasan mycket uppskattad och att det är varmt inne.
6 januari: Fullt på parkeringen och fullt i backen. Stängde ner stugan runt 16-tiden och då
var det ännu full aktivitet i backen.
7 januari: Sol – 8 grader. Alla oerhört positiva till att stugan är öppen, varmt och skönt.
9 januari: Kommer in folk och äter matsäck. Många förvånade hur fint vi har det!! Någon
tycker vi skall ta betalt för servicen att hålla stugan öppen.
17 januari: Sol 4 grader kallt, nordostvind. En herre bygger hus här ovanför och kommer att komma till oss i klubben. Erbjöd sig att vara stugvärd nästa vinter. Lämnat ut en
klubbtidning till den kvinnliga chefen för travet. Hon blev förtjust och kan tänka sig att
lägga deras kick off här.
Ett lyckat drag att ha öppet alltså. Nästa gång det blir vinter får vi hjälpas åt att vara stugvärdar.
Sammanställt av Birgitta Hjerthén

Träningstävlingar i MTBO
Under året blir det sex träningstävlingar i MTBO, Mounatinbike-orientering. Tre banor
att välja på varje gång, kom med din mountainbike eller mormors gamla Rex. Se närmare
info på hemsidan när respektive datum närmar sig. Här är datumen att notera i kalendern:
Ons 20 april

Ons 18 maj

Ons 15 juni Ons 17 aug
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Ons 21 sep

Ons 19 okt

Vem är Gotlands Bro OK?

”Snabb med att hjälpa andra ifall det behövs”
På framtidskonferensen ombord på färjan mot Mariehamn var en av uppgifterna att beskriva klubben som vore det en person. Då kunde det bli så här:
Kontaktannons
Jag är en vältränade medelålders man som gillar natur och friluftsliv.
Jag gillar fester men kan tycka att det är skönt med en lugn soppakväll.
Eller så här
Bro Ok den flörtige killen bor sagolikt vackert, har en eftersatt trädgård och behöver få en
ny dusch.
Ungdomarna hade sin egen ”minikonferens” i samband med Nyårslägret vid Kinner. Så
här beskrev våra ungdomar Bro OK. Frida Yttergren, SISU har hjälpt till med redigeringen.
Gissa vem det här är? Denna ivrigt glada kille är Gotlands Bro OK. Han är duktig på
mycket, men framför allt att presentera sig. Med sitt flörtiga och trevliga sätt gör så att
många fastnar för honom och vill vara hans kompis. En glad orienteringsexpert, är vad
Gotlands OK är, med en liten nypa kontrollbehov (men det är bara för att han är så intelligent). Gotlands Bro OK är rik har mycket pengar i fikan, när han blir stor vill han helst
jobba som utbildningsekonom. Gotlands Bro OK ställer alltid upp för andra, han är en
lekfull, omtänksam och en bra kompis.
Gotlands Bro OK tycker om att orientera och hittar bra i skogen. Där är han alltid lugn och
hjälper andra, han tycker att det är viktigt att alla får vara med och att alla har lika värde,
därför är han snabb med att hjälpa andra i ifall det behövs. Det händer alltid spännande
saker när man är med Gotlands Bro OK. Han är så träningsflitig att han även springer på
nätterna (nattorientering), de är läskigt och jag kan bli rädd men då finns han där och tar
hand om mig. Gotlands Bro OK är helt enkelt bara BÄST!
Sammanställt av Birgitta Hjerthén
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Gotlands Bro OK
Box 1145
621 22 Visby

Alla damer, tjejer, tanter
är hjärtligt välkomna på Bro OK:s

TJEJFEST
Fredagen den 15 april kl 18.30.
Samling vid Österport
för en utomhusaktivitet i promenadtempo.
Efter det blir det middag på hemlig plats.
Kostnad 150 kr som du betalar på plats.
Ta med: egen dryck (vatten finns) samt ett foto på dig
själv som barn/ungdom. Lägg i kuvert utan märkning. Du
får tillbaka fotot innan kvällen är slut.
Anmälan till:
Karin Skalberg karin@skalberg.se 070-625 87 71 eller
Helene Eklund helene@gotlandsbrook.com 0736766 746 senast 8 april. Meddela ev. specialkost
Välkomna!
Tjejfestkommittén
Karin, Ylva, Jenny, Helene, Monica
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