Örjan Högberg, Jonn Boman, Andreas Liljegren, Susann Hansson och Adde Hansson
tar del av Elisabeth Johanssons föreläsning om bålstabilitet under Supersaturday i
januari.
Foto: Birgitta Hjerthén

I denna tidning:

Intervju med Jonas och Anton
Rapport från Turkiet-lägret
Nr 1 Årgång 26
mars 2012

Några

ord från redaktören

Jag har skrivit om det förr och nu gör jag det igen, för jag är alldeles övertygad om att
det kan bli så in i norden bra. Men då behövs, som i alla sammanhang, allas hjälp. Vi ska
färtdigställa ett Bro-museum på Kinners övervåning.

Gamla tävlingskläder, overaller, forna tiders utrustning; pannlampor, kompassrosen-skor, skärmar, kartor, budkavlar av trä.
Jag är övertygad om att det finns många intressanta attiraljer i klubbmedlemmarnas garderober och källare. Varför inte bistå med det!
Ett litet mini-museum för vår egen skull, för andra orienterares skull som är
på besök och även för folk som hyr Kinner, att de ska få möjligheten att ta del av
klubbens- och orienteringens historia. Vi vet ju själva hur kul det är att komma till
klubbstugor som dignar av hågkomster från förr
Härom dagen var jag hemma hos Peter Lindström, gamle hockeytränaren
för bland annat Roma, på en fika. Jag skrev om honom mycket i bladet en gång i
tiden, sen har vi fortsatt att hålla kontakten.
Han har ett litet hockeymuseum hemma i villan, prylar från den egna karriären
men också andras: ”Krobbe” Lundbergs gamla landslagsmundering, en Quebectröja som Peter Forsberg bar, en av Nisse Nilssons gamla klubbor...foton, hjälmar, målvaktsmasker, skridskor, puckar, samlaralbum, autografer...allting och hur
mycket som helst. En särdeles tripp till det förflutna..
– Varför tycker vi det är så härligt med nostalgin, sa jag.
– För att vi är där och hämtar kraft, sa han. Vi lever i nuet hela dagarna, det är
möten och det är planering och det är stress och saker som måsta göras...det ger
energi att gå tillbaka där man kommer från och vistas där ett tag.
Så vad säger ni? Ni hänger väl med? Titta i era gömmor och tag kontakt med
någon ur info-kommittén, det är vi som lovat dra lasset. Men det händer inget förrän vi börjar i någon ände.
Jag har förresten fått två bidrag: En bemanningsplan för 5-dagars 1977 av Lasse
Boström samt, av Håkan Mattsson, det USB-minne där hela fjolårets SM-teknik
finns lagrat. Jag tänkte att det ska ligga på en hylla med rött band omkring sig.


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

Örjan,

ordförande:

Jag kan bli den förste Bro-mästaren
Vem blir föreningens första Bro-mästare? Det kan bli jag själv som blir det. Eller blir det
kanske du? I november vet vi svaret i kanske årets mest prestigefyllda tävling. Året 2012
kommer nämligen att avlslutas med en tävling för endast oss broare och det är en handicaptävling, så alla har chansen att vinna den. Förutsättningarna är dock att man varit med
och tävlat under året, det blir troligen sex tävlingar som kommer att bli grunden för hur
mycket handicap var och en får. Med hjälp av dessa tävlingar räknas en idealkilometertid
ut och ligger till grund för starten. Först i mål har blivit Bromästare. Det kommer att tävlas
i tre olika klasslängder helt oberoende av ålder och kön.
Mer info kommer på hemsidan innan säsongsstarten så att ni vet vilka tävlingar det gäller.
Tack för att jag fick fortsatt förtroende som ordförande på årsmötet, och tack till festkommittén som gjorde en trevlig fest, och grattis till alla som blev prisbelönta. Ett speciellt
tack till Ronny och Birgit Liljegren som ställer upp med pokalerna, det är verkligen en
höjdare att se de yngre som blir så glada när dom får sina pokaler.
När jag skriver det här är det bara några veckor kvar innan kurskvällarna börjar på nytt,
och vi får hoppas att vi även i år får många nya ansikten som ansluter till oss. Viktigt att vi
alla hjälps åt att ta hand om dem på bästa tänkbara sätt.
Lycka till under året!

Örjan Högberg,
ordförande

Den här gången säger vi GRATTIS till
Fred Boman 80 år 15 maj
Lea Jacobsson 80 år 11 juni
Åke Henriksson 75 år 7 maj
Ingegerd Malmquist 75 år 14 maj
Kjell Mårtensson 60 år 6 april
Maria Tynnvall 40 år 13 maj
Henrik Gardelin 40 år 12 juni
Alexander Nilsson 20 år 19 mars
Erik Nilsson 10 år 7 juni
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Träningar

under vår och försommar

Vill du hålla igång under vår och försommar eller kanske toppa formen inför tävlingarna. Vi har aktiviteter hela sommaren som förhoppningsvis passar.
För senaste information: Gå in på hemsidans aktivitetsprogram.
Ja då var ett nytt och piggt år igång som förhoppningsvis blivit fyllt med massor, eller i
vart fall måttlig, träning av varierande sort. Och nej, träna framför ”Vinterstudion” gälls
inte i den nya hårda och slimmade träningskommittén som i år består av Meastro Jonn
Boman med underhuggare i form av Whistleblower Andreas Liljegren och yours truely
Drill Sergeant Brent Godman.
Vad vill vi då uppnå? Jo bättre tränade BROare såklart!!
Och hur vill vi uppnå detta då?
• Tisdagsträningarna kommer att rulla på som vanligt med främst Andreas som ansvarig.
Fram tills kursstart håller vi till vid Kinnerstugan om inget annat sägs. Under kurstillfällena hänger vi med våra grymma ungdomar, vart framgår av hemsidan.
• Under torsdagarskvällarna kör vi intervaller med löpareliten med samling kl. 18 vid
Gutavallen.
• Under helgerna försöker vi anordna någon slags teknikträning. Vilka dagar och vilken
sorts träning framgår av hemsidan.
• Sen har vi ju den bästa träning som finns på Gotland, MOTIONS-OL!! Inför denna
säsong skall vi försöka höja kvalitén på dessa genom att träffas en viss tid och sedan
upprätta en startlista med dem som är på plats (och vill) för att på så sätt höja fokus. Mer
information om detta kommer inför den första MOL.
Jukola: Det har framkommit att det finns ett önskemål att få ihop ett lag (kanske två) för
att åka och springa Jukola-kavlen i Finland i början av juni. Intresseanmälan tas emot av
Andreas. Mer information kommer att läggas ut på hemsidan.
Glöm inte alla nyheter och uppdateringar om träningar alltid läggs ut på hemsidan.
Hoppas vi ses på spåret eller i skogen
Brent Godman, träningskommittén

Städdag

vid Kinner

STÄDDAG vid Kinner lördagen 24 mars med början kl 09.00.
Vi behöver alla hjälpas åt att få uthyrningsdelen klar för uthyrning med början i april.
Är vi ett gäng så går det ganska fort. Kaffe och mat serveras.
Ni är varmt välkomna!
Karin Skalberg, stugkommittén
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Kurser

våren 2012

Kursverksamheten drar igång tisdagen den 27 mars klockan 18.00 vid Kinnerstugan.
Vi har kurser och träningar för både barn och vuxna.
Vi vill nu ha hjälp att rekrytera nya Bro-orienterare. Hjälp oss med att sprida detta
datum till Era kompisar och ta med så många Du kan till Kinnerstugan.
Ju fler vi blir desto roligare blir det.
Vi börjar klockan 18.00 varje gång.
Den 27 mars och 3 april kommer vi att vara vid Kinnerstugan.
Resterande kurskvällar är
10 april, 17 april, 24 april, 8 maj, 15 maj, 22 maj, 29 maj och 5 juni
Platser för dessa kurskvällar meddelar vi efterhand.
Kolla också vår verksamhet på vår hemsida www.gotlandsbrook.com
Övrig ungdomsverksamhet under våren:
16 – 18 mars
Läger i Fårösund
7 – 10 april
Tävlingar och läger i Oskarshamn
Avresa påskaftons morgon, åter tisdag natt. Två tävlingar och träning i trakten av
Oskarshamn. Anmäl Dig till Jonas Pettersson eller Ylva Svangren senast 20 mars
12 maj		
Lillkorpen Stånga
26 maj		
Ungdomstrollet i Ljugarn. En tävling bara för ungdomar
9 – 10 juni
Breddläger i Fårösund (?) Läger för alla ungdomar tillsammans
		
med andra klubbar från Gotland

3-dagars

10-12 juli

Det är återigen dags för oss att arrangera Gotlands största tävling år 2012, 3-dagars.
Denna gång håller vi till på Tofta skjutfält, långt ifrån det natursköna Furillen där
vi arrangerade år 2010, men vi hoppas på härlig orientering i det mycket stigrika
området.
Endurospåren finns kors och tvärs överallt på fältet.
Som en nyhet kommer vi att arrangera Mountainbikeorientering på eftermiddagarna.
Förberedelserna är igång, banorna lagda men mycket arbete återstår.
Planera nu in Din semester så att Du kan hjälpa till med arrangemanget – alla behövs
för at göra ett bra arrangemang.
Hör av Dig till Erik Löfgren, Mattias Westfält eller Anders Nilsson så får Du ett
bra jobb. Vi behöver Dig!







ATT NOTERA I ÖVRIGT: Andreas Liljegren blev klubbens första tävlande för året på
svensk mark då han sprang de tre tävlingarna i Åhus-trakten första helgen i mars, det
har genomförts en Supersaturday 28 januari (OL, badminton, löpning, spinning, yoga
och vattengympa) och två Broare gjorde bra ifrån sig i Vasaloppsspåren: 3343) Mats
Sigalit, 5.46,42 och 8525) Leif Svangren, 7.51,50 33.
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Göteborg:

Snart dags för Öppen 9-cupen
Den som besöker Göteborg under säsongen och är sugen på en tävling,
varför inte ställa upp i Öppen 9-cupen. Det ät Gotlands Bro:s Göteborgssektion som bjuder in alla som vill till denna prestigefyllda kamp.
Rapport från Gotlands Bro OKs Göteborgssektion
Våren är i antågande i en av Sveriges regnigaste städer. Det är åter dags att damma av
orienteringsskorna som tyvärr inte tvättats sen förra säsongen och därför fått den där härliga stenhårdheten som alla OL-fötter längtar efter.
Ni kanske inte visste att Göteborg har en alldeles egen Bro-sektion, men så är det. Vårt
långsiktiga mål är att dominera tävlingarna här i väst. Vi har dock bit kvar dit.
Snart stundar premiären av årets upplaga av öppen 9-cupen. Cupen består av tre deltagare; Marcus Gardelius och David Hägg i Göteborg och en ständigt frånvarande Martin
Broström som vi ännu väntar på skall debutera i cupen.
Förra året togs cupen hem av David som efter att Marcus plockat första deltävlingen i stort
sett sopade rent hus i skoarna kring Göteborg.
Tävlingsförfarandet för Öppen 9-cupen är enligt följande:
1. Kolla upp en lämplig OL-tävling i närområdet och läs PM noga.
2. Åk till tävling i valfritt transportmedel.
3. Direktanmäl dig i det blåa tältet på TC till klassen Öppen 9
4. Startordning avgörs enligt sten/sax/påse-principen
5. Snabbast tid vinner
6. Obligatoriskt med hamburgare på TC efter tävlingen
Lite nyheter och info angående 2012:
• Styrelsen i Göteborgssektionen har med övertygande majoritet beslutat att Marcus bör få
tillgång till en ny Sport Ident-bricka då den förra tyvärr försvann i ett träsk utanför Landvetter när han hade en fruktansvärt bra tid på g.
• Vi tittar på möjlighet att införskaffa nya sittdynor, kanske även någon form av fällstolar
eller brassestolar till TC.
• Även någon form av tält/knäppetält har diskuterats, då vädret alltför sällan är bra på
denna sidan Sverige.
Slutligen vill jag bara nämna att om någon är på denna sida Sverige så är ni välkomna att
deltaga i öppen 9-cupen om tillfälle ges. Det är en upplevelse utöver det vanliga.
Marcus Gardelius, Göteborgssektionen
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Festkommittéer

2012

Första namnen i respektive kommitté är sammankallande. Om man har förhinder att hjälpa till
på den fest man blir tilldelad försöker man själv få till ett byte med person i kommande kommitté. Festerna gäller årsfest, sommarfest och eventuell OL-gala, tidigare kallad tröjfest.
Nr 1					
Nr 6
Anna-Karin o Thomas Romin Andersson Birgitta och Ulf Hjerthén
Jonas Pettersson och Fia Olsson		
Eva och Åke Kappel
Gerd och Fred Boman			
Örjan Högberg
Jonn Boman				
Lena och Thomas Blomér
Lena och Göte Dahlberg			
Ann-Sofi och Per Lindskog
		
Nr 2					
Nr 7
Ulf Nilsson och Kristina Hederstedt
Karin och Kjell Skalberg
Malin och Peter Skalberg			
Monica och Ronnie Nilsson
Mats och Ulrika Sigalit			
Inger och Maria Westerlund, Kjell P
Margareta och Evert Nilsson		
Annika och Gunnar Eriksson
					
Vivi Dahlgren och Magnus Thomsson
Nr 3 					
Jenny Andersson och Kjell Nilsson		
Camilla Leveau och Kurt Löfgren		
Mattias och Carolina Westfält		
Svenna Westfält				
Helge och Gertrud Gardelin			
					

Nr 8
Solveig och Anders Nilsson
Gert och Ann-Marie Lundqvist
Erland Gardell
Jan Norrby
Janne och Carina Lindby
Mattias Åkerblom

Nr 4					
Birgit, Ronny o Andreas Liljegren		
Håkan och Pernilla Mattsson		
Brent Godman och Julia Key		
Bo Sandahl				
Susann Hansson				
					
					

Nr 9
Leif och Ylva Svangren
Elisabeth och Åke Kimell
Göran Kimell och Maria Tynnvall
Magnus Ihreskog och Louise Florin
Wallis Wahlgren
Erik och Mia Löfgren
Gunlis och Keith Samuelson		

Nr 5					
Helene och Anders Eklund		
Peter Falk och Elin Rindbäck 		
Carina Nilsson				
Maud och Björn Andersson			
Lotta Virgin				
					

Nr 10
Susanne och Henri Hägg
Kristina och Anders Blomér
Leif och Marie Björkegren
Anna och Jörgen Samuelsson
Karin Mårtensson
Lis och Frida Boman
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Intervju:

Årets ledare – Jonas Pettersson
För tredje året i rad återfinns Årets ledare i Rekryteringskommittén.
2009 fick Kjell Nilsson priset, 2010 Ylva Svangren. 2011 var det
Jonas Petterssons tur att prisas. Birgitta Hjerthén har intervjuat.
• Grattis Jonas! Vad är det för speciellt med Rekrytering, ni vinner Ledarpriset år
efter år och vann även Örjans ledarvårdsdag?
– Vi är många nya ledare i kommittén som inte är ”infödda” orienterare, men har hittat den
här härliga sporten och brinner för det vi gör. Flera av oss har sina barn i någon av grupperna. Vi har mycket roligt ihop. Sen har vi en entusiastisk ordförande (Anders Nilsson)
som tycker han är för gammal, men det är han som håller ihop kommittén
• Vilken är ditt bidrag till kommitténs framgångar?
– Jag är inne på mitt femte år och känner att jag hittat hem. Jag har alltid varit en boll-idiot,
men det är ju orientering som är min grej! Jag har väl ett bra pedagogiskt ledarskap även
om jag inte är jättestrukturerad, men det har vi ju andra i kommittén som är. Jag har varit
ute i skolorna, Fole och Stenkyrka samt Väskinde där jag har min dagliga gärning, och lärt
ut orientering, det har varit enormt roligt.
• Erfarenhet och utbildning?
– Min ”civila” grundutbildning är förskollärare, men jag jobbar som idrottslärare och på
fritids. Jag har gått GTU (Grundtränarutbildning för barn och ungdom) samt även fotbollstränarutbildning för ungdom.
• Varför blev det överhuvudtaget orientering för dig?
– Det började med att jag tog kontakt med Eva Kappel på GOF för att få hjälp med
OL-undervisningen. OL ingår ju i läroplanen på alla grundskolans stadier. Sedan började
dottern Beata i Bro OK när hon var sex år. Hon blev fast och jag blev fast. Jag var ju ändå
med varje kurskväll, så jag blev invald i Rekryteringskommittén och så fick jag lära mig
orientera själv.
• Vad visste du själv om OL innan Beata började?
– Jag är uppvuxen i Dalhem där det bara är fotboll som gäller. Men vi blev ju utskickade
på orientering av skolan. Det var i Sockerparken i Roma, men jag kom ändå vilse, det var
inte kul. Jag har sprungit vilse kring Tule station också.
• Många idrottslärare tycker OL är jobbigt och såg helst att det inte fanns på schemat. Vad tyckte du innan du blev frälst?
– Det tar mycket tid att arrangera skolorientering, och den tiden har man inte som idrottslärare. Nu finns det ju ett fantastiskt bra skolmaterial. Dessutom blir det så mycket lättare
och roligare om man använder SI. Jag vill lära mig OCAD också, då blir det ännu roligare!
• Blir det mycket OL för dina elever?
– Jag försöker lägga ett stort block inför Lillkorpen. På samma sätt fokuserar jag på fotboll
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och innebandy inför respektive cup.
• Kan du berätta något från dina OL-lektioner?
– Ja, jag har ett fint minne från Stenkyrka. En fotbollsfrälst sjätteklassare sa ”Fan, är det
du som har orientering? Det är skittråkigt” Jag svarade ”Jag lovar att du ändrar dig idag”.
Vi körde med SI och olika banor inomhus och jag berättade att denna övning används
även av andra idrotter som konditionsträning. Killen körde nästan livet ur sig för att slå sin
egen tid. Han tog mig i hand och sa ”Tack Jonas, det här var jättekul”.
• Med tre barn, varav två behöver starthjälp och skuggning, hinner du springa
själv?
– Beata klarar ju sig själv, Edvard och Alma behöver hjälp. Men även min sambo Fia är
ju numera engagerad i klubben, så jag brukar hinna springa en öppen bana. Så småningom kommer jag nog att anmäla mig i tävlingsklass.
• Vilken är din största merit som tävlande?
– Den hoppas jag att jag har framför mig! Men jag får väl säga skol-DM i fotboll så länge.
• Vad fick du för pris som Årets Ledare?
– En jättefin tavla av Hasse Matthing, den är jag verkligen stolt över. Jag fick ljuga om
att jag skulle på ett möte så jag kunde åka hemifrån för att sitta modell. Så fick jag 500
kronor som jag nog tänkt använda till träningslitteratur.
• I motiveringen antydde Örjan att du inte alltid är så snabb i skogen; kommentarer?
• Det stämmer väl till viss del, men Herr ordförande skall inte kasta sten i glashus! Jag
är säker på att jag slår honom på vit bana. Nu har jag opererat mitt knä (meniskskada) så
bara jag får börja springa igen, skall ni få se!
• På vilket sätt vill du utveckla rekryteringsverksamheten i klubben?
– Vi skall fortsätta på den inslagna vägen. Vi behöver fånga upp flera föräldrar och få med
dem i verksamheten. Vi behöver flera som kan skugga på träningarna till exempel. Vi har
en del idéer i kommittén. Rekrytera går alltid, att behålla är den stora klassiska utmaningen.
* * *
När jag gjorde motsvarande intervju med Kjell Nilsson som fick ledarpriset 2009, fick
han frågan om vad han trodde om Bro OK:s framtid. Svaret blev: Vi behöver skola in
ett par nya ledare varje år, då kan vi bredda verksamheten. Det är också viktigt att skapa
kompisgäng, man behöver inte träna alla pass, men man skall komma till träningen och
ha kul tillsammans.
Jag vill påstå att det är precis vad Rekryteringskommittén har gjort. Man har satt upp mål,
haft en strategi och en målmedvetenhet. Det ger resultat. Nu gäller det för oss andra ledare
att visa lika mycket framåtanda som Rekrytering. Vi kan väl inte låta dem få fyra i rad?
Birgitta Hjerthén
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Reportage:

Fyra Broare på läger i Turkiet
Fyra Broare har varit i Turkiet på tränings- och tävlingsläger under försäsongen. Följ med på en resa fylld att sopor, kött och
bush. Brent Godman berättar.
Türkiet. Då kanske du funderar på hur sopsorteringen ser ut där. Det gjorde
vi fyra tappra BROkrigare också, och reste dit för att undersöka saken en
februarivecka 2012 år efter Kristi födelse. HåkanBråkan Mattsson, AddeKladde Hansson, MasseyAndreas Liljegren och Brent Brentman Godman
presenterar stolt:
Hur tänker dom igentligen?
(Melodi: tänk valfritt musikstycke ur Ivanhoe)
Finns det ett land vars sopsortering och orientering framgångsrikt kan
bedrivas i den symfoni som finns i Sverige? Med denna frågeställning begav
vi oss till Türkiet då detta land länge gäckat våra sinnen med sin yoghurt och
HåkanBråkans namne Sükür.
Under veckan som följde besökte vi ett slumpmässigt urval av ett 15-tal
platser som busschaffören valde inom en radie av 30 turkiska minuter (cirka
20-90 svenska minuter) från Antalya. Ur ett orienteringsperspektiv var terrängspännvidden från en golfgreen till en trädgårdsmästares mardröm. Ur ett
sopsorteringsperspektiv var det som Filip Nilssons frisyr för fem år sedan
(tänk Rasta-Man), ett oorganiserat kaos.
I sällskap med 30-talet örebroare och annat löst folk bjöds vi på fyra
träningsdagar följt av två tävlingsdagar under vilka vi utförde omfattande
empiriska fältundersökningar i allt från strandskog till mycket kuperad och
stening terräng. Överallt var resultatet nedslående. Shit everywhere och redan
efter dag två var HåkanBråkans fötter ömma som disksvampar!
Utöver dessa aktiviteter bjöds vi på en djupdykning i türkiska köksmästeriet. Under veckan serverades det bland annat skogs-BBQ med grillad lever
(något som inte uppskattades av junior- tjejerna efter det ätit hälften och
sedan fått reda på vad det var de åt), getmjölk, desserter dränkta i sockerlag
och honung, och den mest omfattande lunch som någonsin skådats (bland
annat kalvtungssoppa, långpizza på planka, och ett överflöd av kött, kött, bröd
och bröd och kött).
Dag tre var en tuff dag för AddeKladde. Först svalde han ner en het chilifrukt vars hetta han erbjöds svalka med skummad getmjölk, inga av smakerna
uppskattades. Framåt kvällen fick han också duschproblem vilket resulterade
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i att han duschade ihopkrupen under tappkranen.
Under vistelsen har vi lärt oss vad det innebär att bo i kylskåp då hotellrummen inte var varmare än tio grader. Men efter lite trix med undermålig
kabeldragning till A/C:en steg temperaturen så sakteligen. Under första kvällen sov Benita Hansson iförd fullt underställ, träningskläder, mössa och allt
annat hon kunde täcka sig med. Under träningsdagarna bodde vi i Antalyahotellet Lara Vad-har-du-, nej förlåt Lara Hadrianus Hotell, för att sedan flytta
till Manavgat och Hotell Linda under tävlingarna. Skillnaderna var enorma,
maten var bättre i Manavgat men vildhundarna var trevligare i Antalya och
sängarnas kvalitet varierade.
Dags för tävling. Första etappen gick i bushig strandterräng. Bäst på den
7,4 km långa banan gick Brentman, bara 7 minuter bakom världsstjärnan Valentin Novikov som spänstade runt på 34 minuter. Benita var lika överlägsen i
D21E. Övriga resultat har redan preskriberats.
Andra tävlingsdagen började med en repris av föregående etappens bana i
form av träning. Vi passade även på att bekräfta att soporna från starten låg
slängt i närmast liggande buskage.
Etapp två bestod av en sprint som sprangs på eftermiddagen i Side, en
ruinstad från länge sedan. Återigen var Brentman snabbast och slutade på
7:e plats cirka tre minuter efter ryssen från Ryssland. HåkanBråkan slog
till med en 14:e plats och MasseyAndreas var glad att han hittade till målet.
AddeKladde slutade på en 6:e plats i H16 trots några småmissar. På grund av
MasseyAndreas dåliga performance fick han välja mellan spöstraff eller att
springa 7 km tillbaka till hotellet.
Valet var enkelt: spöstraff är för veklingar. Eftersom HåkanBråkan och
Brentman känner så starkt för MasseyAndreas valde de att i solidarisk anda
springa med på stranden i solnedgången. Här skall ni tänka er en slowmotionsekvens ur Baywatch med tillhörande musik.
Sista dagen. Vi måste till flygplatsen i tid. Således fick vi gå upp innan första böneutroparen vaknat. En morgonpigg chaufför förde oss till flygplatsen i
ilfart och därmed var resan slut (nästan).

Resereportaget fortsätter på nästa sida
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fortsättning

på turkiska äventyret

Övriga upplevelser och betraktelser under dagarna i Turkiet:
• Stått i en Örebrofotbollsklack och sett ÖSK bli utskåpade av ett gäng ukrainare
trots, eller på grund av våra hejarklacksramsor.
• En svensk 90-minuters bussfärd (turkisk halvtimma) med en högt och ständigt
mobilpratande busschaufför som visste lika mycket som vi om vart vi skulle. Det
visade sig senare att vi förflyttas oss hela 6 km från hotellet.
• Det finns sannolikt fler hundar än människor i Türkiet som AddeKladde ville
råda bot på detta genom att olagligt smuggla med en valp hem i handbagaget.
• LedarThomas blev irriterad av att några lämnade kvar apelsinskal på marken
för att senare på dagen bevittna busschauffören slänga alla ihopsamlade sopor vid
sidan av bussen.
• Det finns en stad i Türkiet som heter Batman. Den borde hetat Brentman.
• Hur mycket juice rymmer en madrass? AddeKladde testade genom att hälla ut
tre dl över MasseyAndreas madrass. Resultet: madrassen blev dyblöt och luktade
äppeljuice.
• MasseyAndreas vet numera hur en kallsup kloakvatten smakar genom att
utsätta sig själv för ett riskabelt test mellan två kontroller.
• AddeKladde hävdar med bestämdhet att Charles Darwin uppfann blommorna,
medan denna teori emotsägs av övriga skribenter i studien å det bestämdaste.
• AddeKladde hävdar även med bestämdhet att ruinstaden i Side byggdes som
ruiner i Apollons ära.
• Örebro SK har en hejaramsa som går: Åhh Örebrooo/Gamla fina Örebro/Kex
och sko finns inte kvar/Men fotbollen är underbar.
• Får man näsblod innan planet lyft taxeras detta tillbaka till teminalen varav den
blödande med familj förs av planet, alla andra förstår ingenting och planet lyfter
en turkisk halvtimma senare.
• Det är ett mysterium att Conan Barbaren inte tilldelats en Oscar för bästa
manuskript.
Resultatet från denna studie var om än häpnadsväckande inte så oförutsägbar:
Sopsorteringen är enkel om inte obefintlig. Allt slängs överallt. Orienteringsmässigt är landet i sin linda men kartorna höll bra kvalitet och terrängen var för det
mesta sagolik.
Bildbilaga kommer att finns att beskåda vid Kinnerstugan inom överskådlig
framtid.
Brent Godman
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Ur

arkivet:

Säsongsstarten 1978 och 2002
 Efter säsongspremiären Suderträffen i Havdhem, den 9 april 1978, löd GT:s måndagsrubrik: Damorienteringen kommer att självdö – om det inte görs något!
Bara fyra startande i damernas elitklass i säsongspremiären, vilken vanns av VOK:s
Gurli Hörnell, åtta minuter före Anna Samuelsson, Bro.
– Det är inte speciellt inspirerande att tävla i en klass med så få startande, sade Hörnell
till GT:s Bernt Bison Nilsson.
Någon övrigt täckning för rubriken fanns inte i artikeln, inget resonemang och inga
kommentarer kring hur problemet med få startande damer skulle lösas. Endast Bisons
konstaterande om en kommande självdöd.
H21A vanns av den unge Ronny Liljegren, 17, före den gamle Kjell Skalberg, 29. De
båda kunde ses på bild i bladet, sittande på varsin gunga på skolgården i Havdhem.

Torgny Samuelsson, som vann GT:s mästartröja 1977, hade dragits med en fotskada
hela vintern. Men lagom till Norderträffen i Bunge, veckan efter Suderträffen, kunde han
springa ganska hyfsat igen. Och då gick det som vanligt: seger i H21A. Torgny klarade de
11,1 kilometerna över 18 kontroller på exakt 61 minuter.
– Jag bommade väl tre minuter, kanske. Jag hade lite besvär med tredje kontrollen, en
höjd och elfte, en sten. Det var en lättlöpt bana, även om det var lite blött på sina ställen,
sade han till GT efter målgång.
Annars var det juniorerna som satte färg på seniorklassen. Tvåa var Svaides Andreas
Oxenstierna, knappt två minuter efter, trea Ronny Liljegren och fyra Svaides Johan
Artursson.
I D21 såg det tunnare ut. Det var så få anmälda att A och B-klassen var tvungen att slås
samman. Segrare blev 24-åriga Lena Nyström, Visborgs OK.
Suderträffen i Lojsta 2002. Peter Falk fick slita rejält för förstaplatsen i tävlingen, bara
halvminuten efter på den 12,3 kilometer långa banan placerade sig Håkan Mattsson.
I damernas huvudklass, med bara tre startande, var Svaides Eva Kvarnberg snabbast i
mål.
– Det är tyvärr lite tunt på damsidan just nu, men det kommer många yngre tjejer som
vi hoppas snart kommer att ta vid, sa tävlingsledaren Eric Johansson i GT-artikeln dagen
efter tävlingen.
Två dagar före dagpremiären på Sudret startade säsongen med Nattinatta i Rävhagen. Där
hittar vi bland annat dessa resultat:
H14: 1) Adam Hallström, VOK, 24,23, 2) Andreas Liljegren, Bro, 25,37, 3) Filip Nilsson, Bro, 29,23. D12: 1) Benita Hansson, Bro, 18,02, 2) Carita Hansson, Bro, 19,01.
						
I arkivet:
						
Magnus Ihreskog
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Intervju:

Årets ungdom – Anton Nilsson
Årets Ungdom har belönats med en pokal sedan 1981, Helene Eklund fick den första. 1983 gick priset till Kjell Nilsson och nu är det
dags för nästa generation. Vi gratulerar Anton Nilsson, 14 år i juni,
till 2011 års utmärkelse Anton verkar ha ärvt flera egenskaper av
sina föräldrar, läs så får du veta.
• Hur länge har du sprungit orientering?
– Jag började på allvar när jag var tio år. Var med lite grann från åtta år, men då tävlade jag
inte. Jag tyckte inte det var så kul då.
• Är man tvungen att bli orienterare med dina föräldrar (Jenny och Kjell som båda
tagit tröjan)?
– Nej, det tror jag inte. Men det blev så.
• Har du testat någon annan idrott?
– Nej, det är bara orientering som är roligt.
• Vad är det roligaste med orientering?
– Det är kul att springa i naturen och se hur det ser ut.
• Ser naturen annorlunda ut på olika platser?
– På fastlandet är det mycket mera tecken på kartan. Jag har sprungit i Småland, Blekinge,
Stockholm, Sälen och Uppsala. Säkert på flera platser också.
• Har du varit med på någon rolig OL-resa?
– O-ringen i Sälen 2008, men då tävlade jag inte. Jag sprang miniknat med mormor
Maud. Det var häftigt med så mycket folk. I sommar skall jag tävla i O-ringen i Halmstad, då springer jag H14. Kjell och mina bröder Edvin och Erik skall också tävla. Jenny
och lillasyster Alva får stanna hemma, någon måste ju sköta vår gårdsbutik.
• Bästa tävlingen du varit med på?
– Förutom O-ringen så är det 25-manna som är speciellt. Jag har sprungit två gånger, men
varit med på flera. Det är speciellt med masstart, lite nervöst men kul.
• Har du några framtidsdrömmar?
– Ta tröjan skulle väl vara kul. Det kan väl bli vid 25-30 års åldern.
• Har du fått något fint pris någon gång?
– Ja, på årsfesten fick jag en jättestor pokal (Årets Ungdom alltså). Pokaler är kul att få,
men prishyllan har blivit för liten. Den nya pokalen står i bokhyllan.
• Vet du att Kjell fått samma pris för längesedan?
– Nej, det visste jag inte.
• Be att få kolla på den, jag är säker på att den är mycket mindre än din!
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– Hm, det skall jag göra.
• Jag har hört att du har egna lamm, stämmer det?
– Ja, det stämmer. Just nu har jag två dräktiga tackor som skall lamma snart. De går
tillsammans med de andra, men de har strips i öronen, så jag vet vilka som är mina. Jag
har haft flera, men jag har sålt tre till slakt. Jag fick bra betalat för skinnen och pengarna
sparar jag.
Birgitta Hjerthén

Tävlingspokalen

2012

Tävlingspokalen 2012 för ungdomar upp till 12 år!
Detta gäller för att få den ”lilla” pokalen, du deltar i minst sju tävlingar på våren/sommaren av 10 möjliga, det är: Broruset, Suderträffen, Vårträffen, Ungdomstrollet, DM
Sprint, 2-dagars (2) och 3-dagars (3). Denna pokal delas ut på sommarfesten!
För den ”stora” pokalen gäller det att delta i minst 14 tävlingar av 18 möjliga under 2012,
de tävlingar som tillkommer på hösten är: Wokgrytan (2), DM Lång, Höstträffen, DM
Medel, Morotsloppet, Helg utan Älg (2). Denna pokal delas ut på årsfesten.
Vi ser gärna att du springer i någon av klasserna Inskolning, U-klass, HD 10 eller HD
12. 
Tävlingskommittén

Lösning på problemet
Här är lösningen till korstalet i förra numret av tidningen:
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Det var faktiskt två gubbar som presenterade rätt lösning, nämligen Håkan
Mattsson och Anders Nilsson. Det var duktigt det, ni har vunnit en promenad.
					
Bo Sandahl
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Vuxengruppen på Kinner 2011 – som jag minns den

– Gabriella Hammarskjöld
Anders Nilsson är en kille som har ett envist kall
”Att orienteringskonstens hieroglyfer till NYA sprida skall”
Det är aldrig för sent att skicka vuxna ut i bushen,
när de springer vilse eller gråter får de tina upp i duschen!
Erik Löfgren är bonden som gillar sträcktidsanalys,
när han inte är uppe i mountainbikesorienteringsfys.
Tillsammans är de vinnande som vuxenkursens basar,
den ene ”lockar pockar” och den andra ”sjasar sjasar”.
Eller mera rätt och slätt:
Erik han är ”snällar”, och Anders ”skämtsamt gnällar”.
Adepterna, vi vuxna, hur går det då för oss?
Vi försöker göra rätta, men med lite fusk förstås.
Med älgakliv vi rusar med kompass som pekar söder,
vi tar oss genom Kinnerbushen och vi svettas och vi blöder.
En del de springer vilse, men de är ganska få,
och Erik får gå skallgång, det är så pinsamt så.
Vad vore väl en kväll på Kinner utan våran vuxengrupp?
Stort Tack till Anders/Erik som så vänligt ställer upp!

Årets ledare Jonas Pettersson läser
du om på sidorna 8 och 9.
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