Joakim Björkegren – Årets Ungdom 2014.

Foto: Birgitta Hjerthén

I denna tidning:

Programmet för vår och sommar
Intervjuer med pristagare
Nr 1 Årgång 29
april 2015

Ronny, ordförande:
Ronny som ordförande i Bro OK! Den var nog inget som jag trodde jag skulle ta mig an,
men när jag nu blev tillfrågad ser jag det som en utmaning och ett hedersuppdrag. Känns
väldigt spännande.
Jag började som 10-åring med orientering och har varit med i styrelsen i många år!
Gotlands Bro OK har alltid haft en stor betydelse för mig. Därför hoppas jag som ordförande, tillsammans med er, kunna bidra ytterligare till klubbens utveckling.
Nu är vintersäsongen avklarad och med den tar soppkvällarna på tisdagar ett uppehåll.
Dessa kvällar är viktiga för många tack vare den sociala samvaron med motion, träning,
soppa, fika med mera. Tackar alla som fixar med soppkvällen. Dessa kvällar är väl fungerade eftersom Monika och Kajsa sköter planeringen! Vi har också investerat i ny belysning vilket gör spåret ännu mer attraktivt.
Nu i mitten av april har vårsäsongen tagit fart, vi ordnar kurser, fixar träningar, arrangerar och springer tävlingar, fixar runt klubbstugan och allt möjligt annat. Följ oss på
hemsidan som uppdateras regelbundet. Vår verksamhet stannar i stort sett aldrig upp. Vi
är många som jobbar mycket i föreningen men vi kan bli fler som är med och bidrar till
denna fantastiska verksamhet. Vi kanske är mindre bra på att delegera uppgifter och även
att involvera nya medlemmar. Det ska vi bli bättre på. Kom gärna med tips och förslag på
saker ni vill hjälpa till med, förändra eller göra bättre.
Vi ses!
Ronny Liljegren
ordförande

Den här gången säger vi GRATTIS till
Björn Andersson 		
Björn Swedborg 		
Margareta Nilsson
Erland Gardell 		

70 år 30/3
70 år 21/4
70 år 22/4
70 år 25/5

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

Ronnie Nilsson 		
Gun-Lis Samuelson
Carina Nilsson 		
Ola Udén 		

70 år 19/6
60 år 2/6
50 år 30/4
50 år 30/6

Nästa nummer

Nästa nummer av Broosket ges
ut i mitten av juni, när nästa
säsong står för dörren. Manusstopp 10 juni.
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Våra arrangemang under året

Tävlingar och motions-ol

Våra tävlingar och motions-OL under 2015 är:
27 mars, Natt-DM genomfördes under kalla och regniga förhållanden, tack till arrangörsstaben med Anders Nilsson, tävlingsledare, och Magnus Ihreskog, banläggare, i fronten.
12 april, Broruset med Anders och Magnus vid rodret.
16 april, MOL 3 vid Graute gård med Anton som banläggare med hjälp av sin familj.
12 maj, Morotsloppet med Ronny som tävlingsledare.
23 maj, Ungdomstrollet som sköts till stor del av gamla OK Raukens skogskarlar med
Erland som tävlingsledare.
11 juni, MOL 10 vid Skogsholm NO Visby Göran K och Mats S som arrangörer.
2 juli, MOL 12 på Furillen med Keith och Gunlis som arrangörer.
29 augusti, DM Medel N om Lickershamn Gabriella tävlingsledare och Birgitta banläggare.
30 augusti, DM Stafett N om Lickershamn Gabriella tävlingsledare och Jonn banläggare.
17-18 oktober, Helg utan Älg på Brobladet S om Suderbys, Kurre Tävlingsledare och
Uffe banläggare.
Som ni ser har vi ett mycket gediget program att genomföra under 2015.
Vi behöver all hjälp som vi kan få utav er klubbmedlemmar. Hör av er till någon av tävlingsledarna om ni vill/ kan hjälpa till.
Kartor som ska ritas under 2015 är :
• Kanalen (S om Kinnerstugan) färdigställs av Anders N under våren.
• NV delen av Irebladet färdigställs av Kurre under hösten.
Tävlingar som vi ska arrangera under 2016:
8 april, Nattinatta
10 april, Broruset
12-14 juli, 3-Dagars vid Gardestugan
Till det tillkommer ca 3-4 st MOL samt Morotsloppet.
Här behöver vi göra en stor kraftsamling inför 3-dagars, är ni intresserade av att ta någon
större ansvars område hör av er till oss i tävlingskommittén.
Kartritning 2016:
Häftings för HUÄ 2017
Tävlingskommittén
Kurre, Gabriella, Jonn, Erik, Bosse
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Aktiviteter

vår och sommar

Vårens/sommarens aktiviteter för nya och etablerade orienterare!
Kursverksamhet:
•
14 april kl 1800
•
19 april kl 0930
•
21 april kl 1800
•
28 april kl 1800
•
5 maj kl 1800
•
12 maj kl 1800
•
19 maj kl 1800
•
23 maj kl 0930
•
26 maj kl 1800
•
2 juni kl 1800

Kinnerstugan. start.
Tävlingen ”Vårträffen”. Visby Ishall
VOK-stugan
Kinnerstugan
Svaidestugan
Morotsloppet. Kinnerstugan
Kinnerstugan
Tävlingen Ungdomstrollet mellan Othem och Slite
Kinnerstugan
Kinnerstugan. Kursslut

WildKids träffas vid Kinnerstugan alla tisdagar
Motionsorienteringar:
Motionsorienteringar äger rum på torsdagar för alla klubbar på Gotland.
Det finns 6 olika banor att välja på. Avgift 50 kronor för vuxna (betalas kontant på plats),
ungdomar deltar gratis. Sportident. Start i regel kl 1700 – 1830. Annons under klubbmeddelande i gotlandstidningarna på onsdagar och på hemsidan.
Vi samlas klockan 1730 för genomgång och utbildning. Det går bra att springa i par
eller patrull
•
16 april
Graute Hejnum
•
1 maj
Tofta strand
•
7 maj
Garda
•
14 maj
Wisborg S Arenahallen
•
21 maj
Ala väg 143
•
28 maj
Garda -Alskog
•
4 juni
Sigvalde Etelhem
•
11 juni
Ö Visby väg 147/148
•
25 juni
Gammelgarn
•
2 juli
Furillen, Karviken
•
16 juli
Tofta skjutfältl
•
6 aug
Hällarna, S Visby
•
13 aug
Träkumla
•
20 aug
Muramaris
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Läger
•
I anslutning till Ungdomstrollet 24 -- 25 maj blir det gemensamt läger för Gotlands alla ungdomar i Tingstäde. Anmäl Ditt intresse till nån ledare senast 13 maj.
Information hittar Du på
Eller ring:
Kjell 070-4712999
Susann 070-6716510
Leif 070-8549962



http://www.gotlandsbrook.com
Anders 070-4743818
Jonas 070-5808977
Brent 073-7601315

Ylva 070-0906522
Mattias 070-2893723
Göran 070-1679923

Klubbkavlen

En av klubbens traditioner är att arrangera klubbkavle (stafett) vid några tillfällen varje
sommar. Arrangemanget passar alla, oavsett vilken orienteringsnivå man befinner sig på.
Vi håller gärna till vid någon strand och grillad korv serveras.
Årets datum är 31/5, 7/6 och 2/8. Dessa kan dock ändras.
Segrande lag vinner äran. Det lag som kommer till start med minst antal deltagare vinner
förmånen att arrangera nästa gång! Det gäller alltså att samla sin familj, vänner, grannar
med flera Lagen kommer att presenteras på hemsidan så småningom, håll utkik!
/Motionsgruppen



De reser till Polen

I slutet av april drar ett gäng Bro:are till Wejherowo för att deltaga i Baltic Cup 2015 - en
tredagarstävling i norra Polen. De ivriga deltagarna äro: Folke, Olle, Amadeus, Andreas,
Mattias, Göran, Ylva, Bosse, Anders och Elisabeth.



...och sen blir det Danmark

Är du intresserad att åka och springa tre skåningar och en dansk 27-29 juni? En trevlig
sprinttävling på 4:a etapper varav 1 avgörs i Danmark.
Anmäl dig till ronnyliljegren@hotmail,se senast 1 Maj 2015! Mera information kommer
på vår hemsida!
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Årsmötet

Ronny Liljegren ny ordförande
Ronny Liljegren efterträdde Örjan Högberg som ordförande i
klubben. Birgitta Hjerthén rapporterar från årsmötet i Kinnerstugan 21 mars.
Årsmötet inleddes av ordföranden Örjan Högberg med en tillbakablick på 2014. Det har
varit ett bra år då klubben med den äran skött sina arrangemang. 3-dagars med två sprintetapper var nytänkande. Vi fick en Tröjmästare genom Brent Godman , ungdomarna har
skött sig bra och som vanligt blev 25-mannaresan ett trevligt säsongsavslut.
Årsmötesklubban svingades av Kjell Nilsson som betade av föredragningslistan i rask
takt.
Ny ordförande blev valberedningens förslag Ronny Liljegren och ny styrelseledamot,
tillika ordförande för Tävlingskommittén blev Kurt Löfgren. I övrigt kvarstår tidigare
styrelseledamöter.
Motionsgruppen är numera en del av Tävlingskommittén i stället för att vara egen kommitté.
Budgeten klubbades med ett planerat underskott för 2015. De största kostnaderna är fastlandsresor och utvändig målning av byggnaderna vid Kinner.
Avslutningsvis berättade Ulf Nilsson om de ganska storslagna planerna på ett nytt omklädningshus. Ca 35 medlemmar deltog på årsmötet.
Årsfest 2015
Flera anslöt till festen som bevistades av drygt 60 medlemmar.
Kommittén hade gjort ett strålande jobb och bjöd som vanligt på god mat och trevlig underhållning. Maten kom från Kanjanas, thai-buffé. Och efterrätten var en saffranspannkaka
bakad av Erland Gardell. Oklart om han hade haft hjälp i köket, men mycket god var den.
En klurig tipspromenad hör en lyckad årsfest till. I år var tydligen målet att ingen vuxen
skulle ha alla rätt, och det lyckades. Nästa tävlingsmoment var en fotoorientering i Visby
med följdfrågor. Janne Norrby hade vandrat runt i stan och hittat nya vinklar, klurigt. Tävlingshetsen grep ett rejält tag i oss vinnarskallar.
Utmärkelser på årsfesten
Årets Ungdom – Joakim Björkegren
Sune Stenströms pris – Edvin Nilsson och Beata Pettersson
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Årets Prestation – Brent Godman
Årets Ledare – Andreas Liljegren
Ett flertal yngre ungdomar fick motta Tävlingspokalen för hösten
Örjan Högberg avtackades som ordförande
Elisabeth Kimell avtackades efter mångårigt arbete i Tävlingskommittén

Birgitta Hjerthén
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Tävlingspokal för ungdomar
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
tillfällen som är kvar att springa under 2015 på Gotland.
Tävlingarna som ingår:
19/4
Vårträffen			
Rävhagen Visby
24/4
Natti-Natta (nattorientering)
Lojsta slott
26/4
Suderträffen			
Lojsta slott
23/5
Ungdomstrollet			Othem kors
17/6
DM-sprint			
Klintehamn
4-5/7 2-dagars (räknas som 2)		
Fårö
7-9/7 3-dagars (räknas som 3)		
Fårö
8-9/8 Medeltidsdubbeln (räknas som 3) Ljugarn
29/8
DM-medel			
Lickershamn Stenkyrka
30/8
DM-stafett			Lickershamn Stenkyrka
6/9
DM-Lång			
Stånga
20/9
Hösträffen			
Buttle
17-18/10 Helg utan Älg (räknas som 2) Bro
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.
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Välkommen till orienteringen
Bli medlem i Gotlands Bro OK
Välkomna till orienteringsklubben!
Vi har vår huvudsakliga verksamhet vid Kinnerstugan i Lummelunda.
Kuperade motionsspår i olika längder. 2,5 km elljusspår. Verksamhet vid stugan året runt.
Motions- och tävlingsverksamhet. Träffar och trivsel.
Som medlem får Du:
•
Delta i alla klubbens aktiviteter
•
Delta i tävlingar till halva kostnaden.
•
Delta i utlands- och fastlandsresor till rabatterat pris.
•
Kostnadsfritt delta i alla våra träningar och andra aktiviteter.
•
Fri dusch bastu vid klubbträningar.
•
Möjlighet att delta i soppkvällar/kaffekvällar efter träningar.
•
Klubbens medlemsskrift 3 – 4 gånger per år.
•
Rabatterad kostnad då Ni hyr Kinnerstugan.
•
Köpa klubbens kläder och utrustning till rabatterat pris.
•
Ungdomar får dessutom:
•
Låna Sportidentpinne kostnadsfritt
•
Första tävlingströjan utan kostnad
•
Fri startavgift på tävling och motionsorientering
Mer uppgifter hittar du på klubbens hemsida:
www.gotlandsbrook.com och www.facebook.com/gotlandsbrook
Årsavgifter:
Vuxna 200 kr. Ungdomar tom 18 år 100 kr. Familjeavgift 400 kr.
Ansök om medlemskap på klubbens hemsida under bli medlem
och betala årsavgift på pg 3 19 27 – 7.
Välkommen till Gotlands Bro OK!

Medlemsavgift

2015

Med detta nummer av Broosket bifogas ett inbetalningskort på årets medlemsavgift.
Skulle du upptäcka nåt som inte stämmer är du välkommen att höra av dig till mig!
Hälsningar
Helene Eklund 0736-766 746 helene@gotlandsbrook.com
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Årets Ungdom 2014

Intervju med Joakim Björkegren
Joakim Björkegren fick på årsmötet pris som Årets Ungdom
2014. I den här intervjun får vi veta var han ställt sitt pris.
Grattis till priset! Anade du att du skulle få priset när du åkte till Årsfesten?
– Nej, jag hade ingen aning. Jag blev helt överraskad, trodde kanske att Edvin (Nilsson)
skulle få pokalen i år.
Hur kom du i kontakt med orientering och Bro OK?
– Det var 2007. Pappa (Leif) såg en annons om att det skulle starta kurs och att jag kanske
borde testa. Och det var ju helt annorlunda mot fotboll och pingis som jag dittills hade
sysslat med.
Vad är det som är så kul med OL?
– Man får klura lite i skogen. Det är ju inte bara att springa, man har ett problem att lösa
också.
Tränar du någon annan idrott?
– Nej, inte nu längre.
Ditt roligaste OL-minne så här långt?
– Jag kom femma på en tävling i Småland 2013. Kommer inte ihåg var det var, men terrängen var fin.
Hur ser dina framtidsplaner ut?
- Jag går i nian på Södervärn nu. Till hösten har jag sökt El- och energiprogrammet. Jag
tänker mig en framtid som elektriker.
Hur mycket tränar du ?
– Det blir på tisdagarna vid Kinner. Jag är med på MAQ på måndagar, kallas det träning?
Och sedan springer jag en slinga hemma i Martebo en gång i veckan. Det är dåligt med
skog i Martebo, så det blir en runda på åkervägarna i närheten av där Marteboljuset påstås
synas ibland. Jag springer samma slinga, tar tid och försöker förbättra mig.
Vad tycker du om klubbträningen?
– Den är lugn och bra. Inte så stor grupp, så tränaren ser alla muntrar upp. Det är bra
variation på träningen tycker jag.
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Är det något som kan bli bättre tycker du?
– Jo, gärna fler klubbresor, både läger och tävlingar. Rikslägret i Sälen har jag varit på två
gånger. Det är kul men intensivt.
Vad var det bästa under 2014?
– Tja, vad skall jag säga…. 3-dagars kanske, det var en trevlig tävling.
Vad gör du annars på fritiden?
– Jag är väl som de flesta i min ålder, jag spelar dataspel. Jag spelar Counter Strike online.
Har du någon idol i OL-världen?
– Gustav Bergman är bra. Bland Broarna tycker jag att Mattias Westfält är bäst.
Priset ”Årets Ungdom” är en ganska stor pokal, var förvarar du den?
– Den syns bra där den står bland de andra pokalerna på mitt andra rum.
Andra rum?
– Ja, jag har ett rum där jag sover och spelar dataspel. Och så har jag det andra rummet där
jag bl.a. gör läxorna. Och förvarar pokaler!


/Birgitta Hjerthén
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Årets ledare 2014

Intervju med Andreas Liljegren
För nio år sedan utsågs Andreas Liljegren till Årets Ungdom i
Bro OK. Nu har han även fått ta emot ledarpriset. Vilket bevisar
att även unga män blir äldre.
Årets ledare har korats sedan 1988,
då var Andreas inte ens född. Alla
pristagare hittills har porträtterats av
Hasse Matthing. Men denna gång var
tavlan signerad Henrik Reintz.
Vem som blir Årets Ledare avslöjas
som brukligt på Årsfesten, var det
en lång och oviss väntan för dig?
– Inte oviss, för jag visste ju att jag
skulle få priset, satt modell tidigt i
februari. Men eftersom årsmötet och
festen blev framflyttad, blev det länge
som jag fick gå och bära på hemligheten.
Hur värderar du detta pris?
– Det var högst oväntat, så jag är jättestolt och jätteglad.
Vad ser du själv som din bästa egenskap?
– Jag försöker att alltid vara positiv, peppande och engagerad. Jag tycker det är kul att
delta på alla OL-aktiviteter.
Vi vet ju att du är född in i OL-sporten och är en av Gotlands bästa H21:or , men
hur ser din ledarkarriär ut?
– Jag gick ungdomsledarutbildning hösten 2014. Annars har jag ingen tränarutbildning.
Jag har ju hållit i vinterträningen med mycket intervaller. Jag har läst mig till en del och
sedan har jag tagit efter Mattias. Det är viktigt att lägga upp passen så att alla kan vara
med. Det har funkat bra tycker jag.
Du kom tidigt med i Bro OK:s styrelse, berätta!
– Jag började som ungdomsrepresentat när jag var 17 år. Sedan har jag varit Tränings-
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kommitténs styrelsemedlem. Det var nog ett år emellan som jag inte satt i styrelsen.
Och nu är pappa Ronny ordförande, hur ser du på det?
– Det är bara positivt, Ronny är taggad inför uppgiften, det kommer att bli bra.
Ronny är också din arbetsgivare, blir det inte lite för mycket?
– Vi trivs väldigt bra ihop, både på jobbet (Jordbruksföretaget Östryftes AB) i klubben och
privat. Det är inga problem.
Vad gör du mer än orienterar?
– Jobbar (se ovan), annars är det bara OL som gäller. Jag har ingen annan hobby.
Du blev Årets Ungdom 2005 och en del av frågorna idag är faktiskt återvunna från
den intervjun. Vad har hänt sedan dess?
– Jag har nog fått bättre självinsikt och jag är mycket mera engagerad i orienteringen än
vad jag var då.
Andreas ögnar igenom frågorna och svaren och skrattar lätt.
Du började i Träningskommittén och ingår i den numera sammanslagna Träning och
rekrytering, hur har det gått?
– Det har gått kanonbra. Har inneburit ett lyft för alla, både ledare och medlemmar. Vi kan
dra nytta av varandra, det har blivit bättre träning för ungdomarna och de vuxna nyttjar
ungdomarnas teknikträningar.
Vad händer inom ToR under 2015?
– Vi kommer att utöka samarbetet med de andra klubbarna på Gotland. Det blir många
fastlandresor för ungdomarna.
Och vad blir ditt bidrag?
– Jag kommer att ge vad jag kan till klubben, men kommer också att försöka se till mitt
eget bästa. Jag tycker det inte är några som helst problem att kombinera det.
Nyss fyllda 26 år är han tillsammans med Jonn Boman de yngsta männen att få utmärkelsen. Helene Eklund var 22 när hon förärades priset 1991.

/Birgitta Hjerthén
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Hitta Ut i skogen
Här kommer en liten förklaring till projektet hittaut som drivs genom förbundet och där
jag har deltagit. Från Regionen fick vi ett bidrag till en förstudie som Anna Samelius har
gjort nu under vintern, nästa steg blir att söka finansiering av projektet dels genom Regionen och annonsörer/sponsorer till projektet för att försöka komma igång under året.
Ett friskare Gotland genom att Hitta ut
Vad är ett Friskare Gotland genom att Hitta Ut Det står för ett enkelt sätt att blir mer
aktiv genom rörelseglädje och natur- och kulturupplevelser. Ett Friskare Gotland genom
att Hitta ut ger möjlighet till motion, friskvård och en bättre hälsa genom ökad tillgänglighet i ett synligt nätverk med många aktiva. Projektet startar i Visby för att under en 3-års
period täcka in alla de större samhällen på ön.
Projektidén består av flera delar, där Hitta Ut med utdelning av kostnadsfri karta är grunden. 50st s.k. checkpoints placeras ut på olika platser och markeras på kartan. Kartan trycks
och delas ut samt publiceras på www.hittaut.nu. GPS-koordinater för respektive checkpoint
finns att tillgå via hemsidan, om man hellre vill använda en GPS-enhet. Vid varje checkpoint
finns en kod som deltagaren kan registrera på hemsidan, via mobilapp eller på talong på kartan
efter besöket. Registreringen innebär möjlighet att vinna utlottade friskvårdsprodukter.
Deltagande i projektet Hitta Ut ska vara gratis för deltagaren och passar alla åldrar och
ambitionsnivåer. Utöver Hitta Ut så kommer projektet utveckla flera friskvårdsaktiviteter i
samverkan med andra ideella föreningar. Utbudet kommer att variera med tiden och kommer att vara både kostnadsfria och avgiftsbelagda beroende av aktivitet. Grundprincipen
för Hitta ut (karta och checkpoints) är att den skall vara kostnadsfri för utövaren.
Hitta ut till ett Friskare Gotland kommer att distribuera en tidning till alla hushåll på
Gotland 2- 3 gånger per år. Tidningens innehåll kommer att innehålla beskrivning av vad
”Hitta Ut” är och hur det praktiskt fungerar, presentation av friluftslivet och aktiviteter
kopplade till Hitta Ut, möjlighet för större samarbetspartner att skriva artikel kring deras
arbete och hur de arbetar med friskvård. I tidningen ska det finnas exempel på hur friluftsliv, hembygd och kultur kan göra gotlänningen friskare. 
Örjan Högberg
Unikt med Hitta Ut:
• Alla kan vara med
• Aktiviteten utförs när deltagaren själv vill
• Kostnadsfritt för användaren
• Gratis karta hem i brevlådan samt på utdelningsställen
• Kartan presenteras virtuellt på www.hittaut.nu
• Checkpointsen är koordinatbestämda
• Tillgängligt i stor utsträckning för funktionshindrade
• Modernt rapporterings- och dragningssystem via www.hittaut.nu
• Priser lottas ut
• Möjlighet för alla att på ett enkelt sätt genomföra en friskvårdsaktivitet i närmiljön
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Ur arkivet

Tiomila 2000 – med Bro i täten
Våren är Tiomila-tider och 9-10 maj är det dags, då avgörs stafettklassikern vid
Skepptuna motorstadion, strax norr om Arlanda flygplats. I detta nummers tillbakablick vänder vi 15 år bakåt i tiden, till Tiomila i Södermanland valborgshelgen
2000. Gotlands Bro slutade där på plats 104, men var länge med i absoluta toppen.
Sträcka 1: Starten gick på lördagskvällen klockan 20.30. Peter Skalberg sprang
i Bros färger och kom in som 79:a, en minut och 34 sekunder efter täten.
Sträcka 2: Max Samuelsson växlade som 123:a, 13 minuter från ledning.
Sträcka 3: Ronny Liljegren gjorde ett kanonlopp och plockade in 34 placeringar i nattmörkret, växlade som 89:a drygt 14 minuter efter täten.
Sträcka 4: Kjell Nilsson gjorde även han ett inspirerat lopp, växlade som 60:e,
19,34 efter ledarlaget.
Sträcka 5: Långa Natten. Mattias Westfält sprang 16 kilometer och visade att
han har kapacitet att följa de allra bästa. Delar av loppet sprang han tillsammans
med Halden, som så småningom kom att vinna hela tävlingen. Han tappade något
mot slutet, men växlade som 53:a bara fem minuter och åtta sekunder efter täten.
Han hade således plockat in närmare en kvart!
Sträcka 6: Erik Löfgren bommade en del på sin sträcka, växlade som nummer
71 dryga halvtimmen efter ledarlaget.
Sträcka 7: Ulf Nilsson gjorde ett hyggligt lopp, kom in som 88:a 46 minuter
efter.
Sträcka 8: Ronnie Samuelsson växlade som 96:a och hade tappat ytterligare
tid, Bro var nu 81 minuter efter täten.
Sträcka 9: Marcus Gardelius, placering 103, 96 minuter efter.
Sträcka 10: Håkan Mattsson avslutade och gick i mål som 104:a, drygt två
timmar efter de allra främsta.
Anders Nilsson, lagledare, summerade stafetten så här i Gotlands Tidningar:
– Det visar sig åter att Bro OK har ett väldigt bra lag som hänger med de allra
bästa, men truppen är något för smal och vi saknar några stycken duktiga löpare
för att hänga med bättre i slutet av tävlingen då storklubbarna som har sina världsstjärnor verkligen imponerar med fantastiska lopp.

Magnus Ihreskog
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Recept

Monicas bästa soppa
4 portioner
3 potatisar i tärningar
1 gul lök i bitar
½ purjolök i skivor
Brynes i 1 msk smör

2 dl grädde
1 dl creme fraiche
2 dl vatten
1 pkt saffran
Koka ett par minuter

2 pressade vitlöksklyftor
2 tsk tomatpure
½ förp krossade tomater
1 tsk salt		
1 tsk basilika
1 ½ dl vitt vin
2 fiskbuljongtärningar
Koka i 15 minuter

300 g lax i tärningar
400 g torsk i tärningar
Koka upp
Toppa ev. med 300 g skalade räkor, utan
att koka ytterligare
Aioli
Lika delar creme fraiche och majonnäs, pressad vitlök efter behag och lite
citronsaft.

Tisdagkvällar vid Kinner innebär soppakväll under vintern. Utsedda fikavärdar
fixar soppa (ev. med hjälp av Karin Skalberg). Många fantastiska smaker har vi
kunnat avnjuta. Denna är nog bland de bästa, men så är det också ingredienser
som inte går av för hackor.
Skall man göra till många kan man dra ner på mängden fisk.
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