PRISER. RDen här samlingen av pokaler tillhör Årets ungdom i Gotlands Bro OK, Folke Svangren. Du kan läsa en intervju med honom i denna tidning.
Foto: Leif Svangren

I denna tidning:

Intervju med Erland och Folke
Alla lag till klubbkavlen
Nr 1 Årgång 31
Mars 2017

Ronny, ordförande:
Det är verkligen en ynnest att var ordförande i Gotlands Bro OK! Det ger mig mycket positiv
energi och det är otroligt roligt att leda och ta del av er frenesi att hålla igång klubbens verksamhet på ett fantastiskt sätt!
Idrottsrörelsen bygger på de ideella krafterna och det finns det gott om i vår förening. Och att
vi gör allt med en sådan glädje och positiv framtoning gör allt så mycket lättare! Vill också
passa på och tacka för de positiva orden jag och styrelsen får för vårt arbete längs vägen,
beröm stärker oss alla!
Om ni någon gång blir tillfrågad om att vara med i styrelsen i Bro OK, ta då chansen! Det är
både spännande och utvecklande! Vi har runt fem styrelsemöten per år, där vi har möte, äter
gott, och har allmänt trevligt! Vi är så klart också formella med protokoll, ekonomi, rapporter
och har styr på det hela. Vi tar också en del beslut, men i det stora hela sköts verksamheten ute
i kommittéerna och där läggs också budget och verksamhetsplan som de försöker följa.
Visst är det härligt att det blir ljusare för varje dag som går? Snart är det faktiskt vår! (kanske är
det vår när detta läses!) Verksamheten i föreningen står ju aldrig still, men det är något visst när
det blir lite varmare och vi kan komma ut i torra och härliga marker med våra kurser, träningar
och tävlingar.
Ha nu en njutbar stund med vår fina klubbtidning Broosket, som nu faktiskt går in på sitt 31:a
år!
Ronny Liljegren, ordförande



Den här gången säger vi GRATTIS till
Fred Boman 85 år 15 maj
Åke Henriksson 80 år 7 maj
Ingegerd Malmqvist 80 år 14 maj
Inger Westerlund 70 år 19 maj
Ulf Hjerthén 60 år 6 april
Leif Björkegren 50 år 27 mars
Anders Espmark 50 år 28 mars
Carina Lindby 50 år 25 maj
Peter Falk 40 år 1 april

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

Johan Björksved 40 år 3 maj
Ronnie Samuelsson 40 år 34 maj
Jenny Timgren 30 år 21 april
Julia Key 30 år 26 maj
Felice Gardelin 10 år 24 april
Melwin Bäckström 10 år 24 maj
Vilda Falke 10 år 3 juni
Carl Håkansson 10 år 14 juni

Nästa nummer

Nästa nummer av Broosket ges
ut i juni. Manusstopp 1 juni
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Tävlingspokalen 2017

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 minst 10 av de tävlingar som
följer här nedan under 2017 på Gotland. Inget krav på tid eller resultat.
Tävlingarna som ingår:
9/4
Suderträffen			Vallhagar, Fröjel
21/4
NattiNatta (nattorientering)
Norr Gardestugan, Stenkyrka.
23/4
Broruset				Norr Gardestugan, Stenkyrka.
30/4
Vårträffen			
Pavalds gård, Hellvi.
20/5
Ungdomstrollet			Bygdegården, Stenkumla.
21/6
DM-sprint			Norra Visby.
8-9/7 2-dagars (räknas som två)		
Lojsta.
11-13/7 3-dagars (räknas som tre)		
Siglajvs, Rute.
5-6/8 Medeltidskampen (räknas som tre) Ljugarn.
2/9
DM-Medel			Lindeberget, Linde
10/9
DM-Lång			Lickershamn Stenkyrka.
1/10
Gotlands Hösträff			
Sigvalde Etelhem.
21-22/10 Helg utan Älg (räknas som två)
Ihre Gård.
Anmäler sig gör man på Eventor eller till sin ungdomstränare, som regel söndagen innan
tävling, det finns också klasser som man kan anmäla sig i på själva tävlingsplatsen.

Städdag vid Kinner
• Städdag 29 april kl 10
Vi upprepar fjolårets succéartade städning av lägenheterna och omgivningarna kring
Kinnerstugan. Samling kl 10, vi bjuder på lättare lunch och därefter klubbkavle arrangerat av lag 2 (se även sidorna 16-17). Håll utkik efter mera information på hemsida och
facebook.
• Sommarvaktmästare sökes
Vi söker någon som kan vara vaktmästare vid Kinnerstugan under delar av juni, juli och
augusti. Ansökan och frågor Ulf Nilsson byggulf@hotmail.com eller 0707277967



Boka in sommarfesten

Boka in klubbens sommarfest torsdagen den 13/7! Plats och tid kommer, håll ögonen
öppna!
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Betala din medlemsavgift
Avgiften för medlemskap i Gotlands Bro OK är:
• Familjeavgift 400 kr (inkl barn tom 17 år)
• Vuxen 18 år - 200 kr
• Barn/ungdom tom 17 år 100 kr
• Medlemmar 75 år och äldre är hedersmedlemmar, medlemsavgiften är frivillig
Avgiften betalas på postgiro 3 19 27-7
Vill du lägga till medlemmar behöver jag ha ett personnummer.
Vill du avsluta ditt medlemskap vill jag gärna att du meddelar mig
Är du osäker på vilken avgift du skall betala eller vill ha ett inbetalningskort är det bara
att du hör av dig till mig.
Helene Eklund 0736-766 746
helene.eklund@gotlandsbrook.com

Invigning av OL-lekplats vid Kinner
Tisdagen den 28 mars klockan
18.00 inviger vi vår OL- lekplats
som med stöd av Postkodstiftelsen
färdigställts vid Kinnerstugan.
Lekplatsen skall hjälpa oss att skola
in våra yngsta till orienteringen
och på ett bra sätt förklara våra
tävlingars uppbyggnad.
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Ohoj! En ny cup för MTBO!
Nu satsar vi på MTBO-cupen Gotland (mountainbikeorientering)!
Alla kan vara med – Det Du behöver är en mountainbike (mtb) eller en cykel som klarar
att användas i skogen. Hjälm är obligatoriskt!
Det kommer att finnas ett begränsat antal kartställ att fästa på cykeln att låna
samt även Sportident-pinne som man stämplar med vid kontrollerna.
2017 års deltävlingar
Onsdag 3 maj, start 18.00 - 19.00, på Hällarna. Samling P-plats strax söder om Leva
Onsdag 24 maj, start 18.00 – 19.00,
Onsdag 14 juni, start 18.00 – 19.00,
Måndag 10 juli, start 10.00 – 11.00,
Onsdag 16 augusti, start 18.00 – 19.00,
Onsdag 6 september, start 18.00 – 19.00,
Lördag 30 september, start 10.00 – 11.00,
Varje gång finns tre banor att välja mellan: Kort ca 4 km, Mellan ca 7 km, Lång ca 10 km.
I MTBO-cupen får Du poäng efter placering på respektiva bana. Seger ger nio poäng enligt modellen: 9-6-4-3-2-1. Dina fem bästa resultat räknas. I finalen, 30 september, gäller
dubbla poäng.
Det kostar 50 kronor att delta för Dig som är 17 år och äldre.
Pengarna går till priser på finalen.

Festkommittéerna 2017-18
Vi rullar på med våra festkommittéer. Här kommer de som är närmast i tiden. Första namnen i resp. kommitté fungerar som sammankallande. Om Bro OK har någon som vinner
mästartröjan så arrangerar kommitté nr 6 denna, om inte så arrangerar nr 6 årsfesten 2018.
Nr 5 Sommarfesten 13/7-2017.

Nr 6 Ol-gala 2017/Årsfest 2018.

Maud o Björn Andersson		
Per o Ann-Sofie Lindskog
Brent Godman o Julia Key		
Mattias Westfält o Malin Niklasson
Helene o Anders Eklund		
Birgitta o Ulf Hjerthén
Louise Vetter			Svenna Westfält
Bo Sandahl			
Karin Mårtensson
Susann Hansson			
Eva Stenström
Mari Gladh			
Peter Falk

5

Erland Gardell – guldprisad

Scoutläger med kungen och tränare för Loob
På Idrottsgalan i februari fick Erland Gardell ta emot Gotlands
idrottsförbunds förtjänstmedalj i guld, den finaste utmärkelse
en gotländsk idrottsledare kan få.
Enligt kriterierna skall man ha varit idrottsledare i minst 20 förtjänstfulla år. I praktiken
krävs det minst det dubbla för att komma i fråga för utmärkelsen. GI:s motivering:
Erland Gardell är en skogskarl från norra Gotland med ishockeybakgrund. En underfundig ledare med humor och 50 års erfarenhet. Sprider glädje och ställer upp i vått och torrt
gärna omgiven av ungdomar.
Det var en märkbart tagen Erland som tog emot medaljen på Idrottsgalan, hur var
känslan?
– Jo, jag var glad och upprymd. Det är ju ett bevis på att jag gjort något bra som idrottsledare. Vi var sex stycken som fick medaljen i år, fyra var med på galan. Jag känner mig
hedrad.
Är du van att stå på scen i andra sammanhang?
– Jag var blyg i ungdomen. Men så fick jag gå plutonchefs-skola, och det var bra för mig.
Genom åren har hållit en hel del tal i olika sammanhang. Nu senast var det när Slite Utveckling hade frukostmöte, då pratade jag för Othems hembygdsförening.
Ibland händer det att det är du som delar ut priser?
– Jo, på OL-galan är det jag och Anders Nilsson som delar ut Skogskarlarnas priser till
ungdomarna. Det är trevligt.
Motiveringen antyder att du inte bara sysslat med orientering. Vilka ledaruppdrag
har du haft?
– Jag spelade ishockey i Graip på 60- och 70-talen. Jag spelade själv och var ungdomstränare. Under några säsonger var jag på rinken i stort sett varje dag. Jag höll på tills ett knä
sa ifrån. Jag blev då hockey-domare, det blev väl ca 20 år. 1964 bildades OK Rauken och
vi var inte så många ledare, så man fick göra det mesta. Jag var kassör nästan hela tiden,
och sedan har det varit banläggning, stugskötsel m.m.
Varför blev det orientering överhuvudtaget för dig?
– I slutet på 50-talet var jag med i scouterna. Vi var på ”Silverhajken” och skulle springa
natt-OL i patrull. Ingen av oss kunde orientera. Vi kom bort oss och gick in i ett hus för
att be om hjälp. Vi fick bulle med mjölk och sen skjuts tillbaka. Det var så genant, så jag
bestämde mig för att lära mig orientera. Sen dess har jag aldrig behövt skjuts tillbaka till
målet
Och sen blev du Broare!
– Ja, det var liksom naturligt att gå med i Bro OK när OK Rauken la ner sin verksamhet.
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Intervjun fortsätter på sista sidan.
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Foto: Birgitta Hjerthén

Jag är ju släkt med Anders Nilsson.
Hur har du blivit mottagen i
Bro?
– Toppen på alla sätt, det är ett
friskt gäng med trevlig stämning
och god kamratskap.
Jag vet att du har en meritlista
som du tänker visa dina barnbarn. Den kollar vi igenom nu.
Du har varit på scoutläger med
kungen:
– Jo, 1959 var det på Gålö. Runt
2000 scouter från hela Europa var
med. Jag var kock i min patrull och
vi såg kungen lite flyktigt. (Erland
är ett år äldre än kungen).
Träningsläger med Anders Gärderud:
– Malmahed 1962, möjligen -63.
Det var två juniorer i varje åldersklass från varje distrikt. Anders N
var också med. Gärderud sprang
för Södermanland.
Varit tränare åt Håkan Loob:
– Egentligen var det hans storebror
Peter som jag tränade. Men pappa Paul Loob ville att lille Håkan skulle få lite tuffare
träning, så han kom med i det laget jag hade. Det var i början på 70-talet.
Och så var de det där med att Magnus Ihreskog har suttit på din stol-ryggsäck,
det är väl inget att berätta för barnbarnen?
– Magnus är ju känd, så det tycker jag allt. Det var i Buttle. Men han reste han sig
snabbt när jag sa att jag skulle berätta det för mina barnbarn!
Du har ju ett ”civilt” liv också, vad pysslar du med?
– Jag är lantbrukare på vår släktgård Långume i Othem. Man kan ju undra hur jag hann
med alla idrottsaktiviteter, men man får planera! Djuren skötte farsan förr, nu har jag
bara lite am-kor kvar. Jag odlar spannmål och så jobbar jag i skogen.

Westfält om nio mil på skidor

Sportdryck, blåbärssoppa, buljong

Mattias Westfält körde Vasaloppets nio skidmil på fyra timmar och sexton minuter. Här berättar han om sina upplevelser den första söndagen i mars.
Berga by 04.45
Jag vaknade med ett ryck av ett svagt prasslade, som att någon rotar runt bland
kläder. Suck…är de redan vakna? Jag skall åtminstone sova en 45 min till…minst.
Gör ingen större skillnad att ställa sig i kö nu eller om en stund, de där båtflyktingarna från Gotland kan stressa bäst de vill. Lite irriterande att jag inte kommer ihåg
vad han heter, vi kallade honom bara “Gotland” rätt och slätt där ute på KA1. Äh…
jag såg att det stod 3197 på skidorna, kollar upp namnet sen, måste försöka somna
om nu.
Berga by, startplatsen 05.30
Helt otroligt! Redan säkert över 100 meter kö och ännu en timme till insläppet i fållan, folk är här tidigare för varje år, undrar var det skall sluta? Ingen idé att gå och
lägga sig snart.
Gud vad jag är kaffetörstig, såg att de bjöd på både java och bulle där uppe vid
bajamajorna. Men om jag lämnar kön får jag säkert ställa mig sist igen. Frågar den
trötta kufen framför mig att passa mina skidor och hålla min plats. Kan ju alltid
hämta en kopp till honom också som en kompensation, är ju ingen risk att han drar
med mina skidor, har ju koll på startnumret, 3197 är det visst.
Berga by, backen 08.07
Pust…stön…redan mjölksyra i benen och armarna är lite stumma, behöver verkligen den här kön för att inte gå på för hårt i uppförsbacken. Gäller att passa sin
utrustning här, folk kliver på både skidor och stavar som om det inte fanns en
morgondag.
Hakar på 3197 här i kaoset, han verkar ha funnit en bra kö att gå i.
Hökberg 12.09
-Sportdryck, blåbärssoppa!
-Sportdryck, blåbärssoppa!
Skall bli skönt när vinterveckan är över, börjar kunna det här nu efter en veckas
arbete.
-Blåbärssoppa, sportdryck!
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-Bule!
-Va!! Vad sa du?
-Bulånger!
-Va??
-Buljong
-Ok, här…
Haha hörde inte vad han sa. Han måste varit trött, sluddrade fram orden bara…3197
får en jobbig avslutning på det här loppet skulle jag tro.
Mora 13.17
-Grattis!
-Grattis!
-Bra jobbat, grattis!
Riktigt kul att dela ut medaljer, alla är så lyckliga när de kommit i mål. Mycket roligare att stå här än att plocka av chipet från åkarna som jag fick göra förra året.
Men åååå va äckligt…han har ju slem och is i hela skägget...3197 får hänga på sig
medaljen själv, usch!
Mora 14.30
Sorlet är högt och likaså humöret, alla de hundratals skidåkarna som byter om och
skall ta sig en välförtjänt dusch känner sig nöjda med dagsverket de utfört och
för somliga har nog en smula ångest lagt sig, som byggts upp sakta men säkert de
senaste veckorna. Lite ute i periferin sitter det en mycket sliten åkare på golvet, lutad
mot väggen och tuggande på en energibars försöker han få tillbaka lite krafter inför
tvagningen och promenaden till fältmåltiden.
Plockar lite förstrött med kläderna och viker ihop sin nummerlapp med 3197, lägger
den i väskan, reser sig upp, plockar med sig handduken och mumlar i förbifarten
mot duschen
-nästa år...då jävlar…
Mattias Westfält
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Folke Svangren – Årets ungdom

”Det var skönt att få springa utan mormor”

En av klubbens fina traditioner är att på årsfesten utse och
belöna Årets ungdom. För 2016 gick priset till Folke Svangren.
När förstod du att det var dig Göran Gustavsson beskrev när han läste upp motiveringen
till Årets Ungdom?
– Jag tänkte att det kanske kunde vara jag. Edvin Nilsson fick ju förra årets pris, och jag har
presterat bra 2016. Jag har gjort mitt första år i H14. Jag gillar svårare banor, det är roligare och
jag är bra på att orientera, så det har gått bra trots att många är äldre än mig i klassen.
Du höll ett litet tacktal där det lät som om din familj tvingar dig att träna?
– Nej, det var ett skämt. Men ibland kan man behöva en knuff för att komma ut. När man väl
är ute och tränar är det skönt.
Så hur mycket tränar du då?
– Måndagar hiphop, tisdag Kinner, sen är det alla tävlingar. Jag går på gym med familjen
ibland. Så är det ju skolidrotten, jag går i sjuan på Atheneskolan. Jag tränar fäktning i skolan,
mest på lek det är inget jag tänker tävla i.
Hur länge har du hållit på med orientering?
– Sen jag var 5 år. Jag sprang inskolning oftast med mormor Edith. H10 började jag springa när
jag var 8 år, jag tyckte det var skönt att få springa själv.
Vad är det häftigaste du varit med om inom orienteringen?
– Rikslägret i Sälen som jag fick vara med på för första gången 2016. I år är lägret i Idre och
jag skall vara med där, det ser jag verkligen fram emot! På Rikslägret träffar man många nya
kompisar, det är häftiga träningar och en massa andra kul aktiviteter.
Vad har du mer för planer för 2017?
– Jag skall åka till O-ringen i Värmland, då springer jag H14. 25-manna är ju alltid kul. 2016
fick jag springa i Gotland lag 1. 2017 vill jag utvecklas orienteringsmässigt och det gör man
genom att träna olika tekniska moment. Jag måste nog träna mera löpning också.
Framtiden då, har du något långsiktigt mål?
– Nej, jag går ju bara i sjuan. Kanske vill jag gå OL-gymnasium, men jag väntar till jag går i
nian och ser hur jag känner då.
Var gör du av pokalen?
– Den ställer jag bredvid mina andra priser. Men den är för stor för prishyllan, så den får stå
på en byrå. I prishyllan finns även några DM-plaketter, en 2-dagars pokal och många Bros
Tävlingspokal.

Birgitta Hjerthén
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Foto: Birgitta Hjerthén
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Kursstart för alla nivåer

Massor av sätt att lära sig orientering
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 (www.gotlandsbrook.com)
Kursstart våren 2016 är tisdagen den 28 mars klockan 18:00 vid Kinnerstugan.
Nybörjarkurs från c:a 6 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
Orange grupp - för de som klarar av alla verktyg inom orienteringen
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.
Tisdagen den 9 maj anordnar vi Morotsloppet vid Kinnerstugan. Denna tävling är till för alla
som vill prova på att springa en riktig orienteringstävling.
Den 20-21 maj anordnar vi ett breddläger tillsammans med övriga orienteringsklubbar på
Gotland.
Vi arrangerar även en hel del träningsläger samt tävlingsresor till fastlandet.
Vi som jobbar med med träning och rekryteringsverksamheten i klubben är
Göran Gustafsson ordförande
Jenny Andersson
Jonas Pettersson		
Leif Björkegren 		
Andreas Liljegren 		
Linda Zakrisson 		

070-167 99 23

Brent Godman
Mattias Westfält
Göran Kimell
Anders Nilsson
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Styrelsen på konferens i Fröjel

Rekreation och processarbete mot framtiden

Den 11-12 mars hade styrelsen processarbete under ledning av Anna Samelius. Vi följde
upp de båda framtidskonferenserna som gjorts. (Åland januari 2016 och Fårö januari
2017). Medbjudna var också styrelsens ”respektive” och helgen bjöd också på rekreation. Det hela finansierades genom att utnyttja en del av den pengapott som vi dragit in på
lärgrupper.

Välj Bro OK nästa gång du spelar
Vi är med och delar på 50 miljoner!
Gotlands Bro OK är ansluten till Svenska Spels satsning Gräsroten. Det unika med
denna satsning är att alla som spelar hos Svenska Spel är med och bestämmer till vilka
föreningar pengarna ska gå. Välj Gotlands Bro OK som din favoritförening nästa gång
du spelar hos Svenska Spel. Då är vi med och delar på pengarna. Du gör det i din
spelbutik, på svenskaspel.se . Tack för ditt stöd!

13



Att vara idrottsförälder

Sofia Gardelin om våra viktigaste personer
Under hösten 2016 fick jag en förfrågan från Annelie Blixt på SISU Idrottsutbildarna
att ingå i en referensgrupp och tillsammans med SISU ta fram ett arbetsmaterial till en
föräldrarutbildning för idrottsföräldrar.
Hon berättade att SISU tillsammans med Länstyrelsen Gotland skulle starta ett projekt
som de kallade ”Att vara idrottsförälder”
Detta projekt skulle gå ut på att stärka föräldrarnas roll i barnens idrottsliv. Hur man
kan hjälpa föräldrarna att stödja barnen på rätt sätt. Att stödja barnen så de blir vinnare
i livet genom idrotten. Men också hur man hjälper föräldrar att bli en del av klubben
som barnen är aktiva i.
För att lyckas med detta behöver föreningarna och föräldrarna arbeta tillsammans.
Projektet utgick också ifrån barnkonventionen. Det är speciellt 4 artiklar ur barnkonventionen som idrotten ska förhålla sig till. Dessa fyra är:
Artikel 2 – Slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde och att ingen
får diskrimineras.
Artikel 3 – Anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla
åtgärder som rör barnet.
Artikel 6 – Säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.
Artikel 12 – Rör barnets rätt att uttrycka sina åsikter och att få dem beaktade i alla
frågor som berör honom eller henne, med hänsyn till barnets ålder och mognad.
Under projektets gång fick vi läsa en bok skriven av Johan Falby som heter
Gör det bättre själv om du kan.
Självklart tackade jag JA till att vara med i referensgruppen. Uppdraget lät både
spännande och lärorikt. Samtidigt som det är kul att kunna få bidra med mina egna
erfarenheter och tankar som idrottsförälder till två tjejer som båda håller på med
orientering och handboll.
Vi i referensgruppen träffades vid 3 tillfällen. I gruppen var det en blandning mellan
ledare, styrelsemedlemmar och jag som ”bara” är förälder.
Annelie Blixt och Jan Christoffersson (som även han arbetar inom SISU) hade tagit
fram ett skal till det kommande materialet till föräldrarlärgrupperna.
Vi fick läsa igenom materialet samt Johan Falbys bok Därefter fick vi komma med
synpunkter och tankar på hur en bra idrottsförälder bör vara och agera. Det blev
många intressanta diskussioner under dessa tre sammankomster. Vi hade alla olika
erfarenheter med i oss i bagaget som vi kunde dela med oss utav.
Hur många av er som är föräldrar (med handen på hjärtat) har inte suttit i bilen till-
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sammans med ert barn på väg hem efter en match eller tävling och kommit med
massor av åsikter, synpunkter och råd på hur barnet/laget borde ha agerat, vad de
gjorde som kunde gjorts bättre osv. Hur tror ni att barnet känt sig då. Tror ni att
barnet är mottaglig för en massa tips och idéer när de kanske har förlorat matchen,
gått fel på bana, eller bara är allmänt trött efter aktiviteten.
Det vi som föräldrar bör tänka på i ett läge som detta är att låta barnet bara få vara
eller kom bara med positiva ord. Vi som föräldrar bör lämna över ”coachingen”
till ledaren/tränaren. Detta sköter de alldeles utmärkt. Vi måste få barnen att se en
tydlig gräns på vem som är förälder och vem som är ledaren/tränaren. Vi föräldrar
ska finnas där som en stötte pelare, en värmande famn och ett bollplank om barnet
själv vill det.
Vi föräldrar behöver bara se att har barnen kul då kommer också erfarenheten
och lärandet. Vem vet det kanske resulterar i ett lysande resultat men är det, det
viktigaste? Det viktigaste är återigen att barnet har kul både under aktiviteten men
också däremellan när de umgås i klubblokalen, i klubbstugan, eller under en helt
vanlig pizzakväll.
Många diskussioner slutade ofta med frågan: Hur får vi föräldrarna mer delaktiga i klubben? Här kom vi fram till att klubbens styrelse och medlemmar har en
stor uppgift. Hur välkomnar vi nya medlemmar? Hur informerar vi om klubbens
aktiviteter, stadgar, styrdokument, regler osv. Hur får vi föräldrarna att tycka det är
kul att hjälpa till tex i sekretariatet, kiosken, tvättning av matchställ osv. Vi enades
också om att detta är en stor fråga för många klubbar. Vi ska bara få föräldrarna att
se hur kul det är att vara en del av klubben. Är man väl där inser man snart hur kul
det är och sedan är man ”fast”

Sofia Gardelin
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Här är alla lag i klubbkavlen

Ta med alla du känner och ät korv

Klubbkavlen är en tradition inom föreningen. Här gäller det i första hand att delta, i andra
eller möjligen tredje hand eller rent av inte alls att springa fort. Vid varje tillfälle bjuds det
på korv/fika i ett arrangemang där samhörigheten är det viktiga.
Ansvarig kontaktperson för varje klubblag är angivet i fetstil nedan och denne ansvarar för
att sammankalla respektive lag inför de tre klubbkavlarna. Vet du fler som vill vara med så
ta med dem också.
Första klubbkavlen är inplanerad i samband städdagen vid Kinner lördagen den 29 april.
Samma succéupplägg som ifjol från Stugkommittén se separat inbjudan.
Ytterligare två klubbkavlar är planerade: 30 maj och 29 augusti.
Ansvarig för första klubbkaveln är LAG 2
LAG 1
LAG 2
Göthe Dahlberg 073 705 68 00		
Erland Gardell 073 997 57 91
Ylva Svangren 070 090 65 22		
Jonas Pettersson 070 580 89 77
Ronnie Samuelsson 070 732 40 41		
Göran Kimell 070 914 45 00
Helge Gardelin 070 314 52 16		
Bettan Kimell 076 390 54 44
Linda Zakrisson 070 589 42 49		
Kjell Skalberg 070 632 49 41
Susann o Filip Hansson 070 671 65 10
Henri Hägg 073 985 78 56
Johanna Elander 073 703 70 12		
Melker Vetter 070 662 94 00
Ulf Nilsson 070 727 79 67		
Henrik Reintz 070 571 81 55
Frida Boman 076 218 72 80		
Magnus Thomsson 073 973 61 24
Mari Gladh 072 191 01 55			
Ronny Liljegren 070 631 15 86
Peter Pettersson och			
Elvira Hansson 070 357 35 76
Edvin Samuel Damberg 070 797 42 79		
LAG 3					LAG 4
Anders Nilsson 070 474 38 18		
Per Lindskog 070 245 98 92
Johan Malmros 070 726 30 74		
Lena Falk 070 880 44 55
Göran Gustafsson 070 167 99 23		
Anders Blomér 070 565 45 30
Mats Ahlqvist 070 655 81 24		
S-O Westfält 070 552 72 67
Peter Falk 070 522 51 36			
Janne Lindby 070 591 66 67
Andreas Liljegren 070 763 42 70		
Monika Westfält Nilsson 070 5527267
Inger Westerlund 070 612 74 07		
Mattias Åkerblom 073 629 39 35
Kevin Thomsson 073 593 05 93		
Dennis Samuelsson 073 593 05 93
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forts. lag 3:				forts lag 4:
Wallis 073 336 79 60			
Andreas Phersson 070 332 01 96
Frida Yttergren 073 627 57 34		
Moa Vistrand 070 407 98 89
Kent Vinberg 076 209 74 1		
Mattias Westfält 070 289 37 23
Marcus Gardelin 070 222 85 98		
Emil Björksved 070 729 68 48

LAG 5					LAG 6
Birgitta Hjerthén 072 710 76 97		
Mårten Korall 072 858 55 29
Rasmus Virgin 070 321 94 38		
Ola Udén 073 028 40 99
Magnus Ihreskog 073 925 26 07		
Gunnar Nilsson 072 212 92 00
Sauli Jakobsson 070 253 33 06		
Bo Sandahl 073 771 53 48
Peter Skalberg 072 248 82 72		
Sven-Åke Asklander 073 613 65 00
Christina Löthberg 073 767 93 16		
Thomas Lövkvist 073 613 14 38
Erik Löfgren 070 524 82 11		
Jan Norrby 070 288 19 96
Johanna Elander 073 703 70 13		
Olof Gardell 073 936 26 67
Cajsa Mårtensson 073 663 14 44		
Kjell Nilsson 070 471 29 99
Björn Flodman 070 880 44 55		
Carina Nilsson 073 047 96 37
Helen Eklund 073 676 67 46		
Frida Hermansson 070 966 08 37
Adrian Nordgren 073 828 94 50		
Anna Samuelsson 073 565 94 19
LAG 7					LAG 8
Mats Sigalit 070 716 70 18		 Eva Stenström 073 838 91 70
Krister Dahlström 070 274 34 12		
Björn Andersson 070 781 01 02
Leif Björkegren 070 854 99 62		
Brent Godman 073 760 13 15
					
Kurt Löfgren 070 881 49 63
Gunnar Eriksson 070 398 30 10		
Gert Lundquist 070 114 50 86
Amadeus Hansson 076 819 45 91		
Leif Jacobsson 073 852 28 61
Gunlis Samuelsson 070 555 12 32		
Örjan Högberg 070 328 60
Karin Löfstedt 073 065 18 06		
Göran Nyberg 070 318 86 43
Jonn Boman 073 653 12 57		
Thomas Blomér 070 527 22 56
Ida Cissi Johan Nyström 070 754 43068
Tobias Röös 072 550 48 39
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Våra

tävlingar 2017

Säsongen 2017 står för dörren. Gotlands Bro OK arrangerar i år sju tävlingar, utöver alla
motionsorienteringar, nattcuper och sprintcuper.
Här följer våra egna tävlingar, inklusiver huvudfunktionärer:
Tävlingens namn
Tävlingsdatum Tävlingsledare		
Banläggare
DM, natt, Gotland
2017-03-31
Mats Ahlquist		
Erik Löfgren
Nattinatta, Gotland
2017-04-21
Gabriella Hammarskjöld Leif Svangren/		
								Göran Kimell
Broruset, Gotland		
2017-04-23
Gabriella Hammarskjöld Leif Svangren/		
								Göran Kimell
Lillkorpen Gotland
2017-05-06
Kurt Löfgren		
Ur GOF
Morotsloppet		
2017-05-09
Ronny Liljegren
DM, lång, Gotland
2017-09-10
Kjell Skalberg		
Göran Gustafsson
Helg utan älg		
2017-10-21-22 Per Lindskog		
Keith Samuelson/

Birgitta Hjerthén

För fullständigt tävlingsprogram, se www.gotlandsbrook.com
eller eventor.orientering.se. Där hittar du alla arrangemang i
hela landet.
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Alla klubbens damer, tjejer, brudar
med anknytning till Bro OK
hjärtligt välkomna
på

TJEJFEST
Lördagen den 1 april kl. 17.30
Samling vid Kinnerstugan för qigong med klubbens egen Elisabeth
Johansson. Kom i rörliga kläder och t ex gymnastikskor. Vi kommer att
vara ute om vädret tillåter. När vi är tillräckligt uppvärmda kommer vi att
gå på ubåtsjakt.
Medtag: Ögonbindel, 150 kr och egen dryck. Bordsvatten och cider finns.
Dusch och bastu innan maten.
Vi vill att ni vid anmälan berättar om du har gjort något som troligen inte
så många känner till, gärna något galet/tokigt, t ex ätit middag med Rod
Stewart, sett en flamingo i Fideviken, ätit sniglar i Paris, delat hiss med
Ingemar Stenmark eller läst vid samiska folkhögskolan i Jokkmokk.
Anmälan till:
Eva Stenström, evastenstrom@live.com Tele: 073 838 9170
Wallis christina_wahlgr@hotmail.com Tele 0733 367960

Välkomna!
Tjejfestkommittén
Eva, Linda, Elisabeth, Camilla och Wallis
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Gotlands Bro OK
Box 1145
621 22 Visby

Fredag 31 mars
startar säsongen
med natt-DM i Ire



”Om någon ber vill jag gärna hjälpa till”

Fortsättning från sidan 7, intervju med Erland Gardell:
Jag har förstått att du är en riktig föreningsmänniska, vilka föreningar är du engagerad i?
– Nja, det är väl inte så mycket: Hembygdsföreningen Othem-Boge, Lantmännens kretsråd, Ordförande för LRF-avdelningen, Ordförande för Norra Hushållningssällskapet (jag
har faktiskt ”tagit över efter landshövdingen”), Aktiespararna Gotland.
Är du hemma någon gång?
– Jo då. Jag försöker, men min fru Laila får nog kallas ”föreningsänka”. Men jag säger
inte nej så ofta, om någon ber vill jag gärna hjälpa till. Det händer att jag säger nej. Men
orientering är nummer ett, där mår man gott!
Det är alltid trevligt att prata med Erland som är positiv i alla lägen, en ytterst värdig mottagare av GI-guldet.
Birgitta Hjerthén
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