Ulf Nilsson, glad och nöjd arenachef på SM. 

Foto: Louise Florin

I denna tidning:

Diskvalificerade i SM
Kjell Skalberg om SM-succén
Nr 2 Årgång 25
Juni 2011

Några

ord från redaktören

Vid O-ringen i Eksjö 2009 kom jag i samspråk med en löpare från Halmstad på
väg till start. Han kände igen mig från mina krönikor i Skogssport och berättade att
han närmast avskydde dagar utan orientering.
Och trots att den kvinna han lever med inte är orienterare hade han den sommaren, som han sa, lyckats pricka in 13 tävlingar på 14 dagar. Den där vilodagen fick
han ta med jämnmod.
Men efter O-ringen skulle det bli pest och pina, familjen skulle till Stockholm
och bara turista. Han rent av fasade för dessa dagar.
Under hösten träffade jag på samme löpare igen och frågade hur det hade gått i
Stockholm, överlevde du? Vet du, sa, han, jag hittade en lokal sprinttävling uppe i
Norrtälje, jag stack upp och sprang där, så det ordnade sig!
Sommaren för mig är också en massa roliga tävlingar. Inte lika ivrigt som min
kamrat från Halmstad, men ändå lite nya vyer. I år hoppar jag över Gotlandspaketet och springer istället tre dagars Havs-OL i Karlshamn och sedan Tjust 2-dagars
i Västervik. Sambon jobbar så det blir jag och barnen som reser runt med tält och
sovsäckar. Mysigt. Därefter återförenas familjen vid O-ringen i Söderhamn.
Det finns så mycket att ta igen, vårsäsongen på Gotland försvann ju på en enda
helg.

Magnus Ihreskog

Nästa nummer
Nästa nummer av Broosket
ges ut 13 september. Manusstopp 1 september.

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

Ledarevård 27 augusti

Alla som är med i styrelse och kommittéer
kallas till denna dag, lägg in dagen i er kalender redan nu. Vi kommer att börja ca 13.00 i
förmodligen Visby. Sedan blir det ett antal tävlingsmoment där varje kommitté bildar ett lag.
Det lag som blir sist under dagens tävlingar får
arrangera nästa år. Vi avslutar med en middag
på kvällen. Närmare kallelse kommer i början
på augusti.
Väl mött alla duktiga eldsjälar lördag den 27
augusti
Örjan Högberg, ordförande

2

Örjan,

ordförande:

Nog finns det utrymme för fler tävlingar
Nattinatta –Vårpaketet – SM, sedan var vårsäsongen över
Våren och försommaren är avklarad, men det känns nästan som att det inte varit
några tävlingar. Tre tävlingar första helgen i april (visserligen lockade vi många
från ”andra sidan”), sedan SM som vi arrangerade mycket bra. Troligen var det på
grund av SM som de tre första tävlingarna låg på samma helg. Men nog finns det
utrymme för fler tävlingar under maj och juni när det är varmt väder, varför inte
göra om några av motions-ol och köra dem som tävling på torsdagskvällen. Jag tror
att alla orienterare vill tävla mera.
För första gången deltog ju gotlandsklubbarna i ett gemensamt gotlandslag i
Tiomila men som vanligt gick det snett. Tidningen Skogssport tycker att vi bedriver
Hawaii-orienterng. På en tävling nyligen tyckte en äldre Broare: Nu får det … i mig
vara nog. Jag håller med, nu ser vi till att vi skärper till oss och slutar med dessa
fåniga misstag.
Vi önskar Benita Hansson lycka till framöver i sin nya förening Hagaby och nu
sätter vårt hopp till våra manliga ungdomar (35+ håller väl med?) till att fixa GTtröjan i år.
Kul att vi har 20-talet nybörjare på kurserna, nu måste vi hjälpas åt så att så
många som möjligt blir kvar inom orienteringen, och vi måste få med dem på sommarens tävlingar.
Hemsidan: Jag har bett Andreas Liljegren om att undersöka förutsättningarna
för att behålla SM-sidan som en medlemssida som bara medlemmar kan logga in på
med ett lösenord. Min tanke är då att varje kommitté skall kunna lägga in vad dom
vill, bland annat protokoll. På nuvarande hemsida har vi ju ett debattforum som
utnyttjas dåligt, skall det finnas kvar?
Hör av er med synpunkter om hur hemsidan skall se ut framöver till: andreas_liljegren@hotmail.com
Kom igen, nu kör vi så det ryker om skorna i sommartävlingarna (och gör rätt).
Örjan Högberg,
ordförande

Den här gången säger vi GRATTIS till
Karl-Gunnar Pettersson 80 år 27 juli
Anna Samuelsson 60 år 28 juli
Christer Skalberg 40 år 9 augusti
Elin Sigalit 10 år 1 juli
Albin Westfält 10 år 9 augusti
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Sommaren

2011

Massor av möjligheter att tävla och träffas
3-dagars på Gotland för alla

Våga delta i sommarens 3-dagarstävling 12–14 juli
3-dagars i orientering är årets största orienteringstävling på Gotland. Ta steget och ställ upp
en eller flera dagar. Vi hjälper dig tillrätta om du behöver. Sportident lånar du av klubben.
Sen är det bara att välja den bana som passar dig när du väl kommit ut till tävlingsplatsen!
Vi i Bro OK har en klubbvimpel som vi samlas omkring och där hittar du oss ledare som
kan hjälpa till om det behövs.
Tävlingsplatsen är vid Pavalds i Lärbro. Det finns orienteringsskärmar som visar vägen längs
väg 148 i backen norr om Lärbro.
Du kan starta mellan klockan 09.30 och 11.00 alla dagar.

Familjeläger i Fröjel

Årets familjeläger äger rum lördagen den 20–21 augusti vid Gustavs i Fröjel.
Lägret är avsett för alla i klubben. Vi tränar, fixar lite lekar, umgås, badar och trivs.
Ett verkligt bra till fälle att lära känna varandra lite bättre under trivsamma former.
Vi samlas i Fröjel på lördagen klockan 09.30.
Lunch, middag och frukost hjälps vi åt med att fixa till alla.
Klubbkavle på söndagsförmiddagen och sen åker vi hem.
Kostnad 100 kronor för vuxna och 50 kronor för barn
Anmäl till:
Erik Löfgren tel 0705-248211 eller mejl eriklofgren@telia.com
senast 15 augusti.

Tävlingsresa till Småland

Tävlingsresa till Småland 10–11 september
Vi åker med våra ungdomar till Småland för att springa två tävlingar i annan miljö. Alla
andra kan naturligtvis också åka med för att mäta krafterna med smålänningarna!
Avresa på fredagskvällen och hemkomst tidig söndag kväll.
En spännande resa för våra duktiga ungdomar – häng med!
Anmäl till:
Mats Sigalit tel 070-7167018 eller mejl mats.sigalit@hotmail.com
senast i samband med familjelägret.
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Höstens kurser vid Kinner

Höstens kursverksamhet startar 23 augusti
Välkomna till Kinnerstugan tisdagen den 23 augusti klockan 18.00 för nya spännande
kurskvällar. Nya som ”gamla” orienterare hälsas välkomna.

Klubbkavlar

Två klubbkavlar arrangeras under sommaren; 5 juli och 21 augusti. Håll utkik efter tid
och plats på hemsidan; www.gotlandsbrook.com

Sprintcupen

Fjolårets succé med en gotländsk sprintcup får sin fortsättning i år. Fyra tävlingar ordnas,
med start 14 juni. Sprintorientering avgörs via korta banor, ofta i bebyggelse. Anmälan på
plats, 20 kronor i avgift för vuxna (under 16 år gratis)
Datum att notera: 14 juni Säveskolans p-plats, 28 juni Visby , 9 augusti Klintehamn samt
16 augusti (ännu oklart). Se hemsidan www.gotlandsbrook.com för tid och plats. För info
även Ulf Nilsson, 215128 eller 070-7277967

Tävlingar i sommar

Kolla hemsidan under fliken ”tävlingsinfo”. Vid alla tävlingar på Gotland finns möjlighet
att delta i öppna motionsbanor med anmälan på plats. Här är sommarens tävlingar:
21 juni:
Sprint-DM, Linde
9–10 juli:
2-dagars, Lojsta
12–14 juli:
3-dagars, Hellvi
13–14 augusti: Medeltidsdubbeln, Etelhem

Motionsorienteringar

Vid motionsorienteringarna finns sex olika banor att välja på, anmälan sker på plats mot
en avgift av 40 kronor för vuxna, under 16 år gratis. Vägbeskrivning finns under klubbmeddelanden i gotlandstidningarna på onsdagar.
16 juni Ireviken
11 augusti Lojsta
30 juni Alskog
18 augusti Lickershamn
7 juli Bunge
25 augusti Etelhem
21 juli Tofta
1 oktober Visborgs slätt
4 augusti Hejdeby
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Rekrytering

Stort engagemang under våren
Det pågående rekryteringsprojektet är klubbens framtid
Under våren har elva kurskvällar med väldigt många deltagare genomförts.
Mellan 25 och 30 nya ungdomar i grön grupp har troget kommit till nästan alla
kurskvällar.
Till detta kommer nästan lika många i vit och så kallad regnbågsgrupp som
också deltagit i stort sett alla kvällar. Även en vuxengrupp med mellan fem och
tio deltagare har glädjande nog också varit flitig.
Vi har känt ett större engagemang än tidigare år från såväl barn som vuxna
vilket ser ljust ut för framtida orienteringsaktiviteter. Vi hoppas på minst lika
många deltagare till höstens kurser och tror att för att locka fler till sporten och
klubben så måste det bli ett stabilt och ganska stort gäng som träffas och trivs i
alla möjliga sammanhang. Gruppgemenskap.
Projektet har utöver kurserna även genomfört bowlingkväll med pizza, tre uppskattade badlördagar under vintern, ett helgläger i snöigt Fårösund samt ett läger
i Blekinge med ungdomar som springer vita och gula banor.
Susann Hansson och Eva-Lotta Virgin har utbildat sig i en barntränarutbildning i Skåne under två helger i maj.
Turligt nog så har vi inte bara många kursdeltagare utan också många väldigt
duktiga och engagerade ledare. Att många av dessa ledare är ganska nya i klubbens verksamhet ger också en positiv förhoppning inför framtiden.
Anders Nilsson,
rekryteringskommittén

Träningar under sommaren
Tisdagar är dagen för Sprintcup och Klubbkavle. Om ingen av dessa aktiviteter
står på schemat träffas vi vid Kinner för ”vanlig” träning 18.00.
Måndagar och onsdagar samlas träningsvilliga juniorer och seniorer på Säveskolans parkering 17.00. Det blir varierade träningar, ibland i skog ibland inte, ta
med kläder för båda alternativen. Frågor besvaras av Jonn Boman 0736531257
Torsdagar är det motionsorienteringar runt om på ön. Se även sidan 5.
För senaste information om träning rekommenderas hemsidan
www.gotlandsbrook.com. 
Träningskommittén
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Enkät:

Varför började du egentligen orientera?
I BROOsKets enkät är frågan den här gången varför de unga förmågor vi
har i ”grön grupp”, alltså de yngsta nybörjarna, egentligen börjat orientera. Ann-Marie Lundquist har hållit i pennan.
Tisdagen den 31 maj var det avslutning på ungdomskurserna vid Kinnerstugan i nästan
tropisk värme. Jag var där för att prata med några nybörjare i ”grön grupp”. De fick tävla
för första gången och efteråt vankades det korv, glass och priser åt alla. Det var roligt att
se alla dessa små när de kom springande i mål uppför backen, genomsvettiga och glada.
Jag ställde fyra frågor: Varför började du orientera, håller du på med någon mer sport,
vilken sport tycker du är roligast och vad var det roligaste på avslutningen?
Oliver Söderström, 8 år, Vallstena. Han blev intresserad av orientering när han sprang
Lillkorpen för första gången. Han spelar dessutom fotboll och innebandy, men tycker
mest om att orientera. Det roligaste under kvällen var priset han fick, en halskedja med en
orienteringsskärm.
Ottilia Thuresson-Olsson, 8 år, Väskinde. Hennes gympalärare i Väskindeskolan, Jonas
Pettersson, fick henne att börja orientera. Hon spelar också fotboll och innebandy och alla
sporter är lika roliga. Hon tyckte allt var roligt under kvällen.
Isak Hult, 6 år, Fole. Han visste inte riktigt varför han började orientera men han tycker
det är kul med sport. Förutom orientering är det fotboll och ridning som gäller, men orientering är roligast. Det han tyckte mest om denna kväll var att springa.
Tyra Malmros, 7 år, Väskinde. Det var Jonas som fick henne att börja orientera. Hon
håller också på med ridning och simning, alla sporter hon håller på med är roliga och
under avslutningskvällen var allt roligt.
Felix Bendelin, 7 år, Lokrume. Han fick pröva på orientering i skolan, därför blev det
orienteringskurs i Bro OK. Kanske var det pappa Henrik som inspirerade honom, han
tävlade för VOK i ungdomen. Han vet inte riktigt vad han tycker om att orientera men det
roligaste denna kväll var i alla fall att springa.
Hanna Ekman, 8 år, Lummelunda. Jonas fick henne att börja orientera. Hon håller på
med ridning och simning också och alla sporter är roliga, även denna kväll var allt roligt.
Anne-Marie Lundquist
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Intervju:

Utflyttad Broare – Max Samuelsson
Max Samuelsson var en av Gotlands Bro OK:s starkaste
seniorer för några år sedan. Men så försvann han plötsligt
från klubben. Birgitta Hjerthén har tagit reda på vart han tog
vägen.
 Max Samuelsson, 29 år, Bro-sorken som bor i Uppsala, jobbar i Västerås
och tävlar för IF Hagen i Skövde. Broosket reder ut varför det blivit så, vi får
också veta vad som väntar härnäst i livet för Max.
Du dök upp till SM på Gotland, hur gick det?
– Jag startade på Natt-SM, kom cirka 500 meter och innan jag fick en
muskelbristning. Jag har haft problem med vader och hälsenor i fyra år nu. Jag
sprang Suderträffen och det gick bra, sedan skadade jag mig helgen innan SM.
Jag var även anmäld till sprint, eftersom jag kunnat träna hyggligt under vintern
trodde jag att det skulle gå. Men nu får jag köra en ny vända med alternativ träning.
Vad tränar du då?
– Idag skall jag köra rullskidor, det blir även mycket cykel, simning och
gym. Jag har fått en massa tips, akupunktur med mera. så nu kör jag efter eget
huvud. Jag vet inte varför jag blir skadad, jag har för klena vadmuskler verkar
det som. Någon gång skall jag väl bli hel, det får ta den tid det tar.
Sprang du förra SM:et på Gotland 1999?
– Ja, då var jag 17 år och startade kortdistansen grymt bra, kunde blivit topp10, men en stor bom förstörde allt.
Vilka är annars dina bästa meriter?
– Jag har varit 13:e på ett Natt-SM som junior. Sedan har jag varit in bland
de 25 bästa på första sträckan på 10-mila, en gång hade jag tredje bästa tid på
sträcka tre tror jag. Det var i Eskilstuna. Så har jag två GT-tröjor naturligtvis,
2003 och 2005.
Du bor numera i Uppsala, men tävlar för IF Hagen, förklara!
– Malin (Danielsson, sambo) tävlar för Hagen och vi vill tillhöra samma
klubb. Malin jobbar inom läkemedelsindustrin, så det är inte så många ställen
det finns jobb för oss båda. Jag pendlar med buss till Västerås, det tar 1,5 timme
i varje riktning.
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Du utbildade dig till maskiningenjör i Linköping, är det vad du
jobbar som nu?
– Inte riktigt, kanske. Jag är projektledare på ABB och leder byggen
av transformatorstationer.
Du tävlar alltså för IF Hagen, Helena Janssons moderklubb. Hur
är det att ha en världsmästarinna som klubbkompis?
– Det blir ju såklart mycket fokus på henne, men samtidigt har hon ju
levt sitt eget liv och inte varit så mycket på hemmaplan. Men hon är enkel
och trevlig. (Helena Jansson representerar från och med i år Leksands
OK).
Hur mycket tid lägger du på orientering?
– Ganska mycket faktiskt. Jag har sprungit fyra, fem tävlingar i år
trots allt. Jag tränar nog mellan fyra och sju timmar i veckan, mest på
egen hand, jag har ingen kontakt med någon Uppsala-klubb. Jag känner
mig ändå ganska vältränad.
Vad har du för ambitioner framöver?
– Jag har ju siktet inställt på att klara Iron Man i Kalmar nästa år, det
är målet. Planen var att springa Stockholm Maraton i år, men så blev det
inte. Simning och cykling skall nog ordna sig, kan bli värre med löpningen. Just nu kör jag ett löppass i veckan, det brukar bli 1,6 kilometer…
Hur mycket koll på Bro OK har du?
– Jag har bra koll. Jag håller kontakten med ungdomarna i min ålder,
mest med Jonn Boman. Men att flytta till Gotland finns det inga planer
på. Det finns inga jobb för oss, så vi blir nog kvar i Uppsala.
Det ryktas om att något stort skall ske i sommar, berätta!
– Eh…ja vi skall gifta oss! Den 9 juli, det blir brudvisning vid Kinner
klockan 15. Själva vigseln sker på klassiskt 3-dagarsmark, på stranden
norr om Lickershamn. Ni är välkomna då också, klockan14.
Jag hade en sista fråga till Max, jag undrade om någon av de blivande
makarna skulle byta efternamn. Dock fick jag inget svar på det, vi får
vara nyfikna ett tag till!
Birgitta Hjerthén
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SM

på Gotland:

Kjell Skalberg om ett slit värt all möda
Det har gått två månader sedan Sverigeeliten intog Gotland för att
tävla om medaljerna i Natt- och Sprint-SM, 15–17 april. Tävlingsledaren Kjell Skalberg skriver här om sina intryck före, under och efter
jättearrangemanget.
 SM-Gotland 2011. Vi klarade det med stjärnglans. Att vara arrangör för ett SM
är inte lätt. Att vi tog på oss att arrangera SM-natt, Sprint-SM, Sprint-kval, Elitserie,
Juniorcup, publiktävling och GPS-uppföljning som enskild klubb är egentligen heltokigt.
Jag tror att få inser hur mycket jobb det är när man får frågan om man vill ställa
upp och hjälpa till, oavsett om det är som tävlingsledare eller som funktionär under
tävlingsdagarna.
Jag kommer ihåg när jag fick frågan, vi satt och pratade vid Kinnerstugan en tisdagkväll efter träningen, jag tog en servett och började skissa på hur vi skulle organisera oss. Ulf Nilsson fick ta arenan, Ronny Liljegren fick ta skogen, Pelle Lindskog
som kan allt men ändock är svårplacerad fick ta service, banläggare var inte så svårt
med de säkra ”kort” som vi har.
Resan hade börjat! Möten, möten i princip varje tisdagkväll vid Kinner sedan fler
möten med övriga klubbar och inte att förglömma möten med SOFT.
Det ingår även att göra så kallade observatörsbesök till de som arrangerar åren
innan vi har vårt arrangemang, trevliga besök i Strömstad, Vimmerby och Karlstad där
vi fick veta hur man bör göra och hur man inte bör göra!
Jag minns resan till Strömstad, jag åkte ensam i min servicebuss, Destinationen
saknade en båt så det blev att sitta i väntekö på hamnen i åtta timmar, jag kom ombord
med rampen tryckt mot bakluckan, väl i Oskarshamn så var det att sträckköra 40 mil
mitt i natten för att hinna fram till båtavgång till Koster klockan 8:00, övernattning på
golvet i servicebussen och sedan vända hemåt igen, nu till Nynäs, ingen lyxkryssning
precis!
Ekonomi, kartritning, arenaplatser, markägartillstånd, sponsorer, fältmåltider, boende, media var bara en del av de frågor som väntade på svar, men med bra kontakter
och en hel del jobb så landade pusselbitarna på plats.
Att intresset för orientering på Gotland är stort visste vi men när anmälningstiden
närmade sig slutet så kunde vi bara konstatera att vi slagit svenskt orienteringsrekord i
anmälda till SM, omkring 700 starter i varje disciplin.
Första start! Fredag 15 april kl 20:31 i närheten av Bursbaracken på Toftafältet, alla
funktionärer på tå, väl pålästa, taggade för att visa svensk orienteringselit hur bra vi är
på att arrangera.
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SM-natt och sprint-SM genomfördes i sin helhet med mycket hög kvalité.
Nu efteråt när allt är över så är all tid och möda värt sin vikt i guld.
Ekonomiskt så kommer det att bli ett hyfsat tillkott till alla som hjälpt till,
exakt hur mycket i kronor vet vi inte just nu.
Några episoder:
Vad fick speakern Per Forsberg i kaffet, såsom han pratade!
Vem åt upp alla mackor och bullar i presstältet, när det var så pass lite mediefolk på plats (mest lokalmedia).
Tack, husägaren som bjöd vår kontrollvakt på kaffe!
SOFT: varför skall den som blir tia få bronsmedalj!
Tack god Gud för det fina vädret.
Soppsleven fick ersättas med en kanotpaddel!
Ett stort och varmt tack till alla som så välvilligt ställt upp och hjälpt till.
Kjell Skalberg, Tävlingsledare
• Se första SM-skissen på Kjells servett på sista sidan.

 Resultatmässigt från SM kan vi komma ihåg att vi fick två löpare till final i
Sprint-SM: Benita Hansson i D21 och Alexander Nilsson i H20. Bra jobbat.

Prins Daniels brev till tävlingsledaren
Utan framgångar i Polen

Tio personer från Gotlands Bro OK har tävlat i Baltic Cup i Wehjerowo i Polen i
slutet av maj. En sprint, en medel och en långdistans stod på programmet.
Resultaten var...hur ska vi uttrycka det...”sådär”.
Två sistaplatser (Bo Sandahl och Jan Norrby), två näst sistaplatser (Gunnar
Eriksson och Elisabeth Kimell), en felstämpling (Magnus Ihreskog) och en
som bröt (Jonas Ihreskog Florin).
Dock tog Amadeus Hansson en fin femteplats i H14, Anders Nilsson blev
sexa i H65 där Björn Andersson blev 15:e. Andreas Liljegren 34:a i H21elit.
Jonas Ihreskog Florin bröt visserligen dag två, men svarade på sprint och lång
för fina insatser. Han genomförde sin debut i H10 (med fast starttid och utan
skuggning) i dessa polska tävlingar.
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Dokument:

Prins Daniel tackade nej till SM
SM-tävlingarna sammanföll med kronprinsessan Victorias och prins
Daniels Gotlandsbesök. Och nog försökte Kjell Skalberg få prinsen som
prisutdelare. Men det blev till slut landshövding Cecilia Schelin Seidegård som skötte uppgiften.
 Frågemejlet till hovet:
SM i orientering avgörs på Gotland nu i helgen. Vi har prisutdelning
Söndag 17/4 kl:14:10. Kan/vill Prins Daniel tillsamans med vår landshövdeng,
Cecilia dela ut SM-medaljer. Det tar 30 - 40 min.
Kjell S Tävlingsledare

Svarsmejlet till Kjell:
Hej Kell,
På uppdrag av H.K.H. Prins Daniel ber jag att få tacka för den vänliga
inbjudan att dela ut SM-medaljer den 17 april 2011.
Prinsen tackar dessvärre nej. Med hänvisning till Prinsens redan fastlagda program finns det inte möjlighet att tillmötesgå Er förfrågan.
Med vänlig hälsning
Therese Sjögren
Sekreterare till H.K.H. Prins Daniel

Benita har bytt klubb

Benita Hansson har vid halvårsskiftet lämnat Gotlands Bro OK för att i fortsättningen tävla för Hagaby GoIF, Örebro. Benita bor redan där och kommer
de närmaste tre åren att studera på orten.
– Jag får även möjlighet att träna och tävla tillsammans med fler tjejer i min
ålder och ser det som en stor chans att utveckla mig, säger hon.
Benita är förstaårssenior och elitdebuterade i samband med SM på Gotland,
där hon tog sig till A-final på sprintdistansen.

Vaktmästaren har slutat

Vår vaktmästare, Bengt har slutat vid Kinnerstugan! Det betyder att en hel del
av arbetet nu får skötas av medlemmar iklubben.
Jag återkommer med mer information hur vi löser det arbete som skall göras.
Kjell Skalberg/stugkommittén
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Reportage:

Fårösundslägret i mars
Som så ofta förr inleddes säsongen med ett träningsläger, den här
gången förlagt till Fårösund den 11–13 mars. Tre av klubbens framtidsnamn berättar hur det gick till.
 Fredag. Ikväll ska Lucas (Mattsson) och jag springa nattorientering. Det
ska bli kul. Banan är 400 meter lång. Lucas har ingen lampa med sig så han får
låna min lampa. Sen vid 8-tiden så tittade vi på Let´s dance. Då åkte Alexander ut ur Let’s dance. I morgon ska Matilda (Romin) och Beata (Pettersson)
komma.
Alma Kappel

Lördag. Efter att vi hade ätit frukost åkte vi iväg för att springa orientering ute
i skogen. Jag, Beata och Alma sprang en ganska svår bana tillsammans. När alla
hade sprungit klart åkte vi till vandrarhemmet och åt. När vi hade ätit klart åkte
vi till idrottshallen i Fårösund där vi hade en inomhusövning som Simon Kappel hade gjort. Efter att vi hade sprungit ett tag gick vi och badade. Vi badade
ganska länge innan vi gick och duschade. När jag, Beata och Alma hade duschat
åkte vi och köpte godis till kvällen. Efter det åkte vi tillbaka till vandrarhemmet.
På kvällen tittade vi på melodifestivalen.
Matilda Romin
Söndag. Vi gick och åt frukost klockan 8. Efter frukosten städade vi våra rum.
Sen var det dags att åka till träningen. Vi tog fel väg och fick knuffa bilar som
satt fast och i skogen stod Åkes (Kappel) bil utan koppling. Efter ett tag kom
vi fram. På banan jag sprang var det lätta och svåra kontroller. Jag sprang med
Alma, Matilda och Eva (Kappel)som skuggade oss. Nästan överallt var det vatten. Jag blev jättevåt. Efter ungefär en timme kom vi tillbaka och åkte hem.
					
Beata Pettersson

25-manna i Södertälje 8-9 oktober

Boka redan nu in resan till 25-manna i Almnäs, Södertälje. Vi hoppas att kunna
deltaga med två lag och åka gemensamt med buss från Visby. Vi är ansvariga
för resan är Örjan Högberg, Anders Nilsson, Wallis Wahlgren och Bettan
Kimell. Eftersom nästa Broosket inte kommer förrän i september behöver vi
redan tidigare veta vilka som är intresserade att åka med. Det krävs att man skall
kunna springa själv och bör kanske vara tolv år. Maila in ert intresse till: orjanhogberg@hotmail.com eller anders.nilsson@gotlandsbrook.com
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Tiomila:

Två lag blev diskvalificerade
Tiomila avgjordes i Lida i Botkyrka kommun under valborgshelgen.
Det blev inga större framgångar för de gotländska lagen, de som i år
för första gången tävlade under namnet Gotland. Åke Kappel, lagledare för herrlagen, rapporterar från arenan på Tullinge flygfält.
 För några år sedan var tävlingscentrum, som det hette då, på en folkracebana
i Hallsberg. Vi har varit på en speedwaybana i Eskilstuna, förra året var fållorna
dragna längs en tartanbana i Finspång och i år gick starten längs en flygraka. Så
om Gotland någon gång får Tiomila ska vi inte skämmas för att förlägga arenan till
folkracebanan i Follingbo eller varför inte flygrakan i Bro!
Nåväl. I år blev vi uteslutna igen, som så många gånger förr i stora stafetter. Brent Godman lyckades ta fel karta redan på kartplanket vid omstarten, och
byggde därmed vidare på Gotlands Bros legendarstatus, vilken ju numera nogsamt
noteras i tidningen Skogssport.
Innan dess gick det heller inget vidare. Förstalaget sladdade redan tidigt och efter fem sträckor var lag 2 inte mer än 35 minuter efter i en oerhört utdragen tävling
i kuperad och detaljerad terräng. I slutänden var bara 27 lag inom efter en timme
efter segrande Kalevan Rasti.
Till slut gick lag 2 in på 247:e plats bland runt 300 lag och blev därmed bästa
gotlandslag.
Förstalaget bestod till åtta tiondelar av Broare. De övriga: Andreas Nikolausson, VOK, på första och Björn Karlsson, Svaide Roma, på långa natten. Framtiden
för kombinerade lag lär få utvärderas, däremot bör kanske UK vara tydligare. I år
togs ett lag ut, sedan började det bytas sträckor bara timmarna före start. Jag tror
det är viktigt att var och en får veta sina sträckor i god tid, så det går att förbereda
sig både fysiskt och mentalt.
Simon Kappel debuterade i förstalaget, 16 år och två månader gammal. Han
kan ha varit den yngste som sprungit i ett förstalag för Bro.
Bästa damlag slutade på 139:e plats, medan andralaget diskvalificerades.
Birgitta Hjerthén lyckades med konststycket att checka in sin pinne i växlingsområdet och sedan lämna bort sin överdragsjacka – med pinnen i. Så hon sprang
sistasträckan utan pinne och följdaktligen utan att stämpla alls.
Ungdomslagen belade placeringarna 139, 208 och 210. Vid en eventuell utvärdering bör man här komma fram till att det måste finnas lagledare även för damoch ungdomslag. I år fick Anna Samelius, VOK, ta på sig de uppdragen på plats på
startrakan, detta samtidigt som hon själv skulle springa.

Åke Kappel, lagledare
• Se alla laguppställningar på sista sidan.
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Ur

arkivet:

Tiomila 1979 – då allt gick åt skogen
 Tiomila 1979 avgjordes i Enhörna och gick inte riktigt som Bro-gänget hade hoppats.
Året före svarade klubben för en glansfull insats med en näst intill sensationell 92:a-plats.
Tanken var förstås att det resultatet skulle upprepas.
Men så blir det ju (nästan) aldrig.
Först blev Kjell Skalberg sjuk, sedan blev Ronny Liljegren sjuk och sedan blev Stefan
Lövkvist sjuk. Och där försvann med ens både rutin och kunnande.
Återstod då att bli bästa Gotlandslag, en i sig inte oviktig utmaning.
Men, för att citera Bernt ”Bison” Nilsson i Gotlands-Tidningar, 7 maj 1979:
”Klockan är halv tio på söndagsförmiddagen. Årets Tiomila är snart slut. Segrande Ravinen har varit i mål i mer än fem timmar. Tävlingsspeakern har för länge sedan åkt hem.
Målplatsen håller på att rivas. De sista korvarna säljs i serveringen.
Här står Ulf Westerlund och väntar på Svaides sistaman Max Magnusson. Här kunde
också någon ledare från Bro stått och väntat, deras sisteman Torgny Samuelsson har inte
heller kommit i mål.
Nej, det är ingen glansfull och ärorik dag för de gotländska orienterarna.”
Svaide distanserade Bro allt mer i tävlingen, särskilt på natten drog de ifrån. Det gick så
bra att klubbens ständige kock Tore Lyth faktiskt tog sig fram till växlingsfållan och tittade. Tore hade varit med på Tiomila många gånger man aldrig sett själva tävlingen, bara
kokat soppa.
Faktum är att Svaide hade 64 minuters försprång på Bro efter åtta sträckor.
Men det skulle snart krympa. Svaides nioendeman Lars Silvén gjorde sitt livs sämsta
lopp och i mål var Kaj Liljegren bara 18 minuter efter. Hård kamp ut på sista alltså.
Och där avgjorde faktiskt Torgny Samuelsson mot Max Magnusson, Bro bästa gotlandslag i tävlingen.
Varför ingen Bro-ledare stod och väntade vid mål? Jo, stärkta av 1978 års framgångar
har Bro bokat 12.40-planet från Bromma istället för 24.00-båten från Nynäs. Så väl i mål
slängde sig Torgny, skitig och svettig, i en väntande bil som körde honom till Bromma.
Han hann precis fram innan planet skulle gå. Då var hans biljett på väg att lämnas till en
stad by-passagerare som stod där och hoppades – Svaides Andreas Oxenstierna. Som
därmed alltså fick bege sig till Nynäs och ta nattbåten hem tillsammans med klubbens
lagledare och sistaman.
Visborgs OK blandade sig aldrig i striden om bästa gotlandslag. De hade överskridit
maxtiden redan efter fem sträckor och uteslöts! Ingen glansfull och årorik dag, alltså.
Vilka löpare som ingick i Bro-laget framgår inte av tidningsreferatet, inte heller slutgiltig placering. Men fråga de något äldre i föreningen, de är säkert villiga att berätta

I arkivet:
Magnus Ihreskog
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 Till

sist:

Den första skissen mot SM på Gotland

Tävlingsledaren Kjell Skalberg skriver om SM på sidorna 10–11. Här är servetten
på vilken han gjorde en första skiss på organisationen.
TIOMILA (fortsättning från sidan 14) Här är lagen, herrar, lag 1: Anderas Nikolausson,
Mattias Westfält, Peter Skalberg, Björn Karlsson, Alexander Nilsson, Håkan Mattsson, Simon
Kappel, Andreas Liljegren, Ronny Liljegren, Brent Godman. Lag 2: Marcus Högberg, Jonn
Boman, Ulf Nilsson, Olof Persson, Jens Tiricke, Greger Westerlund, Lennart Malmberg, Magnus
Ihreskog, Gustav Samelius, Christoffer Nilsson.
Damer, lag 1: Benita Hansson, Mikaela Rönnbäck, Emma Lindgren, Anna Samelius, Jenny
Pettersson. Lag 2: Elena Österdahl, Katarina Funkquist, Ylva Svangren, Lina Allmungs, Birgitta
Hjerthén.
Ungdomar, lag 1: Fredrik Levin, Tove Rönnbäck, Junia Birgersson, John Funkquist. Lag 2: Ellinor
Vejlens, Vidar Funkquist, Agnes Carlsson, Mikael Gradelin. Lag 3: Amadeus Hansson, Emelie
Jacobsson, Frej Hägg, Linn Möller.
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