Världsstjärnan Helena Jansson skriver autografer under EM-tävlingarna i Dalarna.

Foto: Lotta Johansson

I denna tidning:

Så blir Bro en Värdegrund IF
Rapporter från EM och 10-mila
Nr 2 Årgång 26
juni 2012

Några

ord från redaktören

Det handlar om en känsla, nylonen mot låren och svetten som trillar nedför pannan. Goda
resultat, visst. Det är roligt de gånger fler namn är efter än före på resultatstegen, jag kan
känna ända hit hur jag malligt strosat runt på arenaområdena när jag någon gång presterat
ett topplopp. Frågat andra tävlande ”hur gick det?” för att de i sin tur ska fråga ”själv då?”
och jag då ska kunna uttala de där för mig sällan uttalade orden: ”jag vann!”.
Men egentligen är det underordnat.
För mest handlar det om det där känslan.
Så många gånger som jag sprungit mig totalt vill och strött minuter omkring mig. Är det
förresten någon som lider av tidsbrist är det bara att ge sig ut i en skog där det sprungits
orientering för där finns garanterat många bortslängda minuter att samla på sig.
Nåväl, så många gånger som det gått snett och på tok, men efter att jag sansat mig och
dragit en ramsa eller två ändå känt att det här är det roligaste jag vet,
För så är det. Orientering är det roligaste jag vet.
Det är den känslan som överträffar allt.
För mig är det vansinne att till exempel resa någonstans utan att samtidigt springa en
tävling. Behöver inte vara något storslaget, kan räcka med en distriktssammandragning jag
snubblat över, eller en sprintcup någonstans. Ett sprintlopp på 15 minuter, sedan är de 23
timmar och 45 minuter som återstår av det dygnet helt uthärdliga.
Problemet, om det nu är ett problem, är att människor i gemen inte förstår sådant. De
begriper inte känslan av att titta mot ett skogsbryn där någon kanske dyker upp om fem
minuter eller så.
Men, varför bry mig? Jag är tacksam att jag, att vi i den här klubben, förstår. Det räcker
långt, det.
Magnus Ihreskog,
redaktör

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

Nästa nummer

Nästa nummer av Broosket
ges ut 12 september, manusstopp 1 september.
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Örjan,

ordförande:

Vi får hjälpas åt att få med de som är nya i
klubben ut till tävlingarna
Hej allihopa
Nu är vårsäsongen över och vi ser fram emot sommartävlingarna och en härlig semester.
Vårens tisdagskurser har genomförts på ett bra sätt och med många deltagare. Nu gäller det för klubben att få de yngre att fortsätta i höst och få dem att våga åka med ut på
tävlingarna. Vi har nog varit lite dåliga på att locka ut de nya till tävlingarna men det får vi
lägga lite mer krut på framöver.
Sitter i skrivande stund vid Kinner och deltar i en barntränarkurs genom SOFT, så jag
kommer nog taggad till höstens kursverksamhet.
Vi var ju ett 25-tal broare som åkte till EM i Dalarna och sprang publiktävlingarna och
tittade på EM. Det var en lyckad resa. Framförallt var ju arrangemanget publikt sett en
stor framgång och det var mycket spännande att uppleva tävlingarna på plats. Hoppas attt
ni som inte var med såg på TV-sändningarna som ju även de fick mycket beröm. Tack Eva
Kappel för en bra ordnad resa.
Vi ses på sommartävlninga och O-ringen för er som åker dit.
Glad sommar
Örjan Högberg,
ordförande

Välkommen till sommarfest 8 juni
Sommarfesten blir vid Kinner söndagen den 8 juli klockan 1800. Var och en tar med mat
och dryck, vi tänder grillarna och fixar fika och underhållning av något slag. Vi har vår
finska vänklubb Sibbovargarna på besök, så ta även med något att sitta på om stolarna inte
skulle räcka. Vid regn ställer vi in.
Ulf Nilsson

Den här gången säger vi GRATTIS till
Lennart Wisslén 95 år 3 juli (vår äldste medlem)
Sol-Britt Nyman 70 år 11 juli
Kristina Blomér 60 år 19 juli
Kaj Liljegren 60 år 8 augusti
Magnus Ihreskog 50 år 21 juni
Mats Boman 50 år 22 juni
Birgit Liljegren 50 år 13 juli
Fia Olsson 40 år 24 juni
Mattias Åkerblom 40 år 29 juni
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Så

här tränar du under sommaren

Vill du hålla igång under sommaren, kanske toppa formen inför tävlingarna. Vi har aktiviteter som förhoppningsvis passar.
För senaste information: Gå in på hemsidans aktivitetsprogram.
En sommarsäsong stundar och inför denna laddade de tre tappra i träningskommittén med
pizza på Stora Myran (pga av en icke utförd upphandling så kan inte restaurangens riktiga
namn nämnas, men tänk tvärtom..). Sommar, då tänker de flesta på att ligga i hammocken
och dricka paraplydrinkar.
Icke, menar Trk, det gjorde vi ju under EM-veckan i maj!
Så ett gediget träningsprogram väntar den som vill ligga i för beach 2013.
Veckorna kommer att för det mesta se ut på följande sätt:
Måndag: Speed King. Intervaller med samling vid Gutavallen 17.30
Tisdag: Kälkspåret +- . Distans med start 18.00 vid Kinner
Onsdag: Jo jo Gueorgiou. Blandade teknikträningar, mer info på hemsidan.
Torsdagar: Motions-OL, info på hemsidan samt bland klubbnotiserna i GT/GA, oftast på
onsdagar.
Fredagar: Fredagsmys
Helger: Klubbkavle, Skogis cup, tävlingar och ibland vila.
Några valda godbitar:
• Det kommer att med säkerhet arrangeras tre klubbkavlar under juni och slutet av juli.
Mer information och lagsammansättning på sidorna 14–15.
• Motions-OL för all del, men glöm inte Gardas Skogis-cup. Väldigt bra träningar och inte
borde Garda vinna sin egen cup i år igen (den klubb med flest antal deltagare på samtliga
deltävlingar),
• Sprintcupen arrangeras med två deltävlingar i juni och avslutas med två i augusti. Den
sista i Tingstäde fästning brukar vara spektakulär.
• Bro arrangerar 3-dagars på Tofta Skjutfält 10-12 juli. Där finns uppgifter för alla.
För information om samtliga träningar skall ni alltid kolla på hemsidan först!
Väl Mött
Jonn Boman, Andreas Liljegren och Brent Godman
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Våga

delta i sommarens 3-dagars

3-dagars i orientering (10-12 juli) 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. Sedan är det bara att välja den bana som passar dig!
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 Tofta skjutfält. Det finns orienteringsskärmar som visar
vägen längs väg 140 vid infarten till skjutfältet. Du kan starta mellan klockan 09.30
och 11.00 alla dagar.
Undrar du något, kontakta Lotta Johansson tel 0762-899607

Kursstarten

i höst

Tävlingsresa

till Småland

Höstens kursverksamhet startar 21 augusti
Välkomna till Kinnerstugan klockan 18.00 för nya spännande tisdagskvällar.
Nya som ”gamla” orienterare hälsas välkomna.

Tävlingsresa till Småland 22 -23 september
Vi åker med våra ungdomar till Småland för att springa två tävlingar. Föräldrar och
övriga vuxna är naturligtvis också välkomna!
Avresa på fredag eftermiddag den 21 september och hemkomst söndag kväll.
Tävling i Hultsfred på lördagen och i Jönköping på söndagen.
Däremellan skall vi försöka hinna med bad och pizza i Jönköping.
Övernattning på hårt underlag i Målilla OK:s och Jönköping OK:s klubbstugor.
En spännande resa för våra duktiga ungdomar – häng med!
Ungdomar som behöver skuggas i skogen behöver ha med förälder.
Klubben står för rese- och boendekostnad. Maten betalar den enskilde.
Anmäl till:
Lotta Johansson tel 0762-899607 eller mail lottarunner@hotmail.com
senast vid kursstarten 21 augusti
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Reportage:

10-mila i Borensberg
Klassiska 10-mila-stafetten avgjordes i skogarna utanför Borensberg i
Östergötland under valborgshelgen. Håkan Mattsson berättar om laget
Gotlands äventyr under natt, gryning och dag.
”Tufft, tekniskt, utmanande” var den slogan som arrangerande östgötaklubbar använde sig
av för 2012 års upplaga av 10-mila, som genomfördes vid Kvarn, en stark persons stenkast
norr om Borensberg. Jo, tufft var det väl på sätt och vis på grund av de långa sträckorna,
jämfört med andra år. Tekniskt – ja för all del. Terrängen var bitvis ganska småskuren och
svårorienterad, men relativt lättlöpt. Utmanande – den största utmaningen verkade länge
vara den att lyckas få ihop ett herrlag från Gotland. Ett tag ut som om självaste coachGreger Westerlund skulle få ta en sträcka. Han hade dock täckt upp för sig själv genom
att fråga Fredrik Levin i Svaide Roma SOK om denne möjligen skulle kunna tänka sig att
springa ytterligare en sträcka, förutom den i ungdomsstafetten. Eftersom Fredrik svarade
ja kunde Greger ta sig an coachuppgifterna med full kraft.
Nåväl, hur gick det då?
Sträcka 1. 14,3 km. 21:30 startar Andreas Liljegren – en Andreas som är i bra form.
Man han lyckas inte göra sig själv rättvisa i mörkret och växlar som 231:a, 21:26 efter
täten. Han är sannolikt inte helt nöjd med sitt lopp.
Sträcka 2. 8,2 km. Vi vet egentligen inte om Andreas Nikolausson är lämpad att ta sig
an denna nattsträcka efter incidenten på 43-kavlen i fjol, då han redan på första sträckan
(natt) ramlar utför ett tre meter högt stup och skadar sig illa. Laget bryter alltså rekordtidigt, efter tre kontroller. Men, tänker vi, om vi sätter honom på andra sträckan har han i
alla fall inget motiv för att försöka slå sitt tidigare rekord. Andreas gör ett riktigt bra lopp
och plockar 44 platser, är 129:a på sträckan, tappar knappt tio minuter på täten och vi
klättrar till 187:a.
Sträcka 3. 13,9 km. Björn Karlsson, Svaide Roma SOK, springer bättre än han orienterar men när han får till det går det fort. Får äran att ta en nattsträcka och det går väl hyggligt. Han är 207:a på sträckan, tappar tolv placeringar och knappt 35 minuter. Vi är 199:a.
Sträcka 4. 17,5 km. Dags för Bros egen Batman, nämligen Brentman, att springa den
långa natten. Liksom Andreas L. är Brent i god form och liksom Andreas L. går det lite
tungt för Brent. Han bedömmer att han bommar bort 20 minuter av de knappt 35 han
tappar på täten. Trots att han är ute 140 minuter plockar han 31 placeringar (är 165 på
sträckan) och vi har plats 168.
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Sträcka 5. 9,8 km. Alexander Nilsson har varit skadad länge men börjar komma igång så
smått igen. Faktum är att han kommit i gång så smått att han, tillsammans med Andreas
N., gör den bästa insatsen i laget. Han springer in på en 76:e plats på sträckan, tappar
knappa 9 minuter på täten och plockar ytterligare 22 placeringar. Laget är nu 146:a.
Sträcka 6. 9,8 km. Svaide Romas Olof Persson tippar att han skall ha 70 minuter på sin
gryningssträcka och kommer i mål efter 74. Är ganska nöjd och det skall man väl vara om
man gissar fyra minuter fel. Han tappar dryga 23 minuter på täten och vi är nu 150:e efter
Olofs 190:e plats på sträckan.
Sträcka 7. 6,9 km. Fredrik Levin, Svaide Roma, har ju redan värmt upp på ungdomskavlen och dubblerar alltså i och med ytterligare en sträcka i herrkavlen. Fredrik gör det bra:
är 161:a, tappar en plats och runt 15 minuter på täten. Vi är 151:a och det ser bra ut.
Sträcka 8. 13,3 km. Någon skall vara äldst och på sträcka åtta hittar vi honom. En riktigt
dålig natts sömn (glömda öronproppar) gör att undertecknad redan efter en kilometer
känner: det här blir en tuuuung sträcka, vilket också besannas med råge – är 132:a på
sträckan, tappar 25 minuter på täten men plockar, förvånande nog, åtta platser. Är icke
nöjd. Gotland ligger 143:a.
Sträcka 9. 9 km. Nu skickar vi ut Simon Kappel. Simon gör ett stabilt lopp och springer
in på sträckplacering 166 (tappar runt 26 minuter) och plockar därmed fem placeringar. Vi
är 138 och ännu med i leken ...
Sträcka 10. 17,7 eller 13,2 km. Här får bara riktiga hårdingar springa så vi sätter in Marcus Högberg. Marcus, som sannolikt är den som tränat minst orientering av oss alla – nä
förresten, det är snarare ett faktum – backar inte för sträckans eventuella längd. Långt blir
det – vi klarar omstarten och istället för 13,2 km blir det 17,7. Båten väntar inte och vi
måste ge oss av för att hinna med. Vi har dålig koll på vad som händer och att radiorapporteringen verkar lagt av gör inte saken bättre. Vi nås så småningom av beskedet att Marcus
kommit i mål på 2:50 men att han hoppat över en kontroll efter 140 minuters löpning. Vi
är således diskade: en situation vi vant oss vid. Ingen skugga skall dock falla över Marcus. Han gör så gott han orkar och det är inte tacksamt att få den sträcka han får givet sin
träningsmängd.
Så, vi får helt enkelt rikta in oss på 2013 års 10-mila för som vi brukar säga: nästa år då
jäklar...
Håkan Mattsson
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Intervju:

”Ny” broare – Gabriella Hammarskjöld
Klubben har fått ett nytillskott i både löpar- och arrangörsleden. Möt Gabriella Hammarskjöld – full av energi.
Birgitta Hjerthén intervjuar.
• Vi har ju träffats förut, 1991 Island Games på Åland. Då kallades du
”Bella” och var en fena på tennis. Gäller något av detta ännu?
– Jag kallades Bella när jag växte upp. Men i något vuxnare ålder var det många
som associerade namnet med något husdjur. Då bestämde jag mig för att alltid
kallas Gabriella och det inger mera respekt. Tennis har jag inte tränat seriöst på
20 år. Jag var ensam tjej på Gotland och då fick jag istället träna med de yngre
killarna som jag varit tränare åt. Då var det faktiskt inte kul längre.
• Men nu är du ”nyfrälst” orienterare, hur gick det till?
– Egentligen har jag alltid varit intresserad av orientering. När jag var yngre
tränade jag ibland med kompisar som var orienterare. Jag har sprungit endel
skolorientering i Täby och på gymnasiet i Visby. Men inte förrän vid 35 års ålder
blev det av. Samma ålder som Evy Palm började, så då är det ju bara att köra! Så
damp ju den där kartan ner i brevlådan (Rekryteringskommitténs massutskick
2009.) Det var ett tecken liksom, ”Here I come”. Första träffen var ju jättetrevlig,
alla var så glada och positiva. Barnen var lite för små då, men i höstas blev jag
riktigt biten när både Peder och Ulrika klarar sig själva på träningarna. Jag har
blivit mycket väl mottagen och inspirerad av främst Anders Nilsson och Erik
Löfgren. Men det är mycket att lära sig, karttecken, deff och alla procedurer på
tävling, till exempel.
• Ganska tidigt efter din debut i klubben lär du ha sagt: Vad kan jag hjälpa
till med? Stämmer det?
– Ja, det är klart. Det var till Anders jag sa det. Jag har alltid varit föreningsmänniska, har alltid engagerat mig. Således blev jag tävlingsledare för DM Natt och
DM Medel i höst. Och på Broruset/Nattinatta var jag sekretariatsansvarig. Där är
det verkligen mycket att sätta sig in i. Men jag hoppas få lära mig efterhand.
• Då har du förmodligen också ett yrke med stort engagemang?
– Jag är utbildad mark- och växtagronom. För närvarande är jag Kvalitets- och
miljöchef på Nordkalk, en manlig värld där det gäller att veta vad man vill.
• Åter till tennisen, jag vet ju att du vann ett guld då på Åland 1991. Några
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andra meriter?
– Det var mixed jag vann tillsammans med Michael Knutas. Sen har det blivit
ett antal DM på Gotland. Då gäller det bara att slå Rosita Fellman! Annars har
jag väl inte gått längre än till kvartsfinal i Stockholmsturneringar. Men nu är det
bara orientering som gäller. Lite trädgårdsodling hemma i Stenkyrka hinner jag
med också. Jag bor väldigt vackert i ett änge tillsammans med maken Thomas
Persson samt Peder 8 år och Ulrika 6 år. Barnen tränar i grön grupp respektive
Wild kids.
• Du som kommer med nya fräscha ögon in i vår verksamhet, är det något
som du spontant har synpunkter på?
– Förvalta den positiva andan som råder, då kommer klubben att gå långt! Glädje, gemenskap och glimten i ögat är viktigt och det har vi i Bro OK. Men alla
som varit med länge är ganska tajta. Tänk på hur man tar emot och smyger in nya
medlemmar i verksamheten. Många vill säkert hjälpa till på olika sätt. ”Gamla”
medlemmar måste också fundera på hur man tänker som helt ny orienterare.
• Ditt roligaste minne så här långt?
– Allt är ju kul, jag försöker alltid se det roliga. Men en händelse minns jag som
egentligen inte alls var rolig, men väldigt nyttig. Jag sprang vilse på Lickers.
Erik skuggade mig, men han gick inte efter mig när jag kom fel. Till slut blev
jag tvungen att leta efter havet! Men så träffade jag på Jonas Pettersson vid en
jättestor sten. Då blev jag först ledsen, men sen bara skrattade jag åt mitt misstag.
Som straff gick jag hem och studerade alla mina kartor. Jag lärde mig något,
slutet gott!
I fall någon undrar – ja, alla Hammarskjöld tillhör samma släkt.
Och ifall någon också undrar – jag var på Åland 1991 som supporter till skyttarna, av vilka en var min man.
Birgitta Hjerthén

Boka orienteringsfärja hos Elisabeth
Skall Du orientera på fastlandet? Boka Din båtresa med idrottsrabatt genom
Elisabeth Kimell, tel 210892 alt 0763-905444.
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Aktuellt:

Gotlands Bro OK och Värdefull IF
Idrottsföreningarna är, näst efter hemmet och skolan, den
viktigaste uppfostringsmiljön för många unga. Därför ingår vår
klubb i SISU:s satsning för att bli en Värdefull IF-förening.
Gotlands Bro OK bedriver, tillsammans med alla idrottsföreningar, ett viktigt
arbete. Föreningarna möter en stor del av Gotlands barn och ungdomar och
för många av dem är föreningen, näst efter hemmet och skolan den viktigaste
uppfostringsmiljön.
Här utövas de inte bara idrott, de får även trygghet, social gemenskap och
lära sig respektera andra medmänniskor.
SISU gör nu en satsning och vi har erbjudits hjälp med att säkerställa
kvaliteten inom barn- och ungdomsverksamheten och bli certifierade som en
Värdefull IF.
Certifieringen blir ett bevis på att vår barn- och ungdomsverksamhet håller god kvalitet. Den får betydelse för föreningens medlemmar samt när vi
rekryterar ledare och aktiva. Några gotländska IF har tagit fram en vision och
värdegrund för sin förening.
Satsningen Värdefull Idrottsförening bedrivs av SISU Idrottsutbildarna och
är kopplad till idrottens nationella satsning Värdefullt.
Under våren har klubben tillsammans med SISU jobbat för att på certifieringen Värdefull IF.
Arbetet består av flera delar:
Verksamhetsidé
Värdegrund
Policyprogram
Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten
Arbetet är ännu inte helt slutfört. Dokumenten finns att läsa på hemsidan och
har diskuterats på ett medlemsmöte 15/5. Så småningom skall alla delarna
fastställas av styrelsen och SISU utfärdar ett certifieringsdiplom.
Värdegrunderna är följande:
Trivsel och gemenskap
Kvalitet
Respekt
Rent spel
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I detta nummer av Broosket tittar vi närmare på
Trivsel och gemenskap vilket exempelvis kan vara:
• Idrotta med glimten i ögat.
• Roliga träningar och övningar.
• Anordna gemensamma tävlingsresor.
• Ledareuppskattning.
• Ordna samkväm och andra aktiviteter.
• Demokrati, lyssna på alla.

Vad tänker du på när man säger ”trivsel och gemenskap i Bro OK?

Erik Löfgren:
– Den måste ju vara bra Annars hade man väl inte hållit på så länge. Jag trivs
bra i den här klubben.
Susann Hansson:
– Det skall vara roligt att åka till en klubbaktivitet. Att man umgås och pratar
med varandra. Att vi gör mer än bara springer orientering, arrangerar fester
till exempel. Det går alltid att göra mera för att behålla nya medlemmar. Viktigt att nya medlemmar blir sedda och omhändertagna.
Andreas Liljegren:
– Oj, oj, oj vad tänker jag på… Jo, tisdagskvällarna där vi möts året runt.
Först tränar var och en på sin nivå, och sen fikar vi alla tillsammans och har
trevligt.
Lotta Johansson:
– Att man alltid kan känna att man blir sedd av de andra klubbmedlemmarna.
Att alla är lika mycket värda, ung som gammal, elit och nybörjare.
Amadeus Hansson:
– Vi springer olika banor i skogen men umgås sedan med varandra. Det är
viktigt att nybörjarna känner sig hjälpta och sedda av oss som varit med ett
tag.
Birgitta Hjerthén
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Reportage:

Resan till EM i Dalarna
När Europamästerskapen i orientering avgjordes i Dalarna under kristihimmelfärdshelgen var ett 30-tal broare på plats för att titta, heja och springa
själva. Lotta Johansson och Rasmus Virgin var två av dem – här är deras
rapport.
Vi var ett trettital Broare i blandade åldrar som i kristihimmelsfärdshelgen styrde
kosan mot Dalarna. De flesta av oss bodde i en mysig stugby i Rättvik. Vädret var
både med och mot oss, solsken och regn.
De första två dagarna sprang vi i Skattungbyn. Det var omväxlande terräng, kan
man säga. Det var uppdelat på flera starter där en del av oss hade flack lätt sprungen terräng medan andra hade många höjder och steniga partier.
Vi ”vanliga” motionärer sprang på förmiddagarna för att sedan, under eftermiddagarna, kunna se Europaeliten. Arenaområdet var lite större än det vi brukar
ha här hemma med cirka 5000 startande, utöver eliten, mycket försäljning och
markatält.
Våra ungdomar fick dubbelt upp med motion för efter avslutad bana, dusch och
mat så jagades det autografer i massor. Det skrevs på tröjor, jackor, sverigeflaggor
och idolbilder.
De två sista dagarna var arenan förlagd till Lugnet i Falun. Här fick nog alla
känna på backarna och vissa hade rejäla höjdskillnader. Mäktig känsla att gå i
mål över träbron strax nedanför de stora hoppbackarna. Första dagen i Falun var
Edward Pettersson den som var först i mål av alla löpare och fick publikens
ovationer.
Samma procedur här också, springa, duscha, äta och autografjakt.
Lite synd bara att Linnea Gustafsson inte sprang, men hon fanns med och pratade
med våra ungdomar och hejade på landslaget. Andra favoriten Helena Jansson
fick en lårkaka under första dagen och avstod från mera tävlande men fanns på publikplats . Kul att se dessa elitlöpare som tar sig tid med att prata med ungdomarna.
Arenaområdet fungerade fint med fantastisk speaker och stor, storbilds-tv samt
gps-visning från skogen under pågående tävling. Det var tryck på Lugnets läktare,
alla löpare togs emot med hurrarop och applåder.
Sverige fick med sig flera fina medaljer hem.
Utöver orientering hade vi fina kvällar i stugorna med kartanalyser och födelsedagsfirande. Samt helgens topp! Vandringen med barnen upp i hopptornet, vilken
utsikt!! En gång och aldrig mera.
Lotta Johansson och Rasmus Virgin
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Ur

arkivet:

Vårtävlingar 1972 och 1994
 När Vårtrampen arrangerades i utkanten av södra Visby den 23 april 1972 slog Ove
Lindell till i H21-klassen. Den 36-årige Brolöparen utklassade allt motstånd och var hela
tre och en halv minuter före tvåan, VOK:s Rolf Malmros, i mål.
Ove tyckte banan var aningen för lätt och missade inte någon av de 17 kontrollerna på
den 10 kilometer långa sträckan. Så här sade han till GT:s Rune Jacobsson efter tävlingen:
– Jag bor ju på kartbladet (Myrstigen i Visby) och tränar oftast i den här terrängen så
jag kände mig hemma i dag. Jag tävlar mycket på humör och kan därför i regel se hur det
går för mig när jag får kartan.
Annars var det tunt med Bro-folk på de främre platserna i resultatlistan. Mats-Olle Olsson var dock sjua i H21, Evert Nilsson femma i H35, Kjell Mårtensson vann H19-20,
Roland Nyberg var tvåa i H11-12 och Anna Andersson tvåa i D17-18.

Tre dagar senare avgjordes Vårnatta i Stenkyrka. Vädret var sämsta tänkbara: ösregn. Men
Ove Lindell höll även här för konkurrenternas tryck. Seger med dryga minuten före Rolf
Malmros. Ytterligare tre segrare från Bro hittar vi bland de 94 startande: Folke Nyberg
vann H43, Anders Olsson vann H50 och Anders Blomér var bäst i H19-20-klassen.
...och ytterligare några dagar senare hade Ove Lindell fullbordat sin trippel, i och med
triumfen i Vårträffen som även den avgjordes i Stenkyrka. Den här gången var det dock
klubbkamraten Anders Nilsson som tog andraplatsen.
Som en liten konsumentupplysning noterades följande i bladet: Orienterarna har i år börjat dela in sina klasser med förkortningar. Seniorklassen heter numera H21, yngre oldboys
H35 osv. I damernas klassinledning sätter man D före respektive ålder.
1994, Romalunken i Norrlanda 17 april där kylan och regnet sög musten ur deltagarna.
Joakim Westfält kom sjua i H21A och var hyggligt nöjd, trots att han fick leta länge efter
en kontroll i ett grönområde och tappade minst tre minuter. Totalt var han elva minuter
efter segraren, 34-årige Ronny Liljgren som, som det stod i GT, ”visade att gammal är
äldst i svårt väder”. Han var tre minuter före tvåan Håkan Mattsson.
Ronny berättade i tidningen att han inte satsar för fullt på orienteringen längre:
– Jag vet hur hårt jag kan gå. Jag håller bara på för att det är roligt nu för tiden, sa han
till GT:s utsände Jens Bollius.
Fler resultat från Norderträffen; H20A: 1) Peter Falk, Rauken, 2) Lars Westerlund,
Bro, H16A: 1) Tobias Eriksson, Bro, 2) Fredrik Jakobsson, Roma, H14A: 1) Marcus
Gardelius, Bro, 2) Marin Boström, Bro. Dock var det ytterst dåligt med Bro-damer i resultatrullorna. 
Magnus Ihreskog
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Klubbkavlen:

Här är lagen för sommaren 2012
Vid tre tillfällen i sommar samlas vi i våra lag och tampas och umgås
med våra klubbkamrater i klubbkavlar.
Datumen för årets kavlar är 9 juni och 30 juni, båda lördagar, och 31
juli, en tisdag. Lagledare är markerade med fet stil. Första arrangör i år
är lag 1. Som vanligt arrangerar det lag med minst antal deltagare nästkommande klubbkavle, men inget lag arrangerar mer än en klubbkavle
per år. För varje namn i lagen gäller förstås att hela familjen är välkommen.
Saknas du och vill vara med eller har du andra frågor? Ring Jonn Boman 073-6531257.
Lag 1
Andreas Liljegren
0707634270
Amadeus Hansson
272827 		
Mats Sigalit 		
34060 			
Jonas Pettersson
270094 		
Edvin Malmros 		
0707263074 		
Mats Ahlqvist		
247315			
Ola Udéns		
273190			
						
						
						
Lag 3						
Brent Godman 		
0737601315 		
Gert Lundqvist 		
211525 		
Örjan Högberg 		
272454 		
Keith Samuelsson
223322 		
Wallis Wahlgren 		
0733367960 		
Leif Björkgren 		
0708549962 		
Cajsa Mårtensson
271896 		
SO Westfält		
272307			
Tomas Ängshammar
215045
Petra Lyander 		
270086
Matilda Svensson
30147
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Mattias Westfält
Göran Kimell 		
Björn Flodman 		
Per Lindskog 		
Björn Andersson
Jocke Westfält 		
Elisabeth Kimell 		
Helge Gardelin		
Elisabet Alvåg 		
Fam. Karlbom

Lag 2
0702893723
217921
271549
213199
225808
271009
210892
272797
272803
0706093155

Peter Skalberg 		
Peter Falk 		
Kjell Skalberg 		
Erland Gardell 		
Sauli Jakobsson
Lotta Johansson
Henri Hägg		
Fam Söderström

Lag 4
272442
276205
274030
220192
221029
0762899607
261641
35007

Lag 5
Håkan Mattsson
264078 		
Åke Kappel 		
53284 			
Thomas Romin		
0707316407 		
Birgitta Hjertén 		
275028 		
Kurt Löfgren 		
214963 		
Ronny Nilsson 		
271172 		
Mattias Åkerblom
212858			
Geidi Pettersson
0706268921		
						

Ronny Liljegren
Erik Löfgren 		
Bo Sandahl 		
Janne Lindby 		
Bo Glansholm
Ylva Svangren
Westerlunds 		
Helene Eklund
Rickard Vidén 		

Lag 6
36064
36028
36178
36188
0707493386
219411
275084
0736766746
274284

Lag 7						
Ulf Nilsson 		
215128 		
Magnus Ihreskog
214124 		
Gunnar Eriksson 		
217875 		
Anders Blomér 		
272362 		
Göte Dahlberg 		
249248 		
Frida Boman 		
0762187280 		
Lasse Boström 		
210840 		
Carina Nilsson		
36178			

Lag 8
Kjell Nilsson 		
Jonn Boman
Anders Nilsson 		
Gunnar Nilsson
Janne Norrby		
Fred Boman		
Robin Boman
Signe Hjelström

32048
0736531257
274140
0706579857
217107
274091
0704415316
32090

3-dagars – vi behöver dig i Tofta!

Vi arrangerar som bekant 3-dagars 10–12 juli i år.
Alla behövs för att hjälpa till med detta arrangemang.
Hör av Dig till:
Erik Löfgren 070-5248211 eller Mattias Westfält 070-2893723 om Du ännu
inte fått nån uppgift.
Anders Nilsson, tävlingsledare

Spring 25-manna i Tullinge

Den 6 oktober arrangeras årets höjdpunkt där alla kan delta!
25-mannakavlen i Tullinge – en riktig breddtävling med 25 löpare i varje lag.
Du behöver inte vara elit, i ett lag krävs såväl unga som gamla, elit som nybörjare, kvinnor som män. Vi skall försöka få ihop många lag så alla kan vara med!
Anmäl ditt intresse till Anders Nilsson senast 1 augusti.
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Våra finska vänner kommer på besök
Under sommarpaketet har vi besök av våra vänner i finska klubben Sibbovargarna.
De kommer cirka 70 stycken och ska inkvarteras dels vid Kinner, dels vid Vandrarhemmet i Nyhamn.
Vi är i behov av en husvagn som en barnfamilj ska bo i.
Någon som kan hyra ut?
Det är också tacksamt om vi kan få låna lite madrasser, så de som ska bo i Kinnerstugan får lite mjukare underlag.
De kommer fredagen 6 juli och reser 13 juli.

Meddela Kajsa Skalberg tel 274030 eller 070 6258771

Bromästerskapet med handicap
Jag vet inte om det varit någon orienteringstävling med handicap tidigare på Gotland, men nu är det dags att kora årets Bromästare i Gotlands Bro OK.
Avgörandet sker lördagen den 3 november 2012.
Följande sex tävlingar ligger till beräkning av handicap:
DM sprint 20 juni, 2-dagars 7 och 8 juli, DM lång 2 september, DM medel 9 september samt Höstträffen 16 september. Även öppna klasser från Ö5.
De fem bästa resultaten (km-tid) av dessa tävlingar avgör vilket handicap ni kommer att få. Tre banlängder kommer att finnas i finalen, kort, medel, längre. Herrar
och damer utan åldersindelning tävlar i samma klasser.
De med sämst km-tid startar först, sedan blir det jaktstart, först i mål vinner.
Definitiv inbjudan kommer i september. 

Örjan Högberg

Gabriella Hammarskjöld intervjuas
på sidorna 8 och 9.
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