Alma Kappel och Kurt Löfgren målstämplar i en MTBO-träning.

Foto: Eva Kappel

I denna tidning:

Intervju med klubbens penna
Det händer under hösten
Nr 3 Årgång 27
september 2013

Några ord från redaktören:

Annorlunda förberedelser och MTB-O
I somras kom jag inte längre än till Österlen med mina orienteringsskor. Andra i klubben åkte hundratals mil för att bomma, Pelle och Ann-Sofi Lindskog, till exmpel. De
for till veteran-VM i italienska Turin utan att göra succé. Andra drog ända till Boden,
lika långt fast åt andra hållet. Mattias Westfält, Adde Hansson, Elisabeth Kimell, Karin
Mårtensson och Eva Kappel sprang för grönvitt i norrsluttningarna. Särskilt Mattias och
Adde gjorde förnämliga prestationer i stenhård konkurrens.
För egen del var jag på Österlen, första gången på 13 år som jag inte sprang O-ringen.
Istället en trekvällars i närheten av Brösarps backar där jag inför sista etappen laddade
upp på Kafé Annorlunda. Det ligger alldeles nära Stenshuvuds nationalpark och där får
man för 50 kronor äta så många kakor man vill. Jag åt 14, till lunch. Tre finska pinnar, två
ljusa och två mörka sockerkakor, två pistagekakor, två bondkakor och två olika som jag
inte vet vad de heter och när vi gick därifrån snodde jag med mig ännu en finsk pinne
och sedan var jag mätt till nästa dag. Det är tveksamt om jag gör om det för jag var lite
stinn i kistan när det var dags för start.
I höst har jag varit idrottsskadad efter en stukning i samband med GM. Därefter blev
jag förkyld. Det är häftigare att vara idrottsskadad. Då har man kämpat och slitit, det är
annat än att stå i vägen för någons bacillmoln.
När jag inte kunde springa gick jag och köpte mig en mountainbike som jag trampat
en del på. En MTB-orientering blev det också i skogarna vid Visborg. Det kom 13 personer, bland annat fyra från Ringmurens CK som berättade att de själva tänkt börja med
cykelorientering. Kanske borde vi ordna fler sådana träningstävlingar, för att locka nya
atleter och för att det är ett roligt komplement till den vanliga orienteringen. Dessutom
kan man då lägga i en högre växel, det går sällan längre när jag springer.

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 10 december, manusstopp 1 december
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Örjan, ordförande:

Hur kan vi vidareutveckla föreningen?
Årets målsättning i verksamhetsplanen är att öka tävlingsdeltagandet med 10 procent, men det ser just nu inte ut som att vi kan uppfylla det. Troligen kommer vi att
minska jämfört med förra året. Det låter ju inte bra eller hur, vad kan vi göra för att få
fler orienterare?
Vi måste få fram fler ungdomsledare som är med och hjälper till med de yngsta samt
kanske framförallt att få föräldrarna engagerade och känna sig delaktiga i föreningen.
Har inte barnen föräldrar som är med och stöttar så försvinner de bort från orienteringen ganska fort.
Första kurstisdagen för hösten så var det ca 25 i nybörjarkursen, tänk om vi kan få
behålla hälften av dessa så att dom kommer ut och tävlar och stannar kvar i sporten.
Detta är en av de viktigaste uppgifter som vi kommer att behandla under planeringsmötet i höst. Så jag hoppas att det kommer många till mötet och är delaktiga i klubbens framtid.
Nu är hösten igång med DM-tävlingar med mera och sedan har vi ju 25-mannaresan
att se fram emot och jag hoppas att vi får en lika trevlig resa som det brukar vara. Framför allt så arrangerar vi ju Helg utan älg på Furilden och hoppas då på bra deltagande
med många tävlande.
Vi ses på tävlingarna, kurskvällarna och på resorna.
Örjan Högberg, ordförande.

Viktigt: Planeringskväll
Planeringskväll torsdagen den 28 november 18.30
Hur kan vi vidareutveckla föreningen? Detta är temat för kvällen. Hur får vi fler ledare,
funktionärer, fler att orientera ? Kallelse och program kommer på hemsidan i slutet på
oktober.
Kom och diskutera föreningens framtid.
Örjan Högberg, ordförande.

Den här gången säger vi GRATTIS till
Berit Liljegren 80 år 14 oktober
Sara Skalberg 40 år 29 oktober
Henrik Johansson 40 år 31 oktober
Robin Boman 30 år 6 december
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Kurskvällar under hösten
Kurskvällar i höst med start kl 1800
27 augusti
Kinner
3 september
Torsburgen (Grön-vita- och Wilkidsgruppen vid Kinner)
10 september
Kinner
17 september
Lummelundagrottorna (Alla)
24 september
VOK-stugan (Wildkids kvar vid Kinner)
29 september
Höstträffen i Buttle på förmiddagen. Samåkning.
1 oktober
Tingstäde fästning
Vi vill att även vuxna försöker komma till dessa kvällar för att sen se hela familjer
komma med i vår verksamhet.

Ungdomar, följ med till Buttle

 Höstträffen 30 september
Höstträffen är en tävling som arrangeras i Buttle söndagen den 30 september. Vi vill
att så många ungdomar som möjligt deltar i denna eftersom vi då tävlar mot andra
klubbar. Samåkning kommer att ordnas så vi spar pengar och miljö. Planera in denna
söndagsförmiddag så vi blir många. Mera information kommer på kurskvällarna.

Fyra lag till 25-manna även i år

 25-manna 12 oktober
Gotland deltar även i år med fyra lag. Ett lag toppas precis som förra året därefter skall
stommen i lag 2 utgöras av orienterare i Bro OK. Tävlingen avgörs i Brunna (Upplands
Bro) alldeles intill Livgardet.
Det är förbokat boende på Mornington hotell i Bromma. Administrativt är detta ett
stort arrangemag med 100 gotlänningar som skall resa och bo tillsammans. Vi åker från
med båt till Nynäs fredagen den 11:e kl 1645 och bor i Bromma. Äter buffé på lördagskvällen. Åker hem söndagen den 12:e kl 2005. Vuxna betalar 400 kronor och ungdomar
100 kronor.
Därför skall Ni absolut senast den 15 september
• Anmäl deltagarintresse
• Vill Ni åka med buss? (Egna fordon betalas av den enskilde)
• Vill Ni bo med övriga på Mornington?
• Medföljare som vill resa och bo?
• Vill Ni äta buffé på lördagskvällen?
Anmäl till anders.nilsson@gotlandsbrook.com
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Triumf för stugkommittén
Ett drygt tjog klubbmedlemmar från fem kommittéer samlades på Visborg för att deltaga i diverse okända aktiviteter under ledarevårdsdagen den 24 augusti.
Miljömedvetna och spänstiga som vi är, hade vi lämnat bilarna hemma och satte oss
nu i stället på tvåhjuliga trampfordon. Första övningen skedde vid Almedalens boulebana. Därefter cykling till Visborgs slott och välkommen fikapaus. Efter detta hölls en
cykelorientering i stan med ett 20-tal kontroller där rätt foto skulle paras med rätt plats.
I Åhsbergska hagen vidtog sedan femkamp med lite spektakulära grenar, som fotbollskrocket, spaghettibygge och färdigheter i att bära vatten på en ugnsplåt.
Efter frivilligt bad avslutades dagen med middag i Flundrevikens klubbstuga, där
Gunnar Nilsson grillade fläskytterfilé vilket intogs med potatissallad och bernaisesås.
Summering av dagen gav vid handen att stugkommittén segrat och att träningskommittén var minst bra och får den angenäma plikten att arrangera nästa år. Solen sken
förstås hela dagen.
			
Bo Sandahl, tävlingskommittén

Uppdatera din e-postadress

 Om du vet med dig att du ändrat e-postadress och har lösenord till Idrottonline (vilket för övrigt är detsamma som till Eventor) kan du gärna få gå in och uppdatera den.
Då har vi aktuella adresser i medlemsregistret.
Länken till Bros sida på Idrottonline är http://www.idrottonline.se/gotland/gotlandsbrook-orientering. När man kommit dit klickar man på ”hänglåset” uppe i högra hörnet
för att ange inloggningsuppgifter.
Har du tappat bort ditt lösenord skickar du e-post till Fia Olsson, annsofie_olsson@
spray.se, eller Håkan Mattsson, hakan_mattsson@telia.com, och uppger den e-postadress du vill ha lösenordet skickat till. Vi uppdaterar då dina kontaktuppgifter med den
adressen som du dock kan ändra då du väl fått lösenordet.

Helg utan älg på Furillen

 19-20 oktober arrangerar Gotlands Bro OK ”Helg utan älg” på Furillen med Björn
Andersson som tävlingsledare.
Har du ännu ingen uppgift så hör av dig till honom eller ”vem som helst”. Det finns
alltid plats för dem som vill hjälpa till. De gotländska klubbarna är kända för sina fina
arrangemang, låt oss fortsätta på den linjen.
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Intervju

Gunlis Samuelson håller i Bro-pennan
Vid senaste årsmötet valdes Gunlis Samuelson till sekreterare för de kommande två
åren. Jag tycker det är dags för Brooskets läsare att lära känna henne lite närmre.
Beskriv dig själv för de klubbmedlemmar som inte känner dig!
– Oj, jaha… Jag är en 58-årig kvinna som haft turen att få påbörja ett nytt liv med ny
bostadsort och nytt arbete (chefsadministratör på Tingsrätten). Jag är gift (med Keith)
och har två döttrar, en i Åtvidaberg och en i Edinburgh. Jag är tämligen optimistiskt
lagd, vilket jag har stor nytta av i arbetslivet. Jag har en önskan att vara ordningssam,
det spricker ibland. Vidare har jag en välsignad förmåga att koppla av på fritiden när
det blir rörigt på jobbet. Att koppla av betyder för mig att göra ingenting eller att orientera!
Vilken erfarenhet har du av klubb-och styrelsearbete?
– Jag var tidigare rektor för en skola i Upplands Bro, då var jag med i skolans s.k.
brukarstyrelse där föräldrarna har majoritet. Jag är både sekreterare och kassör i en
stiftelse. Under vår tid i Sigtuna OK var hela vår familj lägerledare på Skålsjögården
varje år och jag jobbar även i sekretariatet på tävlingar.
Varför började du orientera?
– Jag har alltid rört på mig och gillat att springa. Men det var när jag träffade Keith
som jag började orientera. Skotska 6-dagars 1979 var min första tävling. Sen blev det
inte så mycket under småbarnsåren, men sen har även våra flickor varit med.
Keith är ju svensk orienterings ”hovfotograf” och du har följt med på många resor
har jag förstått?
– Ja, det har blivit åtskilliga 5-dagars, 10-mila, VM, SM. Vi har levt ganska nära världseliten, och jag har assisterat Keith i hans arbete. De svenska landslagen har varit
hemma hos oss när vi bodde i Odensala, både för korta träningspass och för att bli
fotograferade.
Hur hamnade ni på Gotland kan man undra? Fanns det någon anknytning innan?
– Det började med att vi valde Gotland framför O-ringen 2004. Snart insåg Keith Gotlands fotografiska skönhet. Vi snubblade över ett hus i Rute 2005, och tänkte att det
här var ett ställe att förlänga sommaren på som pensionärer. Ganska snart visade
det sig att huset krävde för mycket renovering, vi behövde vara på plats. Sedan 2008
är vi skrivna i Rute, och allt löste sig: Keith fick först jobb på Lantmäteriet och när det
blev en tjänst ledig på Tingsrätten fick jag veta det, sökte och fick tjänsten! Och att vi
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skulle välja Bro OK det var det ju aldrig något snack om med Gert och Åke på Lantmäteriet.
Nu har ni inte bara ett hus, utan ett i Visby också, det verkar jobbigt!
– Nejdå, ett tag hade vi fyra bostäder, så det är väl ingenting! Att ha ett hus i Visby är
ju enbart av praktiska skäl. I hjärtat bor vi i Rute, vi är där så mycket som möjligt på
helgerna. Vi håller ännu på att bygga och renovera. Vi har blivit mycket väl mottagna i
bygden, bland annat av Brents mamma Luella. Och att lämna Odensala var lätt. Där är
naturen borta, bara hyggen numera. Här är det nära till vackra omgivningar.
Vilken är din uppfattning om Bro OK så här långt?
– Det är en driftig klubb med kompetenta klubbmedlemmar. En stabil stab med ansvarsfulla personer. Alla vet hur och vad som skall göras. Det finns även yngre krafter
som kan. Det är väldigt tydligt att arbetet sker i kommittéerna och att styrelsen är en
plats för avstämning.
Vad behöver vi förändra?
– Det har jag varit med för kort tid för att bedöma. Men det skall bli intressant att se
vad som kommer ut av frågeställningarna som kommittéerna har att diskutera innan
planeringsmötet.
Till sist vill jag att du plockar fram något minne från OL-skogen!
– Att sitta i 10-mila natten och vänta på löparna, plötsligt brakar det till och hela
klungor anländer. Ibland har det varit snålt med stämplar, då går det hett till vill jag
lova. Det finns en 10-mila bild där man ser starten från ett dike, en annorlunda vinkel
av framrusande löpare, den har jag tagit!
Birgitta Hjerthén

Tack för jobb den här sommaren

Vi vill rikta ett stort varmt tack till Sol-Britt o Lennart som skött det mesta av
ruljangsen vid Kinner under sommaren. Campingvärdar, gräsklippare, städare och
mycket mycket mera. En enorm avlastning för oss alla i klubben, då vi som bekant inte
har någon vaktmästare.
Kram, Tack och välkomna åter nästa sommar.
Det är en trygghet att ha er där i husvagnen.
Stugkommitten/Kjell o Kajsa
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Ur arkivet

Dag-DM och Helg utan älg 1995
DDag-DM avgjordes i Hejnum och i H21-klassen tog Mattias Westfält sitt fjärde DM i
H21-klassen, han var sex minuter före Kjell Nilsson och ytterligare tre före Ronny Liljegren.
Fler segrare i denna tävling: H45: Här vann Kjell Skalberg 45 sekunder före Anders
Nilsson, som i sin tur var en sekund före Gert Lundquist.
Torgny Samuelsson vann H40, Johan Fordal tog hem H20, Peter Falk H18 och Max
Samuelsson utklassade, nej, pulveriserade, Jonn Boman med hela sex minuter i H14.
På damsidan fick Bro två DM-tacken, via Elisabeth Kimell (D45) och Anna Samuelsson
(D40).
Under Helg utan älg i Altajme, Buttle, i oktober detta år var världsmästaren Jörgen
Mårtensson på plats. Gotlands Tidningar sammanförde då Mårtensson med Mattias
Westfält, nyligen bliven distriktsmästare, alltså.
– Jag försökte nhänga med dig de tre första kilometerna, men det gick inte, sa Westfält till Mårtensson. Jag fick lägga av ganska snabbt, jag hade aldrig orkat två mil.
”Tvåmilen” var ju just två mil lång och Mårtensson, 36 år, tog hem segern med 107
minuter, att jämföra med 22-åriga Westfälts 117, vilket räckte till femte plats.
– Att få springa mot världsmästaren är ju en jäkla sporre, även om man inte hänger
med!
Håkan Matsson hade häng på Mattias, men fick ge sig med dryga minuten. Så här sa
Håkan till GT:s reporter:
– Jag orkade helt enkelt inte. Jag är helt färdig, benen darrar.
I arkivet: Magnus Ihreskog

Gunlis Samuelson, klubbens sekreterare,
intervjuas i denna tidning.
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