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I denna tidning:

Fokus på SM 2011
– så går förberedelserna
Nr 4 Årgång 24
December 2010

Några

ord från redaktören

SM

Vi satsar på SM i det här numret av Broosket. SM. Säg det för dig själv.
SM. Visst låter det lite stort. Själv har jag bara sprungit ett enda SM i
orientering, det var skol-SM i Falun 1981, tror jag, och det gick åt helvete precis.
Jag var så nervös så jag höll på att brassa på mig för de där båda bokstävernas
skull.
I mitt yrkesliv har jag rört mig desto mer i SM-miljö, bevakat hockeyfinaler, bandyfinaler, speedwayfinaler, lite SM-simning, några orienterings-SM och
faktiskt en SM-final i amerikansk fotboll. Det var för Göteborgs-Posten och jag
befann mig på Ryavallens läktare i Borås och fattade ingenting av vad som pågick
på planen. Men en barmhärtig funktionär såg min vilsenhet, satte sig intill mig, berättade och förklarade och till slut blev det ett gott reportage, publicerat på nästan
en sida i GP.
Som journalist är det härligt, inspirerande och tacksamt att behandlas så. Att få
hjälp om man behöver och ett gott mottagande när man anländer.
Den dag detta nummer av Broosket ges ut, 15 december, är det exakt fyra månader till natt-SM avgörs på Tofta. Därmed är det också fyra månader och tre dagar
tills allt är över och vi får njuta över ett lyckat arrangemang. Men det är då. Det tar
vi då. Än så länge ser vi framåt och jobbar mot vårt gemensamma mål. SM. Säg
det för dig själv. SM. Visst låter det lite stort.
Magnus Ihreskog

Uppvaktningstack

Stort TACK för uppvaktningen på min födelsedag, alla broare MVH Göthe Dahlberg.

Manusstopp

Nästa nummer av Broosket
ges ut 15 mars. Manusstopp
1 mars.
Gotlands Bro OK
Box 1145 621 22 Visby
Kinnerstugan, tel: 27 31 70
Hemsida:
www.gotlandsbrook.com
e-mail:
info@gotlandsbrook.com

Bröllops-tack

Vi tackar allra hjärtligast för present och
uppvaktning i samband med vårt bröllop.
Vi vill också tacka för den fina orienteringshäcken, den gladde oss enormt.
Annika (före detta Skalberg)
och Henrik Johansson

60-års-tack

Tack så jättemycket för uppvaktningen i samband med min 60-årsdag den 15 augusti.

MVH Karin Mårtensson
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Örjan,

ordförande:

Ny erfarenhet vid avfallsanläggning
Tyvärr fick vi ingen egen tröjmästare i år, det är bara att ta nya tag och satsa på
nästa år, och då hoppas jag att ni ungdomar sätter gamlingarna på plats.
25-mannaresan med två lag till Löts avfallsanläggning blev en lyckad resa – förutom felstämplingarna – med många bra individuella insatser, jättekul att resa med
så många härliga ungdomar. Det är viktigt att vi gör någon sån här resa för att lära
känna varandra bättre och få en bra klubbkänsla. Tyvärr åkte ju inte felstämplarna
Pelle Lindskog och Ulf Ahlqvist med bussen och undkom därför att bli nergrävda
på avfallsanläggningen.
I Skogssport görs narr av klubben för sina återkommande felstämplingar (10-mila
lyckades dock), så nu måste alla skärpa till sig och visa att vi kan och är duktiga,
förstalaget hade ju blivit runt 85:e plats om vi inte hade diskvalificerats.
När jag skriver det här (28 november) har redan vintern slagit till med besked,
vi får hoppas att den inte blir lika lång som den förra, för då kanske vi får problem
med Nattinatta 1 april och även med SM 15-17 april. Förmodligen kommer vi även
denna vinter att arrangera någon egen tävling i skidorientering och då kanske vid
Gardestugan. Numera ingår skidorientering i SOFT.
Planeringskvällen genomfördes med många bra diskussioner och vi blev påminda av Frida från SISU om hur mycket vi kan använda dem till, det måste vi förbättra
och förmodligen kommer vi att bilda en utbildningsgrupp från och med nästa år.
Tack för ett jätteroligt år och hoppas på ett ännu bättre nästa år med framförallt bra
tävlingsresultat med ännu fler ungdomsstarter. Styrelsen önskar alla en god jul och
ett gott nytt år.
Örjan Högberg, ordförande

Den här gången säger vi GRATTIS till
Helge Gardelin som fyller 70 år 6 februari
Sven-Olof Westfält som fyller 60 år 4 januari
Susann Hägg som fyller 50 år 2 februari
Anna Gustafsson Hane som fyller 40 år 11 januari
Jonas Ihreskog Florin som fyller 10 år 29 december
Edvin Nilsson som fyller 10 år 7 februari

Efterlyses. En spis med två plattor, blå/vit. Lånades troligen till Jungfruloppet. Ägaren
önskar den åter.
Monica W-Nilsson 0498-271172mvh
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Enkät:

Vem är din orienteringsidol?
I BROOsKets enkät är frågan den här gången: vem är din idol. Ann-Marie Lundquist har frågat – och ibland fått vänta rätt länge på svaren från
våra framtidsnamn.
Den här gången beslöt jag att fråga några av klubben ungdomar om vem eller
vilka som är deras orienteringsidoler. Från vissa håll kom svaren direkt, men
från andra krävdes ganska lång betänketid. Kanhända har de varit rädda att svara
något annat än ”pappa” eller ”brorsan” eller så. De kanske skulle bli förnärmade,
vad vet jag.
Men här är i alla fall svaren, det här är de som våra unga ser upp till:
Lukas Mattsson har tänkte länge, men till slut kom svaret: Det är pappa Håkan!
Jonas Ihreskog Florin svarade däremot väldigt kvickt: Simone Niggli!
Lillasystern Mimmi Ihreskog Florin tycker att pappa Magnus är bäst.
Beata Pettersson har vår egen Benita Hansson som idol.
Alma Kappel har också Benita som idol, men hon beundrar också Linnea Gustafsson och brodern Simon.
Tomas Andersson, Matilda Romins pappa, tillhör inte längre de yngre förmågorna, men han är förtjust i Karolina A Höjsgaard, inte bara för att hon är
duktig utan för att hon är snygg också!

Anne-Marie Lundquist

• tjejfest • tjejfest • tjejfest • tjejfest • tjejfest •
Alla Brotjejer hälsas välkomna att festa loss i guldglansens tecken.
Både ute och inne. Trerättersmiddag
Lördagen den 29 januari kl 17:00 vid Kinnerstugan
Anmälan senast 20 januari till
Tina/Wallis Wahlgren, tel 21 72 70 Anna Samuelsson, 0735659419,
c.wahlgren@tjelvar.org
samanna@telia.com
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SM

9 sidor om SM - vänd

på Gotland i april

Fyra månader kvar – så här är läget just nu

SM-tävlingarna på Gotland är bara fyra månader bort. I det här numret
av Broosket är det därför SM-tema. Så här ser arbetet ut, så här resonerar människor i olika nyckelpositioner inför tävlingarna, så här tänker
elitlöparna och tidigare arrangörer. Samtliga texter och intervjuer på de
närmaste åtta sidorna gjorda av Magnus Ihreskog.
I april 2011 står Gotland och Gotlands Bro OK i fokus för svensk orientering.
Då kommer svenska eliten – och därmed delar av världseliten – till ön för att
tävla om SM-medaljerna.
• Fredag 15 april avgörs Natt-SM på Tofta skjutfält.
• Lördag-söndag 16-17 april avgörs Sprint-SM i och omkring Visby innerstad.
Dessutom ingår tävlingarna i såväl Elitserien som Silva Junior Cup, vilket
innebär att tävlingen är öppen även för utländska löpare, vilka dock inte tillåts
tävla om SM-medaljerna.
Sex klasser ska avgöras i respektive disciplin: HD18, HD20 och HD21. Det
betyder att vi förväntas leverera ett högkvalitativt arrangemang men för betydligt färre deltagare än vi är vana vid från till exempel 3-dagars.
Arbetet med SM-arrangemanget har inom tävlingsledningen, med tävlingsledare Kjell Skalberg i spetsen, pågått en längre tid. Nu, vid årsskiftet, går
planeringen in i ett än mer intensivt skede.
SM-tävlingarna har en egen hemsida, vilken du når du via
www.gotlandsbrook.com

Så här gör du för att bli funktionär – för du behövs!
Alla – precis alla – klubbmedlemmar har en funktion att fylla under SM-dagarna. Tag
kontakt med tävlingsledaren Kjell Skalberg för att sedan slussas vidare till en arrangörspool.
SM i orientering har avgjorts på Gotland vid tre tillfällen, med sammanlagt fyra tävlingar. 1956
avgjordes natt-SM i Slite, 1974 sprangs lång-SM i Lojsta och 1999 avgjordes kort-SM på Fårö och
budkavlen i Häftings.
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Tävlingsledning:

Kjell Skalberg leder sitt andra mästerskap

SM

1969 sprang Kjell Skalberg in på sjätte klass i juniorklassen
på natt-SM i Göteborg. Det är hans främsta merit som SMlöpare, möjligen med konkurrens av en 15:e-plats som senior, också det
på natten, något senare i karriären.
Nu är Kjell på väg mot sitt andra svenska mästerskap som tävlingsledare.
Första gången var 1999, då Gotland stod som värd för kort- och
budkavle-SM. Kjell var då tävlingsledare för kort-SM på Fårö, egentligen
chef för allt under rubriken ”skogen” på båda distanserna.
– Vi hade en helt annan och mer omfattande organisation då, minns
Kjell. Men arrangemanget blev lyckat och vi fick goda vitsord, vilket nog
ligger till grund för att vi fick SM igen.
Det var SOFT som hörde av sig med en förfrågan om SM på Gotland
2011. Kjell Skalberg blev inte inblandad i planeringen förrän Gotlands
Bro OK tilldelats natt- och sprintmästerskapen.
Du utsågs till tävlingsledare. Hur tog du dig an det arbetet?
– Först gick jag tillbaka till dokumentationen från 1999 års arbete. Jag
gick igenom den organisation vi hade då. Den var betydligt mer omfattande än nu, nu är boendet bortskalat, till exempel. Det tar vi in från
annat håll.
Så hur är organisationen för 2011 upplagd?
– Vi har tre huvudansvarsområden; skogen, arenan och servicen där
servicen innefattar bland annat expedition och sponsring.
Nu är vi mitt i december, fyra månader kvar. Var ligger fokus i ditt
arbete just nu?
– Det har främst varit att delegera så att Skogen och Arenan arbetar
självständigt var för sig. Meningen är ju att jag inte ska behöva göra
något, om man uttrycker sig så, mer vara kittet mellan de olika delarna.
Just nu håller jag på att sy ihop markavtal. En budget läggs också upp
tillsammans med Gunnar Eriksson som är ekonomiansvarig.
Det är mycket kontakter med SOFT, har jag förstått?
– Ja, en hel del, på gott och ont. Och det är inte helt enkelt, faktiskt.
Det är mycket ändringar i direktiven efter hand, spelplanen ändras, kan
man säga. Men det är flera kontakter varje vecka med deras arrangörscoacher.
Finns det några detaljer som oroar dig?
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– Just nu är det ljud och ”speakeri” på arenan. Speakern Per Forsberg är klar sedan länge, men ljudproduktionen känns lite flytande. Likaså GPS-trackingen av löparna. Jag fick tidigt uppfattningen att SOFT
skulle sköta den detaljen, men vid senaste mötet lät det som att det
var vårt uppdrag. Där finns ännu en del att reda ut.
De flesta i klubben vet hur ett arrangemang som till exempel
3-dagars går till. Vad skiljer ett SM mot det?
– Egentligen väldigt lite. Funktionärer som jobbar på fältet under
tävlingsdagarna kommer inte att märka någon skillnad alls. För oss i
tävlingsledningen är väl skillnaden att det är så väldigt lång framförhållning på allt och många kontrollfunktioner längs vägen.
Ingen skillnad i smådetaljerna heller?
– Inte mycket. Det är väl fältmåltiderna som kommer till och lite
kontrollanter i tävlingsområdet, annars just ingenting. Och så är det
lite mindre folk som springer. Det är ju bara sex klasser, HD18-21.
Kommer alla klubbmedlemmar att bli tillfrågade om hjälp?
– Vi vill gärna att så många som möjligt hjälper till, alla har verkligen en uppgift att fylla. En del har redan blivit tillfrågade, andra får
gärna höra av sig till mig så bildar vi en arrangörspool.
De funktionärer som hjälper till, främst under sprinttävlingarna i
Visby stad. Kommer de att få parkera gratis i stan?
– Du, det kan jag lova. Jag har utverkat avgiftsfritt under de dagarna!

Dessa personer innehar chefsfunktioner i SM-organisationen:
Skogen: Ronny Liljegren
Arenan: Ulf Nilsson
Service: Per Lindskog
Banläggning: Anders Nilsson, Birgitta Hjerthén och Erik Löfgren
Data: Håkan Mattsson
Media: Magnus Ihreskog
Ekonomi: Gunnar Eriksson
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Banläggningen:

Erik Löfgren har ignorerat speaker-önskemål

SM

Erik Löfgren är banläggare till finalen i sprint-SM. Det arbetet
har funnits i tankarna sedan han fick uppdraget för ett par år
sedan. Och till mellandagarna ska banorna vara klara, det har bankontrollanten Per-Inge Karlsson, Svaide Roma, beställt. Då ska han ut och kolla
att allt ser bra och rätt ut.
Men hur tänker man inför arbetet med att få till bra SM-banor?
Erik Löfgren berättar:
– Först gällde det ju att bestämma var arenan ska vara, det gjordes
tillsammans med speakern Per Forsberg, han vill ju har bra överblick och
förutsättningar för att kunna jobba.
Man enades om Östergravar just intill Dalmansporten. Övriga önskningar Per Forsberg, vars röst vi är vana att höra från profiltävlingar som
O-ringen och Tiomila, kommit med har dock Erik Löfgren tullat på. Därför
blir det till exempel ingen varvning, vilket han anser skulle försämra kvaliteten på vägvalen.
Erik Löfgren har själv inte sprungit särskilt mycket sprint, därför har
han sökt inspiration och kunskap genom att titta på banor från andra
tävlingar. Här har nätsajten www.obasen.nu/runoway varit ovärderlig.
Dessutom var han på studiebesök i Karlstad under årets sprint-SM.
Några särskilda tankar på att det just är SM du lägger banor till?
– Egentligen inte. Det är kanske lätt hänt att man blir lite stressad av
att det är SM, men man kan inte göra mycket annat än att lägga banor.
”Hans” final avgörs i Visby innerstad, kartan är ritad med sprintnorm
och har en skala på 1:4 000. Sprintnormen, med olika tecken för till
exempel passerbara och opasserbara, är en ny erfarenhet för Erik.
Har det påverkat ditt arbete med banorna?
– Ja, så till vida att jag vill vara schysst mot löparna och inte lura in
dem i fällor så de riskerar att bli diskade, säger Erik Löfgren.
Erik har låtit klubbmedlemmar provspringa vissa banor och har även
planer på att, under de sista finjusteringarna av banläggararbetet, ta
hjälp och intryck av sprintfantomen Linnea Gustafsson, nu i OK Hällen,
som inte kommer att springa SM-sprinten i sin hemstad.
Banläggare till SM är också Birgitta Hjerthén (sprintkvalet, med samma
arena på finalen) och Anders Nilsson (natt-SM på Tofta).
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Kartritningen:

Kurt Löfgren har ritat in 285 skyttevärn

SM

När det efter diskussioner med SOFT stod klart i vilka områden de
olika SM-distanserna skulle hållas inleddes upphandling om kartritningen. Det var i början av 2008. Förfrågningar gick ut till flera kartritare runt
om i landet, men uppdraget gick till slut till klubbens egen Kurt Löfgren, en
av de främsta i landet på den här flacka typen av terräng.
Därmed började ett digert arbete för de två områdena: norra delen av
Tofta skjutfält samt Visby innerstad och dess norra omgivningar.
Över Tofta fanns en gammal karta, Hallbros, som dock var ritad på gammalt sätt och dessutom hade 5 meters ekvidistans, numera används på
Gotland endast 2,5 meter.
– Den gick inte att överföra till ny teknik, man kan säga att kartan är nyritad.
Kurre inledde med att beställa ett stereobearbetat grundmaterial från
flygfoton tagna på 1980-talet. Från detta användes endast höjdkurvorna,
då kurvningen inte förändras över tid. Han använder dessutom ortofoto och
utdrag från lantmäteriets ekonomiska karta, allt ska passas in för att kunna
användas i fältdatorn med GPS.
Först därefter började hans många och långa skogsvandringen på det
17,7 kvadratkilometer stora området. Kurre uppskattar att han lagt ner runt
30 timmar per kvadratkilometer. Och när kartan var färdigritad, i samband
med GGN-helgen i november, var det bara att börja gå över området igen.
Endurot, såväl som alla militära övningar, gör hela tiden nya spår i terrängen
som ska redovisas på SM-kartan.
– Du vet väl vilken min devis är? säger Kurre. När kartan är klar är den
inaktuell.
Under arbetet har han bland annat ritat in 285 skyttevärn, markerade med
runda svarta ringar (som kolbotten), vilket var överenskommer med kartkontrollanten Andreas Oxenstierna. Men sen blev det ändring: värnen ska ritas
som liten brant, kombinerat med punkthöjd eller grop. Bara att rita om, alltså.
Än mer tid har det gått åt att rita innerstadskartan för sprint-SM: omkring
70 timmar per kvadratkilometer. Där har Kurre gjort allt grundmaterial själv,
plus att det med den nya sprintnormen (alltså särskilda karttecken för att
passa sprintens särart: höga och låga staket, häckar och så vidare) inneburit
ett nytt sätt att rita kartor.
Trots att kartorna alltså egentligen är klara avvaktar man till veckorna,
kanske dagarna, före SM innan kartorna med banpåtryck trycks. Allt för att få
med de senaste förändringarna.
– Det förändras ju hela tiden, både på Tofta och i stan. De bygger ju en
massa på Stora torget, till exempel.
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Kontrollanterna:

Eric och Niklas bollar och inspirerar

SM

Ett arrangemang med SM-status planeras och genomförs inte
utan en hel del kontrollfunktioner, både på lokal nivå och från
Svenska orienteringsförbundets sida,
Eric Johansson, Hansa/Hoburg, är tävlingskontrollant till såväl nattsom sprinttävlingen: Han föklarar:
– I första hand ska jag fungera som ett bollplank för tävlingsledningen.
Men jag har också en viss kontrollfunktion, ser till att det som ska göras
också verkligen blir gjort
Det som främst skiljer ett svenskt mästerskap mot mindre tävlingar
är att det omges av ett komplext regelverk med ytterst få möjligheter till
improvisation.
Eric Johansson, som senast var tävlingskontrollant till veteran-SM i
Lojsta 2009, säger att han känt och känner en liten oro kring tidsschemat, att alla grupper verkligen hinner med det som ska göras utan att
det blir tidspressat mot slutet.
– Jag har också lyft frågan vad vi ska göra om något inte funkar. Det
gäller att vara beredda på det oväntade.
På lokal nivå finns även bankontrollanter: Rolf Malmros, Visborgs OK,
för natten och Per-Inge Karlsson, Svaide Roma, för sprinten.
Niklas Wrane fungerar som arrangörscoach från SOFT. Han uppgift är
egentligen densamma som för Eric Johansson; att säkerställa kvaliteten
på arrangemanget samt att motivera och inspirera arrangören.
– Det flesta klubbar är väldigt duktiga på att arrangera tävlingar, min
del är att stötta upp med det som skiljer när det gäller en SM-tävling. Det
är ju en hel del extra att tänka på, säger Niklas Wrane.
I Wranes uppdrag ingår också att uteckla SM-arrangemangen, att göra
dem lite bättre för varje år. Dessutom, menar han, kan det vara en trygghet för SM-arrangören att ha SOFT bakom sig.
Niklas Wrane hade möte med arrangörskommittén under Helg utan
Älg-helgen och står dessutom i ständig mejl- och telefonkontakt med
främst tävlingsledaren Kjell Skalberg.
Från SOFT:s sida finns även Maths Carlsson i en kontroll- och bollplanksfunktion.
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Guldfavoriten:

”Inspirerande när arrangören lägger ner jobb”

SM

I höstas tog OK Hällens Peter Öberg silver vid VM i medeldistans i Trondheim. Bakom sig har han mängder av meriter, bland
annat sex SM-guld. Kanhända blir det fler till våren då han finns på plats
för att springa SM på Gotland.
– Jag har opererat mig under hösten och håller på att rehab-träna.
Men jag hoppas komma i form till sprinten, jag tror den kan passa mig
ganska bra. Det kommer att bli superhäftigt. Varje gång jag varit i Visby
har jag tänkt att vore häftigt att springa där, säger han när BROOsKet
ringer upp.
Som van mästerskapslöpare, hur tänker du kring ett bra arrangemang?
– Man har alltid höga förväntningar inför ett SM, och det brukar alltid
bli lite extra. En ny karta eller kanske ett helt nytt område som arrangörerna sparat länge för att visa svenska eliten vad de har att erbjuda.
Han menar att det tankesättet genomsyrar allt i ett bra arrangemang:
viljan att erbjuda det bästa.
– Att man kan se att arrangörerna burit och kånkat för att de verkligen vill göra bra ifrån sig, då är det stimulerande även som tävlande.
Vilken är den lilla skillnaden mellan ett bra och ett mindre bra SM?
– Om man väljer en tävlingplats bara för att det är enkelt att arrangera istället för att välja en plats där det går att skapa en häftig miljö, det
kan vara skillnaden. Att man lägger en tävling bara för att det finns en
skola där, till exempel. Bra arrangörer ser till löparnas bästa och kommer
nära terrängen, men även till media, man prioriterar det spektakulära.
OK Hällen arrangerar ju Stigtomtakavlen varje år, har du arrangörstänkandet i dig därifrån?
– Ja, vi försöker hela tiden utveckla oss. Senast körde vi med en
tv-kontroll. Vi bar ut ett dieselaggregat i skogen och stod där med en
internet-uppkoppling och filmade med en kamera. Vi försöker tänka lite
nytt.
Peter Öberg besökte Gotland första helgen i december i samband
med OK Hällens träningsläger med bas i Fårösund. Under vistelsen tog
han det lugnt, bara promenader, med tanke på att han är mitt inne i
rehab-träningen.
– I ärlighetens namn var det mest min fru Johanna (SM-mästare i
stafett 2009) som ville till Gotland för att förbereda sig, säger Peter.
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Förra

arrangören:

”Strul, men inget som påverkade tävlingen”

SM

Sprint-SM 2010 avgjordes i Karlstad den 13 maj med OK Tyr som
arrangör. Ett halvår efter tävlingen är tävlingsledaren Owe Olsson
nöjd med hur evenemanget artade sig.
– Det gick väldigt bra. Det var en del smågrejer under våren som skapade
merarbete för oss, men ingenting som kom att påverka tävlingen, säger han
till BROOsKet.
Bland annat fanns en överenskommelse att utnyttja en skola för omklädning och matservering, vilken kommunen dock avyttrade bara någon månad
före tävlingen för att sedan blev friskola. Anläggningen kunde användas som
planerat under tävlingsdagen, men proceduren genererade såväl oro som
merarbete.
Owe Olsson, van tävlingsledare från flera större arrangemang, säger att
han på förhand var mest orolig för hur dataservicen skulle fungera. Man fick
sedermera tillgång till Karlstad stadsnät, vilket förenklade det hela. Under
tävlingen hade man 21 datorer igång. Man satsade dessutom på de nya
radiokontroller som SportIdent har.
– Man är helt i händerna på de som har specialkunskaper på de här områdena, det är också ett orosmoment. Dessutom upplevde vi en del osäkerhet kring vad SOFT skulle hitta på. Bara några månader för SM fick vi frågan
om att köra B,C och D-finaler, men vi sa blankt nej. Vi valde att heller inte ha
någon publiktävling för att kunna sätta ut och ta in kontroller i lugn och ro,
säger Owe Olsson, som också berättar att man hade 38 kontrollvakter ute
till tävlingens 50 kontroller.
Hur minns du själva tävlingsdagen?
– Vi hade en del strul med lottningen, Eventor var inte fullt färdigt vid
den tiden. Lottningen fördröjdes tre, fyra timmar genom att vi inte fick in de
svenskar som normalt springer för utländska klubbar i systemet. Men vad
jag vet är det problemet löst nu.
I sin tävlingsrapport till SOFT har Owe Olsson påpekat det orimliga att ha
så kort tid mellan återbud och lottning och att startlistan sedan ska kontrolleras av såväl tävlingskontrollant som av SOFT innan den publiceras.
– Det håller inte att ha det så, de reglerna måste ändras, menar Owe Olsson.
Så här ett halvår efteråt, vad fick ni i klubben ut av SM-arrangemanget?
– Jag tror nog att alla medlemmar är väldigt nöjda med att vi gjorde ett så
bra arrangemang som vi gjorde.
OK Tyr stod 2010 även som värd för lång-SM i september.
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Ur

arkivet:

Kraftledningen som försvann i Slite 1965

SM

Den första SM-tävlingen på Gotland avgjordes 1956, då natt-SM
hölls i Slite. Därefter har det varit lång-SM i Lojsta 1974 samt
1999 års tävlingar med kortdistansen på Fårö och budkavlen i Häftings.
Men natt-SM hölls alltså i Slite 1956, med start i Barläst på östra sidan
Vägomeviken och dessutom inomhus (i bästkammaren på f.d. kalkpatronens stuga, som det står att läsa i boken ”Gotländsk orientering 70 år”).
Målet var placerat ”i vägkröken” på Solklintsvägen, mitt i Slite samhälle.
Inför tävlingen var kartunderlaget så dåligt att banläggartrion Anders
Dahlin, Inge Karlsson och Hans Lavergren inte kunde börja lägga banor
innan de dessutom ritat om kartan. Den som kom att användas, vilket var
norm på den tiden, var i skala 1:50 000.
– Visst var det svårt att få kartan, som vi överfört från en 100 000-del
att stämma. Jag minns en kraftledning som bara försvann. När vi rekade
fanns den, men när vi med SOFT-kontrollanten i sällskap åter besökte området hittade vi ingen. Det var bara att göra ändringen med tippex, berättar
Inge Karlsson i boken
Var löparna var samlingsplatsen inför SM Nynäshamn, varifrån man
färdades till Gotland med färja. En löpare som tog flyget förbjöds av SOFT
att starta.
De som dock kom till start hade vissa problem att veta vilka kontrollföremål de egentligen sökte i den svårorienterade och ganska risiga terrängen.
– Hur fan ser en kakelugn ut här ute på Gotland, som en löpare frustade
till kontrollanten när han till slut kom rätt.
Någon kakelugn var det emellertid inte han kommit till, däremot en kalkugn. Och det är ju viss skillnad.
Så här såg kontrolldefinitionen ut för den 13 550 meter långa banan:
Start: Se karta. Kontroller: 1) Väten, 2) Husgrund från vikingatiden. OBS.
Åsen vid kontrollen är mycket svagt markerad i terrängen. 3) Bäckupprinnelsen OBS. Hela bäcksystemet utgöres av grävda diken., 4) Gläntan. 5)
rester av lambgift (=utfordringshus för får), 6) Södra foten av raserad kalkugn. 7) Södra kanten av väten (vattenfylld). 8) Bryan. Mål: I vägkröken.
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Planeringsmötet

2010:

Fler behövs för att genomföra alla projekt
Planeringsmötet 2010
23 personer deltog i mötet den 25 november (och satte i sig smörgåstårta för 36!)
Kvällen började sedvanligt med att sätta + och – på årets verksamhet.
Sammanfattar man det positiva så kan man konstatera att de tävlingar vi arrangerar och de
resor vi gör (läger eller tävlingar) uppfattas som positiva. I år stod rekryteringen på plussidan
där man tog upp både att det var flera och nya ungdomar, samt att man också rekryterat nya
ledare. Klubbkavlen har fått en nytändning tycker man och att vi har duktiga banläggare. Vid
Kinner hamnar Tisdagsgänget på plus samt husvagnscamparna Solbritts och Lennarts jobb
på sommaren.
Till sist var det positivt att vi lyckades bli godkända på 10-mila.
Det vi kan förbättra är naturligtvis att lyckas bli godkända på 25-manna. Önskemål finns om
utökning av teknikträning. Hemsidan är bra enligt många men behöver också fortsätta att utvecklas och förbättras. Vi har för lite seniorer (både herr och dam) och vi fick ingen tröjmästare
i klubben i år. Vi behöver fler ledare, utbilda ledare och föryngra och utbilda banläggargänget.
Detta var i stort vad som togs upp.
Nästa sak som diskuterades var utbildning.
Susann Hansson och Örjan Högberg har varit på en kväll med informations från SISU.
Frida Yttergren, SISU var på plats och kunde berätta att vi kan utnyttja dem betydligt mer än
vi gör. För varje utbildningstillfälle vi har samlar vi på oss poäng att använda till föreläsare och
SISU:s utbildningar.
Örjan föreslår att vi tillsätter en grupp som jobbar med fortsatt utbildningssatsning.
Kommittéerna rapporterade sedan sina planer för 2011.
Bland annat diskuterades en utlandsresa och tävlingskommittén fick i uppdrag att jobba vidare
med fler konkreta förslag.
Från rekryteringskommittén presenterade man den ansökan som givit 65 000 kronor från
Idrottslyftet. Kommittén kommer att behöva vara flera för att kunna orka med att genomföra
alla delar i projektet.
Till sist diskuterades styrelsens och kommittéernas organisation.
Styrelsen diskuterar vidare de förslag som kom fram.
Årsmötet/årsfesten bestämdes till den 19 februari.
Helene Nilsson
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Rekryteringskommittén:

Stryrelsen och alla kommittéer

Först vill vi tacka alla som hjälpt oss med kurser, under tävlingar, träningar mm under 2010.
Utan all hjälp hade inte vår verksamhet gått att genomföra, tack!
Vi har inför kommande år fått nya pengar från idrottslyftet (65000 kronor) till vår rekryteringssatsning vilket naturligtvis är otroligt glädjande.
Vi skall nu försöka få ut bästa möjliga effekt av dessa pengar.
Följande områden kommer vi att jobba med:
• Samarbete med skolorna
Ökat samarbete med framförallt Väskinde, Stenkyrka och Fole skola
• Ledarutveckling
GTU, SISU-kurser och internutbildning
• Föreningsutveckling
Vinterläger, bad, gympa, bowling, lucia och andra sociala aktiviteter
• Träningsverksamhet
Fastlandsläger och minst två tävlingsresor. Utökat samarbete över klubbgränserna.
• Nyrekrytering/Prova på
Friskvårdsdagar för företag och myndigheter. Utarbetande av informationsmateriel.
Inbjudan OL-läger
5-6 januari 2011 vid Kinnerstugan
Alla Broare från 8 till 16 år
Onsdag 5 januari: Vi samlas vid Kinner klockan 10:00. Vi kör en träning på förmiddagen
och en efter lunch. Efter avslutad träning blir det bastu och senare middag. På kvällen blir det
disco! Efter discot är det god natt, vi sover på hårt underlag i stor-stugan.
Torsdag 6 januari: Efter frukost packar vi och städar. Vi beger oss därefter till VOK-stugan
där vi deltar i trettondags-OL (motionsorientering). Efter genomfört lopp är lägret slut.
Anmälan till Eva-Lotta senast 30 december tel. 33032 eller 0762899607 eller
			
lottarunner@hotmail.com
Övriga aktiviteter på nyåret:
• 15 januari kl 1000 		
• 6 februari kl 1500		
• 12 februari kl 1000		
• 12 – 13 mars			
• 22 mars			

Bad i Romabadet
Bowling i Kanonens bowlingcenter Visby
Bad i Romabadet
Träningsläger med bad i Fårösund
Kursverksamheten startar
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Träningskommittén

Så här tränar vi i vinter

Tisdagar: träning vid Kinner
Torsdagar: Löpskolning, samling vid Siolbergabadets parkeringsplats.
Helger: Långpass samt natträning
(för exakta tider se www.gotlandsbrook.com)
Andra datum att notera:
26 december: Annandags-ol vid Kinner
5 februari: Supersaturday.
Nattcuper:
23 januari, Svaide Roma
13 februari: Garda IK
6 mars: Bro OK
20 mars: Visborgs OK

Ulf Nilsson

Stugkommittén

Vi är i behov av mattor och hörnskåp
Genom tisdagsgruppens försorg har nu ved för denna Kinner-vinter och kanske även
nästa kommit under tak.
Vi har också fått ved av en sommarstugeägare nere vid Nyhamn. Denna ved står dock
ännu på rot och ska alltså fällas, kapas och köras till Kinner. Detta arbete kommer att
tarva en ganska stor arbetsinsats och i kommer därför att kalla på hjälp. Tisdagsgruppen gör en hel del men ni andra kommer också att få hjälpa till.
Som ni också vet så står nu stugorna Ville och Sune färdiga. Vi skulle bli glada om
någon kan hjälpa oss möblera upp dem lite mysigt. Efterlyser byrå, fåtölj, hörnskåp,
kanske någon liten lampa. Mattor är också alltid välkomna. Hör av er till Kajsa Skalberg om ni har något till övers att skänka.
Kajsa Skalberg

Tävlingskommittén

Tävlingsledare till 3-dagars
2012 arrangerar Bro OK 3-dagars i Tofta. Till den tävlingen söker vi en tävlingsledare,
de flesta andra viktiga poster är tillsatta.
Bo Sandahl
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Smått

som gått

 25-manna i Vallentuna 8 oktober. Bro kom till start med två lag, varav andralaget var
mixat med löpare från Hansa Hoburg och Garda. Resan gjordes med buss och med boende
på Scandic i Järva krog. Inget av lagen blev godkända. För förstalaget var det en stämpel
som inte tog (Per Lindskog), för andralaget hoppades en kontroll helt enkelt över (Ulf
Ahlqvist). Det var fjärde året i rad Bros förstalag diskvalificerades i 25-manna på grund
av stämpelstrul.
 Smålandskavlen i Tranås 30-31 oktober. Fyra lag till start och störst framgångar blev
det i klass H165. Där slutade Bro på tredje plats i start konkurrens, i laget Gert Lundquist, Kjell Skalberg och Håkan Mattsson. Klubben hade även ett andralag i H165, ett
gubblag i H180 samt ett ungdomslag, kombinerat med Hansa Hoburg, i H16.
 Klubben har fått ytterligare en svensk mästare i tyngdlyftning. Cornelia Hansson
vann guldet i plus 69-kilosklassen vid ungdomarnas svenska mästerskap i Örebro 28
november. Hon ryckte 63 kilo och stötte 84 kilo, det senare lika med svenskt rekord. Trots
att Cornelia bara är 15 tävlade hon i en klass för 17-åringar.
 Stugfogden Kjell Skalberg har setts med mössa. Det var under skyltsöndagen i Visby.
Enligt hustrun Karin har han aldrig tidigare setts med detta attribut. Däremot saknade
han handskar i minuskylan, vilket innebar svårigheter varje gång det skulle plockas fram
pengar för lottköp.
 Karin Mårtensson har deltagit i SOK Viljans Naturpasset, vilket slutade så lyckligt
att hon vann en cykel. Hon tog emot priset i en sportaffär i Oskarshamn i november.
 Strömstad i Bohuslän är SOFT:s förstaval som arrangör av VM 2015. Deras koncept
bygger, enligt förbundets hemsida, på ”jungfrulig orientering, korta avstånd från huvudorten till de olika tävlingsplatserna samt en boendeform där alla landslagen kan bo på
samma ställe. En projektgrupp har nu tillsatts för att förfina Sveriges VM-ansökan, vilken
ska vara internationella förbundet tillhanda 31 januari 2011.
Det gotländska alternativet – Visby som sprintarrangör med Oskarshamn som huvudort
– är svensk reservkandidat.

Magnus Ihreskog

Bro-kläder

till försäljning

Det finns en hel mängd Bro-kläder till försäljning. Bland annat finns tävlingströjor och ett antal
exemplar av den nya träningsoverallen. Dessutom har nya mössor beställts och saluförs inom
kort.
Ulf Nilsson
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Intervju:

Utflyttad Broare – Sven-Åke Asklander
Sven-Åke Asklander, ”Askis” kallad, lämnade Gotland för tio år
sedan och har sedan dess haft hela världen som arbetsplats.
BROOsKets Birgitta Hjerthén har fått tag i honom för en pratstund.
 Sedan jag började göra BROOsKet-intervjuer med utflyttade Broare, har jag
velat prata med Sven-Åke ”Askis” Asklander. Men eftersom han varit utomlands flera år, har det inte blivit av. Nu är dock Sven-Åke åter på svensk mark,
närmare bestämt Sundbyberg, sedan sommaren 2008. Nästan hela 2009 var han
förstås i Bryssel för att jobba med det svenska EU-ordförandeskapet.

Vad har du gjort där ute i världen under dessa år?
– Det började med att jag for till Bryssel 2000 för att jobba på EU:s militärstab.
Efter detta var jag en period i Sigtuna innan det blev tre år i Japan som försvarsattaché. Jag jobbade i Tokyo men också tidvis i Seoul (Sydkorea) som militärdiplomat kan man säga.
Men nu är du alltså hemma igen, vad har du för tjänst nu?
– Nu sysslar jag med internationella försvarsfrågor, jag är chef för EU-desken
med överstelöjtnants grad.
Blev det någon OL under dina utlandsvistelser?
– Ja, i Belgien springer man orientering året runt. Kartkvalitén är bra, men annars är arrangemangen lite primitiva. Det finns ingen dusch, men däremot bar på
tävlingarna. Jag sprang för klubben Altaïr bland annat har jag sprungit veteranklassen på 10-mila för den klubben. Jag har också varit klubbkamrat med Katta
Borg när hon bodde i Bryssel. Japan arrangerade orienterings-VM 2005, samma
år som vi flyttade dit. Jag försökte få kontakt med orienterare i landet, men jag
lyckades aldrig tyvärr.
Ditt CV är långt som en tapetrulle har jag förstått, men har du några
orienteringsmeriter? Något SM, till exempel?
– Jodå! 1973 sprang jag junior-SM kavle med Togga Samuelsson och Evert
Larsson. Det gick i Roslagen, det var jättekul och de andra var duktiga. Vi kom i
mitten någonstans.
Har du någon koll på Bro OK idag? Vet du att vi arrangerar SM 2011?
– Jag kollar hemsidan ibland, men eftersom jag inte längre betalar medlemsav-
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gift får jag inte BROOsKet. Nej, jag har inte riktigt koll på att det är SM-arrangemang på gång. Kort och kavle?
Nej, denna gång är det Natt och Sprint. Men förra gången vi hade SM var
du väl med i arrangörsstaben?
– Ja visst, 1999, då var jag startchef. Jag har inga särskilda minnen från det, mer
än att det var jättekul. Det är ju så vackert på Fårö, alla var så glada.
Springer du något nuförtiden?
– Det blir mest militärtävlingar. Jag har viss kontakt med Sigtuna OK, en fin liten
klubb. Men jag fick ont i ett knä för några år sedan, då blev jag rekommenderad
att börja cykla. Sedan dess är jag cykel-nörd i Fredrikshofs IF. Det har blivit ett
par Vätternrundor. Jag har även provat Lidingöloppet och Vansbrosimningen. Om
tre år blir jag pensionär vid 61 års ålder, då skall jag göra hela klassikern! Jag har
utmanat mina barn, Niklas, David och Malin, det skall bli kul. Jag spelar faktiskt
golf också, så jag tycker nog att jag håller mig i hyfsad form.
Fyra år kvar till pension alltså, är det dags att flytta tillbaka till Gotland
då?
– Vi har ju en stuga i Gothem så vi är på Gotland några veckor varje år. Vi har
ju pratat om det, jag och Gunilla, min hustru sedan 1975. Vi får se, man får ju en
annan frihet som pensionär. Men våra barn och hittills fem barnbarn bor utspridda
över landet, vi vill inte vara för långt från dem.
Du var ordförande i Bro OK ett kort tag, vad minns du från den tiden?
– Det var 1995 tror jag (rätt) samma år som vi blev årets klubb. Jag uträttade
väl inte något direkt, men det finns det ju så många andra som gör. Jag beundrar er
verkligen att ni orkar, all heder till er! Jag är övertygad om att ni kommer att fixa ett
toppen-SM även denna gång!

Birgitta Hjerthén

årsfest • 19 februari • årsfest • 19 februari • årsfest
Här är gänget som arrangerar Årsfesten lördag 19 februari: Gert och Anne-Marie Lundquist, Eva och Åke Kappel, Magnus Ihreskog och Louise Florin, Jan Norrby och
Wallis Wahlgren.
Inbjudan till festen dyker upp tillsammans med verksamhetsberättelsen och på hemsidan.
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 Till

sist:

Motion gör oss smartare
Unga människor som konditionstränar blir smartare och får högre resultat
på IQ-test, visar en studie av forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
– Det spelar roll hur mycket man rör sig. Att vi har så många stillasittande tonåringar i dag kommer definitivt att ge utslag, säger Maria Åberg,
läkare och forskare vid Göteborgs universitet till sajten netdoktor.se.
Kopplingen mellan god kondition och intelligens har granskats av Maria
Åberg och hennes kollegor. De har granskat alla män födda mellan 1950
och 1976, drygt 1,2 miljoner, när de genomförde sin värnplikt.
Väldigt snart stod det klart att det fanns en urstark koppling mellan resultaten på cykeltestet och resultaten på IQ-testerna, säger professor Michael
Nilsson.
I synnerhet kunde forskarna se att testerna för logiskt tänkande och
språkförmåga var betydligt bättre hos killar med bra kondition. Då har man
ett ökat blodflöde framför allt i hjärnans främre delar som har hand om den
typen av tankeverksamhet.
Forskarna kunde också se att de 18-åringar med bäst kondition oftare
gick vidare till högre studier än de med sämre konditionsresultat. Med
denna studie som grund menar forskarna att man inte borde dra ned på
antalet idrottstimmar om man vill ha bra resultat bland skoleleverna, enligt
netdoktor.se.

• Sven-Åke Asklander intervjuas på sidorna 18–19

