I denna tidning:

Fia och Gert blev årets ”Årets”
Klurig OL-tävling inomhus
Och mer: Spring och städa!

Nr 1 Årgång 32
April 2018

Ronny, ordförande:
De senaste 10 åren har klubben haft en glädjande verksamhetskurva, fler medlemmar, mer aktiviteter bland de unga, fler lärgrupper, mera uthyrning och bättre ekonomi. Detta genom en väl
fungerande organisation med ett stort antal duktiga ledare och alla andra glada som hjälper till!
Och så klart har klubbens verksamhet rivstartat 2018 med många fina aktiviteter, bland annat
med nyårsläger (31 barn/ungdomar), galor, årsfest, barn och ledarutbildning (8 deltagare från
Bro OK), nattcuper, dagläger på fastlandet, läger på Fårö, kursstart m. m. och helt nyligen med
tävlingarna Nattinatta och Broruset!
Du som medlem har fantastiska förmåner som du är välkommen att utnyttja och sätta tänderna
i. Kursverksamhet, rabatt på kläder och startavgifter, resor, träningar, soppa och fikakvällar
med mera. Det är bara att ta för sig av ett rejält ”smörgåsbord”. För att kunna genomföra alla
generösa aktiviteter så behövs en bra finansiering där våra stora inkomstkällor är uthyrning vid
Kinner och de större arrangemangen likt 3-dagars och Helg utan Älg!
Uthyrningsverksamheten sätter snart fart och det behövs städas och poleras i stugorna, åk
gärna till Kinner då stugkommittén anordnar städdag den 28 april, ju fler desto roligare! Och
sen i sommar så arrangerar vi 3-dagars tätt följt av Jungruloppet! Överraska gärna våra tävlingsledare genom att be om att få hjälpa till, alla kan göra någonting jag lovar!
Alla vi som håller på med orientering i någon form kanske inte gör det för tävlandes skull.
Men min känsla är att utan en bra tävlingsverksamhet så kanske vi håller tillbaka utvecklingen
inom orienteringen. Så jag ser gärna att flera inom Gotlands Bro OK tar en tur i de gotländska
skogarna och därmed medverkar till att vi blir flera inom sporten, det gäller de ”vanliga” tävlingarna men också i än högre grad de motionsorienteringar eller skogis cup som erbjuds! Det
finns banor med olika svårighetsgrader som passar alla! 
Ronny Liljegren, ordförande

Den här gången säger vi GRATTIS till
Anne-Marie Lundquist som fyllde 75
år 13/3 och detta hade tyvärr trillat
bort i förra Broosket.
Gunnar Eriksson 	
70 år 30/5
Patrycia Bojanowski 
40 år 28/3
Tobias Grundell 
40 år 2/5
Elin Rindbäck 
40 år 27/5
Petter Mårtensson 
40 år 13/6
Denise Hägg 
30 år 3/6
Anton Nilsson 
20 år 14/6
Gotlands Bro OK
Box 1145 621 22 Visby
Kinnerstugan, tel: 27 31 70
Hemsida: www.gotlandsbrook.com
e-mail: info@gotlandsbrook.com

Och så ”framtidsgänget” :
Frida Dahlström 
Ida Mürvin 
Elis Norrby 
Hugo Filander 
Enar Löfstedt 
Sixten Althini 
Ebba Samuelsson 
Elsa Tornell 
Mårten Hellgren 

10 år 13/4
10 år 17/4
10 år 25/4
10 år 28/4
10 år 8/5
10 år 12/5
10 år 2/6
10 år 5/6
10 år 30/6

Nästa nummer

Nästa nummer av Broosket ges
ut runt midsommar.
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Tävlingspokal för 12 år och yngre
Bro OK:s tävlingspokal är ett pris som delas ut till ungdomar 12 år och yngre.
Man får priset (som delas ut på årsfesten), om man springer minst 10 av de tävlingar som följer här nedan under 2018 på Gotland. Inget krav på tid eller resultat.
Tävlingarna som ingår:
6/4
NattiNatta (nattorientering)
Gardestugan, Stenkyrka.
8/4
Broruset				Gardestugan, Stenkyrka.
15/4
Suderträffen			Lojsta slott.
22/4
Vårträffen			Hejdeby.
19/5
Ungdomstrollet			ICA Maxi Arena.
27/5
DM-Sprint			Slite
7-8/7 2-dagars,
(räknas som 2) Vallhagar, Fröjel.
10-12/7 3-dagars,
(räknas som 3) Vale gårdar, Stenkyrka.
4-5/8 Medeltidskampen (räknas som 3) Ljugarn.
25/8
DM-Medel			Klinte.
22/9
DM-Natt (nattorientering)		
Rute.
30/9
DM-Lång			Rute.
13-14/10 Helg utan Älg (räknas som 2)
Garda.
Anmäler sig gör man på Eventor eller till sin ungdomstränare, som regel söndagen innan tävling, det finns också klasser som man kan anmäla sig i på själva tävlingsplatsen.

...och här är motionsorienteringarna
April
Maj

Juni
Juli
Aug

12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
28
5
19
2
9
16
30

Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

MOL 2 		
MOL 3 		
MOL 4 		
MOL 5 		
MOL 6		
MOL 7		
MOL 8		
MOL 9		
MOL 10		
MOL 11		
MOL 12
MOL 13
MOL 14		
MOL 15
MOL 16
MOL 17		
MOL 18

Lång
L
L
L
Medel
L
Sprint
S
S
M
L
L
L
M
S
M
L

Garda OK		
VIF/Gute SOK		
Svaide/Roma SOK		
Gotl Bro OK		
Garda OK		
Visborgs OK		
Svaide/Roma SOK		
VIF/Gute SOK		
Garda OK
Ljugarn
Visborgs OK		
VIF/Gute SOK		
IF Hansa/Hoburg Lojsta, Ase
Visborgs OK		
VIF/Gute SOK		
IF Hansa/Hoburg Hemse
Svaide/Roma SOK		
Gotl Bro OK

Banor för alla, anmälan på plats, mer info på hemsidan.
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Tisdag är tränings- och kurskväll

Info från tränings- och rekryteringskommittén

Tisdagar är vår huvudsakliga träningskväll, året runt. Då träffas vi vid vår klubblokal Kinnerstugan i Lummelunda klockan 18 och tränar, badar bastu och fikar. Vi genomför eller
deltar även i en mängd andra aktiviteter och nästan alla dessa finns i aktivitetskalendern
på vår hemsida, så ta gärna en titt där. Även vår facebook-sida innehåller bra information
om vad som är på gång.
Kurskvällar våren 2018 är den 27/3 till den 29/5
Nybörjarkurs från c:a 6 år och uppåt, även vuxenkurs.
Vi kommer att dela in deltagarna i följande grupper:
Wild Kids
- för de allra yngsta och nya.
Grön grupp
- för de som varit med lite grand tidigare.
Vit grupp
- för de som kan klara sig själva på lätta banor.
Gul grupp
- för de som orienterat några år
Orange grupp
- för de som klarar av alla verktyg inom orienteringen
Röd grupp
- för de som tävlar på något svårare banor.
Vuxengrupp
- för alla som känner sig vuxna och vill komma ut i skogen på olika
svåra banor.
Tisdagen den 8 maj anordnar vi Morotsloppet vid KInnerstugan. Denna tävling är till för
alla som vill prova på att spring en riktig orienteringstävling.
Den 19/5-20/5 anordnar vi ett breddläger tillsammans med övriga orienteringsklubbar på
Gotland.
Vi arrangerar även en hel del träningsläger samt tävlingsresor till fastlandet.
Vi som jobbar med träning och rekryteringsverksamheten i klubben är
Göran Gustafsson ordförande

070-167 99 23

Jonas Pettersson		
Olle Gardell
Brent Godman		
Leif Björkegren 		
Mattias Westfält 		
Andreas Liljegren
Göran Kimell 			
Anders Nilsson
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En helg för dig som är vuxen

Teori och praktik under en intensivkurs
Vuxenkurs Gotlands Bro OK, 2018
Målgrupp:
Alla som vill lära sig lite mer om karta och kompass.
• Från 17 år och uppåt
• Med eller utan tidigare erfarenhet
• Tränad eller otränad
• Motionsinriktad eller tävlingsinriktad
När:

Helgen 12-13 maj

Var :

Lördag, Kinnerstugan
Söndag, ICA MAXI Arenas parkering (Visborg)

Preliminära tider och innehåll:
Lördag
• 10-11 Teori och fika
• 11-12 Praktisk övning i ’passa kartan’ och kompass
• 12-14 Enklare orienteringsövningar i skog
Söndag
• 10-13 Orienteringsövningar i skog
Utrustning: Kläder och skor som klarar en tur i skogen. (Ej kortbyxor i skogen)
Kostnad: 300 kr. I avgiften ingår kursmaterial, lån av utrustning, fika på lördagen. Utöver
detta får du en Bro OK-tröja samt medlemskap i klubben under innevarande år.
Anmälan/Frågor:
Välkommen att maila eller ringa mig
Göran Kimell, goran.kimell@gmail.com, tel 0709-144500

MTBO-cupen för dig som vill cykla
För dig som vill testa mountainbike-orientering drar MTBO-cupen igång onsdagen den
25 april, med TC vid Spendrups i närheten av gokart-banan i Visby. Omkring en MTBOtävling per månad blir det under året. Fortlöpande info på hemsidan.
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Fia och Gert prisades

Årets ledare och Årets prestation

Två tunga priser delades ut i samband med årsfesten: Årets
ledare och Årets prestation.

Årets ledare 2017:

Priset instiftades 1988 på initiativ av Inger Westerlund, delas därmed ut i år för 30:e gången.
”Klubbens ordförande utser enhälligt detta pris till en person hen tycker har gjort en god insats
som någon typ av ledare under året eller under lång tid”
Ann-Sofi ”Fia” Olsson:
Du är den ideella föreningens dröm! Du är helt fantastisk på att hantera LOK och lärgruppslistor! Du har ordnat processjobb för både gammal o ung. Vi har varit på Åland och Fårö vilket
fört oss medlemmar närmare varandra och tar oss in i framtiden! Du är en drivkraft som ser till
att saker blir genomförda! Du hjälper till att hålla facebook levande! Du tog nästa steg genom
att tacka ja till att bli ordförande i Gotlands Orienteringsförbund. Imponerande!
Grattis Fia till Årets Ledare 2017!

Årets Prestation 2017

Priset instiftades 1970 samma år som Bro OK bildades!
”Styrelsen utser den person eller lag som gjort den bästa
idrottsprestationen under året. Seden säger att det skall
vara lite svårare att få det, om man redan fått det en gång”
Gert, du lyckas med en målmedveten träning visa en total
dominans på våra gotländska tävlingar och på mästerskap!
Vad sägs om sviten under 2017 i klassen H65:
* Segrare på alla distriktstävlingar
* Segrare på alla DM-tävlingar (deltog inte på DM-Natt)
* Segrare i både 2 och 3-dagars
* Och som på kronan på verket, svensk mästare på
sprintdistansen!
Stort grattis Gert Lundquist till årets prestation!
Gert Lundquist. 
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Foto: Sofia Gardelin

Fia Olsson, årets ledare och tillika ordförande i Gotlands orienteringsförbund. 
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Foto: Sofia Gardelin, karikatyr: Henrik Reintz



Keps-OL och klädnypejakt

Medlemmar har gått barntränarutbildning
Barntränarutbildning 9-11 mars
Helgen 9-11 mars hölls en barntränarutbildning i Fårösund för ledare inom Gotlands orientering.
Vi var 18 deltagare och leddes av ledarna Göran Svensson och Sara Garpenlund
från Svenska Orienteringsförbundets Tränarakademi.
Kursen började på fredagkvällen med lite lära känna lekar och samvaro vid Boot
Hostel vandrarhem.
Tyvärr kunde inte jag och Natalie vara med på fredagkvällen då Natalie var med
som statist i filminspelningen av Kommissarien och Havet.
Natalie och jag kom upp till Fårösund på lördag morgon.
Då började ett teoripass där vi pratade om orienteringsteknik. Vilka vägval som är
bäst osv.
Vi pratade också om utvecklingstrappan och ledarskapsuppgifter.
Därefter var det dags att ladda upp med god lunch innan vi tog på oss träningskläder och gjorde oss redo för några timmars utomhus träning.
Vi började med gemensam uppvärmning. Därefter gjorde vi övningarna:
- Kartminnes-OL
- Attackpunktsbana
- Linjeorientering
-Rally-OL/Snack-OL
-Kors och tvärs
Efter träningen var det dags för en välförtjänt dusch och förstärkt fika.
När vi var duschade och klara gick vi igenom övningarna. Diskuterade hur man
kan förenkla och förbättra dem och på så vis ta hem dem till respektive barngrupp.
På söndagen började vi förmiddagen med ett nytt utomhuspass. Även idag började
vi med gemensam uppvärmning. Sedan fick vi göra följande övningar:
- Följa-OL
- Räv-OL
-Poker-OL
- Klädnypejakt
- Keps-OL
- Kontrollbesrivnings-OL
- Spöknatten
När vi var klara med övningarna gick vi tillbaka till vandrarhemmet för att duscha
och äta lunch.
Därefter hade vi uppföljning av övningarna.
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Vi avslöt kursen med att sätta oss klubbvis och diskutera vad vi kan ta med oss hem till
klubben och våra träningsgrupper.
Helgen har varit väldigt givande och lärorik både för mig som är ganska grön inom orienteringen men också för Natalie som själv är tävlande och aktiv.
Vi tackar alla deltagare, Göran och Sara för en riktigt bra helg i Fårösund.

På återseende / Sofia och Natalie Gardelin
Övriga deltagare från Bro OK: Leif B, Brent, Olle S, Edvard, Beata, Jocke och Edvin.
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Kontrollplock i klassrummen

Rapport från Stockholm Indoor Cup

Fredagen 2 februari var vi ett gäng på 15 personer som åkte till Nynäshamn med
båten från Visby. (Brent anslöt senare på kvällen)
Vi åkte pendeltåget till Zinkensdamm. Den här gången hade vi bytt ut hårt underlag, luftmaddrass och sovsäck emot riktiga sängar på Zinkensdamms vandrarhem.
Lyxigt värre.
När vi var framme på vandrarhemmet installerade vi oss i våra rum, packade upp
och spelade lite kort. Men alla var ganska trötta så det blev en hyffsat tidig kväll.
På lördagen gjorde alla andra förutom jag sig i ordning för att åka till Sollentuna
och Rudbeck gymnasium.
Jag själv vinkade av alla andra vid tunnelbanan och tog den till Liljeholmen. Där
åt jag lunch innan jag gick en liten bit till Sköndalshallen. Vid hallen mötte jag
upp mitt handbollslag
VIF Gute F03-04.
Tillsammans med laget spelade jag två handbollsmatcher under lördagen.
Efter sista matchen åkte jag (hade sällskap av mamma och Felice) till Zinkensdamms tunnelbanestation och där mötte jag återigen upp det härliga orienteringsgänget.
Hela gänget (förutom mamma och Felice) åkte till Liljeholmen. Där gick vi på
O´larys och åt mat. Till vår ära så visade de melodifestivalen på alla tv-apparater.
Brent var överlycklig 
Efter maten åkte vi hem till vandrarhemmet igen. Då spelade några kort medans
andra satt i grupper och bara pratade.
På söndagen hade vi det så bra att tävlingen hölls i Globala gymnasiet vid Zinkensdamm så det var bara att promenera några 100 meter.
På Indoor Cup springer man inomhus i en jättestor skola. Man springer på olika
våningar, i trappor, i klassrum och korridorer. Vissa korridorer är enkelriktade,
vissa trappor är avspärrade och det kan stå hinder i vägen som man inte får klättra
över. På tre ställen var det olika labyrinter man skulle ta sig igenom.
Det gäller att planera sitt lopp från början till slut. Då man inte snabbt och enkelt
ser enklaste vägvalet utan man måste vara noggrann och inte stressa för då blir det
lätt fel.
Jag tycker att Indoor Cup resan är en av årets höjdpunkter. Dels för att man får
hänga med alla rolig orienteringskompisar men också för att det är en helt annorlunda orientering.


/ Natalie Gardelin
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Historien om en klubbstuga

Om åtta år firar vi 50 år vid Kinner

1880 talet: Byggdes huset som en statarbostad, tillhörande Tjauls gård.
1916: Såldes fastigheten till bankdirektör Sigurd Melin för 1000:-, avstyckning till egen fastighet och vägservitut.
1924 Såldes fastigheten till en läkare från Stockholm, huset byggdes det till och på med
övervåning och brutet tak och ett tillbygge åt sjön med kök. Användes som sommarstuga av
doktorinnan Hanna Fries med make.
1950 talet Skänktes fastigheten till föreningen mot TBC och blev barnkoloni, flickorna här och
pojkarna vid nuvarande vandrarhemmet vid Nyhamn.
1962 Köptes mer mark, och blev nuvarande område. Den mark som då köptes till såldes av
Märta och Hugo Melander från Havdhem! Som är föräldrar till Anna Samuelsson, och välkänd
orienterare i Bro Ok!
1975 Föreningen mot TBC skänker fastigheten och föreningens pengar till Gotlands Kommun,
inkl. vandrarhemmet.
1976 Hyresavtal med Gotlands Kommun på 10år, senare plus 2 år.
Gotlands Bro ok flyttar in. Vem hittade Kinner? Jag tror att Anders Boström och Anders Olsson var två personer
som var aktiva mot kommunen. Båda har varit ordförande i klubben.
1978 Ladugården brann upp efter åsknedslag.
1979 Bygger vi till ny samlingslokal. Bygget utfördes av Blomérs bygg med Torsten
Blomér(en av klubbens mest tongivande personer både som löpare och ledare) i spetsen.
1985 Tillbyggnad av duschhuset.
1990 Förlängning av hyresavtal, och vi bygger Sune och Ville.
1997-02-26 kl: 06:10 Räddningstjänsten rycker ut till Kinnerstugan, allt brinner upp. Branden
upptäcktes av morgonflyget som larmade brandkåren!
1997 Byggs huset Trälge, efter transport från Trälge i Fårösund, 16/4. Huset Trälge flyttades
från Fårösund i två delar, bröderna Larsson från Fårö lastade upp halva huset i varje transport,
varje del var 13m lång och 7,7m bred! Det betyder att transporten tog hela vägbanan i anspråk.
Inget möte eller omkörningar på vägen kunde genomföras! Men båda husdelarna kom fram!
1997-08-15 Byggstart för nya Kinnerstugan. Nuvarande Kinnerstugan byggdes upp i princip
efter det utseende som gamla huset hade, i praktiken så ändrades en hel del vad gäller invändig planlösning. Jag tog fram bygghandlingar och ritningar och höll i bygget för kommunens
räkning, vi fick bygga som vi ville bara ekonomin hölls. Det var även tuffa förhandlingar med
försäkringsbolagen vad gäller ersättning både för huset och inventarier.
1998-02-07 Invigning av Kinnerstugan, kostnad 1,6 milj.( 1.600:- under budget)
1999 Tomträttsavtal för fastigheten, 1 krona / år. Vi äger nu alla byggnader.
2018-02-17 20 årsjubileum av nya Kinnerstugan och 42 år sedan vi kom hit.
2026 Vi firar 50 år vid Kinner!!

/Kjell Skalberg
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Rekordstort nyårsläger

31 barn och ungdomar käkade tacos
31 barn och ungdomar i åldrarna
5-16 år kom till Kinner för det årliga
nyårslägret den 12-13 januari. Det var
många som var med för första gången
och det var nog rekord på deltagare.
Fredagskvällen var till för att bara träffas och ha mysigt och få ihop gruppen.
De äldre ungdomarna hade till uppgift
att hitta på något att göra tillsammans.
Matlagningen stod Solveig och Anders
för och det stod fredagstacos på menyn.
Efter maten så var det fria aktiviteter
med bastubad för de som ville. Många
såg till att packa upp sina madrasser
och låg sen och pratade med varandra
och hade allmänt trevligt. Alla rum blev
belamrade med madrasser för att vi
skulle få plats att sova.
Lördag var det väckning 07:30 för
frukost och lite hopplockning av saker.
Sedan var det dags för ombyte och ett
orienteringspass med start och mål vid
Kinnerstugan.
Bastu och dusch och sedan vankades
grillad hamburgare med tillbehör.
Efter det gemensam städning och vid 14 tiden kom föräldrarna för att hämta.
Ännu ett lyckat nyårsläger var till ända och en bra start för den nya säsongen.
Ett extra tack till de äldre ungdomarna som plockade in övningen och såg till att alla hade det
bra på lägret.
// Lägergeneralerna.
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Förbundsmötet: Gotlands motioner



Den 17 Mars samlades 23 distrikt på Bosön för förbundsmöte. Ett möte där man går
igenom verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Svensk Orientering. Samt så går
man igenom de antal motioner som inkommit och vad SOFTs förbundsstyrelse har svarat
på dom .
I år hade Gotlands Bro OK inkommit med två motioner av 16. Motion nr 5 och motion nr
6. Motionerna handlade om kartskalor och motion 5 handlade om ändring av kartskala till
1:7500 för öppna klasser.
Förbundstyrelsen avslog motionen men att den ses över i den översyn förbundsstyrelsen
gör av kartskalor. Motion nr 6 handlade om ändring av kartskala till 1:3000 för klasserna
D/H60 och äldre vid sprintdistans.Förbundsstyrelsen avslog även denna motion men
att denna även ska gå till den översyn som kommer att göras. Det är bra att man skriver
motioner då det faktiskt kommer upp till diskussion och många motioner bifalles och förbättrar orienteringssporten eller så går det till en översyn. I år var det Viktoria Olsson och
Ann-Sofie Olsson Gotlands Orienteringsförbund som representerade Gotland.

Arbetet med OL-museet tar fart igen



Info-kommittén har tänkt blåsa liv i tanken om ett OL-museum vid Kinner. Ursprungligen
är det Magnus Ihreskogs idé.
Hur det skall se ut skall vi försöka klura ut under året. Vill du vara med och skapa museet?
Eller har du prylar som skulle vara intressanta? Hör av dig till karin.i.martensson@tele2.se
Vi vill gärna ha saker från O-ringen 1977 och våra SM-arrangemang 1999 och 2011. Alla
funktionärströjor genom åren är också intressanta. Liksom kartor och foton från alla tider.
Tack till dig som redan lämnat saker. Vi skall försöka göra något intressant av dem.
/Birgitta

Boka in sommarfesten
Boka in klubbens sommarfest torsdagen den 12/7! Det är ett 3-dagarsår vilket innebär att
festen är kostnadsfri för de som hjälpt till på 3-dagars, annars tar vi ut en mindre kostnad
för maten!
Plats o klockslag kommer, håll ögonen öppna!
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Rapport från årsmöte och årsfest



Inkallad som sekreterare då både ordinarie och vikarie hade förhinder gör jag ett försök att
sammanfatta kvällen.
Under årsmötet hände inga revolutionerande saker, några nyval: Magnus Ihreskog valdes in i
styrelsen och är ny ordförande i Tävlingskommittén istället för Björn Andersson. Stefan Wittmann nyinflyttad till Gotland tog också plats i kommittén.
Olle Gardell är ny i rekryteringsgänget och Karin Mårtensson klev in i Infokommittén.
Ekonomin redovisades som god, vi fortsätter att samla på oss pengar 😊
Den sista punkten, en övrig fråga var den som väckte mest intresse och det är ju planeringen
av ett nytt duschhus. Bygglovsansökan är inlämnad och Ronny berättade om ett positivt möte
om projektansökningar hos Länsstyrelsen och Leader Gute. När det väl är klart med dessa två
bitar kommer det att tas beslut om byggstart. Vi fick också se den nya ritningen över hur det
kommer att se ut.
Efter mötet var det traditionsenligt trångt mingel i hallen med bilder från förr som tema.
Ca 70 personer var på plats. Och den stora händelsen för kvällen (årets prestationspristagare
får ursäkta) var när det skulle delas ut tävlingspokaler till ungdomarna. 15 namn stod på listan,
av dessa var 9 nya för året. En lång rad stolta pristagare (10 st var på plats) stod på rad med
sina fina pokaler. En av dem var den något blyga sonen mest nervös för hur själva utdelandet
skulle gå till och om han verkligen skulle behöva gå fram själv.
Vill också nämna det tillfälle då Brent skulle tala om vem som fått Årets Ungdomspris, när han
berättade om ungdomen i fråga så var det tydligt att både Brent och ungdomen utmanats i att
utvecklas som ledare och som orienterare. Grattis Erik Nilsson!
Kvällens middag var pasta med fläskfilesås, mycket mumsigt!
Vi fick oss också till livs historiken kring Kinnerstugan. Kjell Skalberg och Ronny Liljegren
visade bilder och berättade om hur vi fick flytta in 1976 i den gamla barnkolonin. De tog oss
igenom hela vägen från 1880-talet då huset byggdes som statarbostad, via barnkolonin och
branden den 26 februari 1997. Det är nu 20 år sedan vi invigde den stuga vi har idag. 2026 firar
vi 50 år vid Kinner. Spännande och intressant för både gamla och nya medlemmar.
Med Mattias som lekledare skulle vi givetvis också tävla lite. Med hjälp av bilder på små
detaljer och stora vyer skulle vi placera rätt på Gotlandskarta och orienteringskartor. Klurigt
och roligt!
Till sist presenterade Ronny Årets ledare, vi fick ledtrådar via bilder som till sist landade på Fia
Olsson! Grattis Fia!
/Helene
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Tiomila-laget för 50 år sedan

Hälften är aktiva än i dag – fyra har lämnat jorden
1968 åkte detta glada gäng till Riksten i Tullinge mellan Stockholm och Södertälje för
att springa 10-mila, ett jättesteg för oss i Bro SK. Hur många känns igen idag?
Halva gänget är aktiva orienterare än idag, men tyvärr har fyra av herrarna lämnat
jordelivet.
Bro SK har deltagit en gång tidigare med ett helt annat gäng men detta år var omstarten
för ett mångårigt deltagande i denna anrika tävling.
1968 blev också vändningen så tillvida att Bro blev helt dominerande i den gotländska
herrorienteringen i många decennier.
Man kan ju tycka att det är ett åldrigt gäng men så var det inte alls Kjell, Lars-Johan
och Gunnar hade inte fyllt 20, Mats-Olle och jag var 22 år, Janne och Roffa knappt 30,
Ove och Evve knappt 35 och Gubben Olsson 49 år. Folke var lagledare.
Det var ju ett jättesteg för oss att ställa upp i denna mastodonttävling, men samtidigt
väldigt inspirerande. Denna vinter/vår var jag under utbildning i Kristianstad och bilade upp långa vägen till Stockholm medan övriga deltagare kom resande från Gotland.
Vårt boende var i ett litet trångt 6-mannatält som vi reste i skogen. Arenan var delad
med mål och växling på två olika ställen en knapp kilometer från varandra. Däremellan
vandrade vi hela natten.
Själva tävlingen minns jag inte så mycket av men jag vet att 19-årige Kjell inledde jättebra på förstasträckan men sen halkade vi längre och längre efter vilket innebar att vi
fick nöja oss med att fullfölja 9 sträckor. Det fanns inga omstarter på den tiden så Janne
fick vänta förgäves som avslutare.
Själv sprang jag långa natten.
Detta var en ”kick” för mångårigt 10-milaspringande för många av oss och ett bra
initiativ från vår entusiastiska ledare!

Anders Nilsson
Detta gäng deltog i 10-mila 1968 – 50 år sen.
Stående: Anders Nilsson, Kjell Skalberg, Gunnar Eriksson, Lars-Johan Larsson.
Mittenraden: Mats-Olle Olsson, Folke Nyberg, Ove Lindell, Rolf Westerlund.
Liggande: Evert Nilsson, Anders Olsson
Fotograf: Jan Norrby

...och här är de som är klubbens framtid!
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Stefan och Albin valde Bro

Nyförvärv från Täby och Katrineholm
Du har kanske sett dem springandes i spåret på tisdagskvällarna i vinter och sedan ätandes soppa efter dusch och
bastu. Stefan Wittmann och Albin Larsson är två nya ansikten
i klubben.
När flyttade du till Gotland?
Stefan: 2017-07-13
Albin: Oktober 2017
I vilken klass tävlar du?
Stefan: H21 och uppåt. Fyller 46 i år.
Albin: H20
Moderklubb (eller kommer närmast i från)?
Stefan: Täby SOK, Täby OK men närmast från SAAB fritid.
Albin: Katrineholms OK
Några meriter som du vill berätta om?
Stefan: Distriktsmästare H16. Klubbmästare Täby OK på det första Björnbrölet ~1993.
Jag har också gått ut i ledning på 5:e-sträckan på Jukolakavlen. Senaste 10-mila sprang jag
2011.
Albin: Diverse DM-titlar, men gladast blir jag av att se andra växa som orienterare tillsammans.
Vad förde dig till Gotland?
Stefan: En separation där vi tänkte lite utanför lådan. Vi flyttade alla hit från Bromma så
jag har med mig tre icke-orienterande barn, 8, 12 och 16 år gamla till ön.
Albin: Riksantikvarieämbetet.
Vad jobbar du med?
Stefan: På Skatteverket , IT.
Albin: Jag arbetar med digitalinnovation och prototyping gentemot museum och andra
kulturarvsinstitutioner.
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Stefan Wittmann

Albin Larsson

Var bor du?
Stefan: Vibble
Albin: I en liten stuga vid Muramaris/Brucebo.
Varför valde du Bro OK?
Stefan: Känner Mats Sigalit sedan hans tid i Täby OK.
Albin: I slutändan handlade det för mig om förutsättningar och möjligheter, något som
grundar sig i klubbens medlemmar och deras engagemang!
Dina intryck av klubben så här långt?
Stefan: Jättebra. Man känner sig väldigt välkommen och det finns så mycket aktiviteter,
träningar och tävlingar att välja på.
Albin: Jag har blivit överaskad av den väldigt positiva träningsmiljön som återfinns
såväl bland de yngre som de äldre, samt av samverkan med de andra klubbarna på Gotland, något som många klubbar på andra håll i landet kan lära av.
Text och foto: Birgitta Hjerthén



19



Här är alla lag i städ-kavlen

Städa, spring – och käka korv

Lördagen den 28 april, med start klockan 09.00, är det städdag på Kinner. Våra uthyrningsstugor ska göras i ordning inför sommaren och därför fortsätter vi framgångskonceptet från i fjol. I samband med städdagen blir det en stafett i all enkelhet med sträckor som
passar alla oavsett kunnande.
De sju lagen här nedan är såväl städlag som orienteringslag. Personen med fet stil är lagledare. Ni som upptäcker er själva och era familjer i listorna kan med fördel höra av er till
lagledaren och till varandra så ni får grepp om läget.
Och ni som inte hittar er själva, ni är välkomna ändå. Alla kommer att få plats i något lag.
Ju fler vi är desto roligare blir det och desto tidigare blir vi dessutom klara.

LAG 1
Göthe Dahlberg 073 705 68 00
Ylva Svangren 070 090 65 22		
Ronnie Samuelsson 070 732 40 41		
Helge Gardelin 070 314 52 16		
Linda Zakrisson 070 589 42 49		
Susann o Filip Hansson 070 671 65 10
Johanna Elander 073 703 70 12
Eva Stenström 073 838 91 70		
Ulf Nilsson 070 727 79 67		
Frida Boman 076 218 72 80		
Mari Gladh 072 191 01 55			
Peter Pettersson och			
Edvin Samuel Damberg 070 797 42 79

LAG 2
Jonas Pettersson 070 580 89 77
Göran Kimell 070 914 45 00
Bettan Kimell 076 390 54 44
Kjell Skalberg 070 632 49 41
Henri Hägg 073 985 78 56
Björn Andersson 070 781 01 02
Melker Vetter 070 662 94 00
Henrik Reintz 070 571 81 55
Magnus Thomsson 073 973 61 24
Ronny Liljegren 070 631 15 86
Elvira Hansson 070 357 35 76
Göran Nyberg 070 318 86 43

LAG 3					LAG 4
Anders Nilsson 070 474 38 18		
Anders Blomér 070 565 45 30
Johan Malmros 070 726 30 74		
Lena Falk 070 880 44 55
Göran Gustafsson 070 167 99 23		
Per Lindskog 070 245 98 92
Brent Godman 073 760 13 15
Kurt Löfgren 070 881 49 63
Mats Ahlqvist 070 655 81 24		
S-O Westfält 070 552 72 67
Peter Falk 070 522 51 36			
Janne Lindby 070 591 66 67
Andreas Liljegren 070 763 42 70		
Monika Westfält Nilsson 070 5527267
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fortsättning lag 3: 			
Inger Westerlund 070 612 74 07		
Kevin Thomsson 073 593 05 93		
Wallis 073 336 79 60			
Frida Yttergren 073 627 57 34		
Kent Vinberg 076 209 74 1		
Marcus Gardelin 070 222 85 98		

fortsättning lag 4:
Mattias Åkerblom 073 629 39 35
Dennis Samuelsson 073 593 05 93
Andreas Phersson 070 332 01 96
Moa Vistrand 070 407 98 89
Mattias Westfält 070 289 37 23
Emil Björksved 070 729 68 48

LAG 5					LAG 6
Birgitta Hjerthén 072 710 76 97		
Sven-Åke Asklander 0736136500
Rasmus Virgin 070 321 94 38		
Ola Udén 073 028 40 99
Magnus Ihreskog 073 925 26 07
Leif Jacobsson 073 852 28 61
Gert Lundquist 070 114 50 86		
Gunnar Nilsson 072 212 92 00
		
Peter Skalberg 072 248 82 72		
Mårten Korall 072 858 55 29
Christina Löthberg 073 767 93 16		
Thomas Lövkvist 073 613 14 38
Erik Löfgren 070 524 82 11		
Jan Norrby 070 288 19 96
Johanna Elander 073 703 70 13		
Olof Gardell 073 936 26 67
Cajsa Mårtensson 073 663 14 44		
Kjell Nilsson 070 471 29 99
Björn Flodman 070 880 44 55		
Carina Nilsson 073 047 96 37
Helen Eklund 073 676 67 46		
Frida Hermansson 070 966 08 37
Adrian Nordgren 073 828 94 50		
Anna Samuelsson 073 565 94 19
LAG 7					
Mats Sigalit 070 716 70 18		
Krister Dahlström 070 274 34 12		
Leif Björkegren 070 854 99 62		
Örjan Högberg 070 328 60					
Gunnar Eriksson 070 398 30 10		
Amadeus Hansson 076 819 45 91		
Gunlis Samuelsson 070 555 12 32		
Karin Löfstedt 073 065 18 06		
Tobias Röös 072 550 48 39
Thomas Blomér 070 527 22 56		
Ida Cissi Johan Nyström 070 754 43068
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Sport

Måndag 18 april 2011

SM-HELGEN 15-17 APRIL

Skön guldhelg f
SJU ÅR SEDAN SM

Tänk så tiden går, redan sju år
sedan Bro OK arrangerade SMmatt och SM-sprint. Så här såg det
ut i GT.

värdig vinnare. Linnea Gustafsson hade inga svårigheter att hylla SM-helgens gigant. Helena Jansson vann gårdagens sprintguld med god marginal.
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Sport

Måndag 18 april 2011

g för stjärnan
Helena Jansson tog full pott i SM – följde
upp nattguldet med överlägset guld i sprint

orIENtErING: Starkast i fredags och snabbast på sprinten.
Helena Jansson krönte sig
själv till SM-drottning, och
sprang i en klass för sig.
I sitt livs form menar landslagskollegan Linnea Gustafsson.
– Det hoppas jag verkligen
inte. Det ska jag vara i augusti,
skrattar hon.
Redan med VM i tankarna.
Om gulduppgörelsen i H21 var
jämn, med Jerker Lysell, Rehns BK,
som slutsegrare med nio sekunders
marginal, var det aldrig något riktigt
snack om var damernas sprintguld
skulle hamna.
I Leksands OK.
Närmare bestämt hos Helena
Jansson.

Försvarade sitt sprintguld
Med 28 sekunders marginal tog hon
helgens andra SM-guld när hon var
snabbast över de beräknade 2 850
meterna i Visby innerstad och Almedalen med målgång i Östergravar.
Därmed försvarade hon sitt
sprintguld från i fjol.
Linnea Gustafsson, som tog silver
på natten i fredags efter just Jansson,
hade lätt att imponeras av landslagskollegan.
– Jo. Och hon är i sitt livs form
också, menar gotländskan.
Som dock lägger in brasklappen,
så konkurrenter de är.
– Man ska komma ihåg att det är
orientering som vi sysslar med. Hon
gör allting rätt nu, och är stark och så
snabb, men någon gång kommer hon
att missa också. Då gäller det att se
till att man är med där.
Huvudpersonen själv, som fick ta
emot sina två SM-guld inom loppet
av bara några minuter, tonar däremot
ner pratet om sin kanonform.
Målet är sommarens VM i Frankrike och sedan en dryg månad bor

och tränar hon i Schweiz för att få
perfekta förberedelser.
– Jag ska vara så jävla bra i augusti, skrattar hon skönt. Nu är jag
inne i en ordentlig träningsperiod
dessutom, men det här är förstås ett
kvitto på att det jag gör med min träning, det gör jag rätt, förklarar hon.
Som kvaletta gick hon ut sist i
D21-fältet. Redan vid första radiorapporteringen hade hon ryckt åt sig
en ledning, som hon sedan aldrig
släppte. Tvärtom drygade hon ut den
och hade 29 sekunder marginal till
tvåan Maja Alm, Ulricehamns OK,
som i sin tur sprang ifrån Annika
Billstam på sluttampen.

Fräste ifrån Fraser
På herrsidan var det desto jämnare
sekundstrid.
Att sprinta i en medeltida stadsbild, var aldrig något som riktigt
bekom Jerker Lysell, som vann före
Scott Fraser, Södertälje Nykvarn OF.
– Det känns som att det har gått
bra överallt. Även om det kanske
var något vägval som jag hade kunnat göra bättre, men det skulle bara
handlat om någon sekund i så fall,
säger guldmedaljören medan han visar sina vägval på H21-kartan.
Mellan kotroll sex och sju, från Pplatsen vid Kruttornet upp till Stora
torget vid S:t Carins ruin, valde han
exempelvis att gå ”vänster” in genom Kruttornet och upp.
– Men det var kanske max två sekunder jag tappade där i så fall.
Att hitta bland gränderna, var inget problem alls för 21-åringen som
tog sitt första SM-guld som senior,
men har drösvis med internationella
meriter.
– Jag har sprungit ganska mycket utomlands förut så det var inget
svårt. Här är det ändå rätt så stora
ytor medan det är bra mycket trängre
till exempel i Italien. Men, det är
ändå vägvalen som alltid avgör.

MåLGåNG. Segermarginalen
blev en halvminut när Helena
Jansson avstannande gick i mål.

KyrKtrappa 2. Stora Tunas Emma Claesson valde trappan
vid Metodistkyrkan och blev tolva.

Carl-Henrik Fridén
reporter

Krister Nordin
fotograf

0498-20 24 13
carlhenrik.friden@
gotlandstidningar.se

0739 252505
krister.nordin@
gotlandstidningar.se

Foto: CARL-HeNRIK FRIDéN
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Nåra realistiska förhoppningar om
högre placeringar, hade vare sig
Benita eller Alexander. Men medan
D21-debutanten var nöjd med sin
34:e plats, var Bro OK:s H20-finalist
desto mer besviken över sin 35:e.
Och trött.

Spänd efter missar
Snarare rejält slut kom han in på
upploppet.
– Ja, det var tungt, bekräftar han.
Men jag missade redan från början
och då får man försöka att springa

trappStEG.

Direkt efter starten utanför Dalmanstornet väntade första kontrollerna
i nedre delarna av Visby
Innerstad. De allra flesta valde att att söka sig
nedåt i de 72 trappstegen i Kyrktrappan.
OK Tyrs Linda Take var
en av de första att ge
sig ut i damfinalen.
Hon slutade på en 22:a
plats, 2.45 efter segrarinnan.

NattLIG topptrIo. Trean på natt-SM Sofie Johansson, OK
Linné, vinnaren Helen Jansson och tvåan Linnea Gustafsson.

orIENtErING: Målen i SM var
A-finaler.
Dit nådde Alexander Nilsson
och Benita Hansson.
Men väl där var det stopp.
– Jag kunde ha sprungit lite
snabbare, men det kändes tungt
i benen, säger Benita, som slutade 34:a medan Alexander blev
35:a.

Kvalet till finalen
gick enligt plan för Bro OK:s Alexander Nilsson. Men i H20-finalen
kroknade hemmalöparen.


orIENtErING: Minst
segermarginal i går hade
segrarinnan i D20-klassen Linnea Martinsson.
OK Tyr-löparen vann
med två sekunder före
Anna Segersson, OK
Kolmården.
Segrare i mästerskapens två yngsta klasser
blev Emil Svensk, Stora
Tuna i H18 medan Michaela Hallqvist, Maluluungs OK överraskade
genom att ta sin första
titel och vinna D18. (GT)

BILDSprINt

FoKUS 1.

orken tröt för hemmalöpare

SLUtKörD.
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Benita Hansson i kvalet.

ikapp det i stället. Man blir stressad,
spänner sig och då blir det väldigt
tungt på grund av det, säger han besviket.
Marginalen till segraren, danske
Andreas Boesen, OK Pan-Kristianstad, blev 2.54 över de 2 960 meterna.

Kände inte igen Visby
Att sprinten till största delen avgjordes i innerstaden, upplevde han inte
som någon fördel.
– Nej, det kändes fan som att jag

Foto: KRISteR NoRDIN
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aldrig hade varit där inne en enda
gång förut. Men jag får väl glädja
mig åt att kvalet gick bra i alla fall,
det var ändå målet.

I lördagens kval myllrade det
av löpare som stretade
upp för branterna i
Nordergravar. Alla hade
dock inte fokus på kontrollerna.

Nöjd med seniordebuten
Samma målsättning hade 20-åriga
klubbkamraten i Bro. Trots att även
hon slutade långt ner, och långt efter
Helena Jansson, var hon belåten.
– Jag är jättenöjd! Jag ville komma
till final och gjorde det och bara känslan av att få stå där uppe på startrampen! njuter hon av upplevelsen.
Efter att för snart två år sedan ha
tagit studenten på Orienteringsgymnasiet, var SM-helgen hennes debut
i seniorsammanhang. Men flera tuffa
elitlopp på bara en helg sög kraft ur
henne.
– Det kändes i benen i dag att man
hade sprungit i tre dagar.
Carl-Henrik Fridén
carlhenrik.friden@gotlandstidningar.se
0498-202413

Text

•Full fokus framåt.

FoKUS 2.

Resultattavlan uppdaterades
löpande och lockade
hela tiden intresserade. På andra sidan stod
startordningen.

Gotlands Bro OK
Box 1145
621 22 Visby

Vill du ha sommarjobb?

Vi behöver en sommarvaktis vid Kinner. Arbetsuppgifter är gräsklippning, städning, nyckelutlämning, besiktning mm.
Ansökan till Ulf Nilsson 0707-277967, byggulf@hotmail.se

Ta det lugnt på vägen!

Vid vägen ner till Kinner bor det flera barnfamiljer. Kör därför försiktigt och visa hänsyn
till våra grannar.

Kläder till sommaren

Som ni vet finns det tränings- och tävlingskläder i klubbens färger. Nu finns det också cykelkläder. Vill ni beställa kläder går det bra att göra det hos Ulf Nilsson. Då leveranstiden
är 6-7 veckor så är det bra med beställning snarast dock senast 30 april.
Har du någon ny sponsor så hör av dig.

Städdag vid Kinner 28 april kl. 09.00

Vi upprepar succén från tidigare år och ger alla medlemmar tillfälle att hjälpa till att göra
i ordning inför sommarens uthyrning. Vi kommer att städa lägenheterna och snygga upp
utemiljön. Som vanligt delar vi in oss i lag där vi städar under förmiddagen, äter lunch
och tävlar i någon form under eftermiddagen.

3-dagars 10-12 juli

Bro OK arrangerar 3-dagars vid Valegårdar i Stenkyrka. Som vanligt behöver vi all hjälp
vi kan få. Vill du glädja tävlingsledningen och göra en insats för klubben så säg till Peter
S eller Ulf N. Tack på förhand.

Möbler

Vi behöver en säng 160 cm bred av hyfsad kvalitet sängbord och soffa. Har du något
begagnat tar vi gärna emot.
/Stugkommittén
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