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   GOK Bladet 
 December 2018 

  

Ordföranden reflekterar 

Min orienteringssäsong har gått lite på lågvarv under 2018, den startande med traditionsenlig debut i 

Avesta med fin dalaterräng och vackert vårväder. Därefter sprang jag snabbt och lätt på veckoturen vid 

Rullsand, Skutskärs OK bjöd på drömterräng, till kontroll 3 gick det lätt, där gav mina gamla gubbvader 

upp. Det blev en och halv månad med alternativa träningsmetoder. MTB testades i Högbo vid ett antal 

tillfällen, rullskidor och lite fjällvandring! 

Jag har följt ER andra mer aktiva, via våra kanaler gok.se, FB, Instagram och Eventor under 2018.  

Ing-Marie Åsenlund lyckades bli veteran VM mästare i Women 65 långdistans i Danmark. Hon blir bara 

snabbare o snabbare med åren! 

Vår Nya Zeeland-student Felix Silver kom hem till Sverige och gjorde ett fantastiskt lopp vid USM i Luleå, 

3:a på långdistansen! 

Ebba Ottosson och Sara Åbom har som vanligt tampats om att springa snabbt i D14. Två ungdomar av 

våra duktiga ungdomar har fått plats på orienteringsgymnasium, Isak Berggren MTO-O Mora och Felix 

Silver OL Sandviken.  

Alfred Liljeström, Ebba Ottosson och Sara Åbom har ritat en inomhuskarta som sommarjobb över 

Vallbacksskolan med Jerker Boman som läromästare. I höst genomfördes en träning en vardagskväll på 

kartan, mycket jobb för arrangörerna, men väldigt lyckat, ett 70-tal testade kluriga banor.  

Detta var ett genrep eftersom Alfred Liljeström vår ungdomsrepresentant i styrelsen tidigt deklarerade 

att GOK absolut bör hänga med i utvecklingen och ordna en inomhus orienteringstävling. Vi kommer 

arrangera Gävle indoor – GOK 70 årsjubileum 29 januari med Maria Norin, tävlingsledare och Alfred 

banläggare. 

Våra motionsarrangemang har rullat på som vanligt. Vår veckans bana i Hemlingby har nyttjats flitigt 

vilket ger oss marknadsföring och förhoppningsvis lockar vi fler orienterare till vår sport! 

Adventsloppet ordnades som vanligt med bravur av arrangemangsteamet. Dock en lite vikande trend på 

antalet startande ca. 300 personer. 

Vi i styrelsen och Lars-Erik Liljeström (projektledare klubbstugan) har sedan årsmötet jobbat vidare med 

frågan om gemensam samlingsplats, GOK-stugan. Kommunen höjer hyran för klubblokalen Berget, vilket 

gör att vi säger upp den under 2019.  
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Vi sponsrar Gävle OK 

Vid höstmötet föredrog vi en renoveringsplan för GOK stugan och vi bygger en ny liten byggnad/ 

”attefallshus” som kansliutrymme för skrivare och tävlingsmaterial. Höstmötet beslutade att styrelsen 

får gå vidare och har en ram på mellan 200 000 - 600 000 kr att investera vid klubbstugan, där hänsyn 

skall tas mellan investering/ renovering för nybygget och befintliga stugan. 

Några av våra aktiviteter rörande klubbstugan under 2018: 

• Vi har gjort en besiktning av Anticimex som lämnat en lista på rekommenderade 
renoveringsåtgärder 

• Vi har varit i kontakt med kommunen angående bygglov inom naturreservat eller 
dispensansökan vilken kommer godkännas 

• Vi har tittat på möjligheterna till extern finansiering, via bland annat allmänna arvsfonden. 

• Vi behöver skapa en bättre förvaltning av våra klubbstugan, hör gärna av er om ni vill vara med 
i en stuggrupp. 

 
Vi kommer fortsätta att träna från bastun/ duschen vid Hemlingbystugan tisdag/ torsdag kl. 18-20 

januari-mars.  

Gävle OK fyller som ni kanske vet 70 år under nästa år, vi bildades 1949. Vi har sagt att samtliga våra 

arrangemang kommer vara en del i vårt firande. Vi har även planer på att under året ta fram en 

jubileumstidskrift. Motsvarande gjordes inför vårt 50 år jubileum. Vid höstmötet förslogs även att vi 

skall ta fram en jubileumtröja och några frågade efter fest, goda idéer, hör gärna av er om ni vill 

medverka till detta. 

Nu har jag laddat jag min nya pannlampa och sprungit skogsstigar i tuff Hemlingbyterräng. Lampan en 

M-Tiger X10 700 lm, bästa ljuset, min idol Jabba har en likadan! 

 

 

 

 

Vid pennan!    

/Janne Sjöhed, ordförande 
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  Ungdomsavslutning 

Den 9e november hade vi 

Ungdomsavslutning med Lasermaxx, pingis, 

säsongsutvärdering, lite mat och 

prisutdelning. Det var som vanligt full fart på 

laserspelandet i blandade lag med yngre och 

äldre ungdomar.  

Priser delades ut till: 

Årets tjej-Gokkie: Ebba Ottosson 

Årets kill-Gokkie: Morgan Alfredsson 

Årets utmärkelse: Felix Silver 

Årets grönaste tjej: Hanna Jernberg 

Årets grönaste kille: Neo Borg 

Årets eldsjäl: Alfred Liljeström 

Gävle Indoor 

I slutet av januari kommer det att 

arrangeras inomhusorientering i Gävle.  

Hjärnorna bakom den fantastiska idén är 

våra unga eldsjälar; Alfred Liljeström, Sara 

Åbom och Ebba Ottosson.  

Detta härliga engagemang undgår varken 

våra vassa skribenter på GOK bladet eller 

den något mer etablerade tidskriften 

Skogssport. Skogssport har alltså intervjuat 

Alfred som i artikeln säger;  

”Den 26 januari arrangeras Gävle Indoor i 

Vallbacksskolan. Unge banläggaren Alfred 

Liljeström förklarar utmaningarna med att 

springa orientering mellan bord och 

handfat. 

Vad är inomhusorientering? 

-Det är precis som det låter, orientering 

inomhus. Inomhusorientering arrangeras 

oftast i skolor och det speciella är att man 

har flera våningar. På kartan lägger man 

våningarna bredvid varandra. Ofta finns det 

avspärrningar för att göra det lite klurigare 

för löparen och ibland kan det också vara 

enkelriktade passager. 

-Det svåra med inomhusorientering är att man 

måste hålla koll på hur man springer mellan 

våningarna. Springer man upp för ett trapphus 

kan man hoppa över hela kartan.”  

Hela artikeln finns att läsa i Skogssports 

septemberutgåva eller på nätet 

(https://www.skogssport.se/). 

 

https://www.skogssport.se/
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SM 2018: Mårten, Erik Olsson, Erik Boman 
Långbord 5 dagars Övik: Hans Erik och 

Sven-Åke i förgrunden 

Undgomstränare Rickard Hejdenberg insturerar! 

Gävle OK på sociala medier Instagram: 

Söndagsträningen har startat 2019 – 

häng med i gänget…! 
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Viktigt om IP Skogen 

Materialförvaltare 
Den nuvarande förvaltaren, Kenneth Andersson, har aviserat att han kommer att sluta vid årsskiftet. 

Förvaltaren har skött det mesta av in- och utlämning samt underhåll av utrustningen. Vi i IP Skogens 

styrelse tror att in- och utlämning skulle kunna skötas av föreningarna själva om vi utbildade 1-3 personer 

per klubb. Dock behövs någon person som samordnar bokningar samt sköter reparationer och underhåll av 

utrustningen – i de flesta fall genom att ”lämna in” till något verkställande företag. Vi söker alltså en 

förvaltare med mindre och något ändrat arbetsinnehåll än föregående. En viss ekonomisk ersättning 

utgår. 

Förrådslokal 
Gävle kommun har sagt upp avtalet med IP Skogen och det årliga bidraget till utrustning har upphört. Från 

och med 2020-02-01 slutar man också att betala hyran för förrådslokalen i Valbo. Vi strävar efter att hitta 

en ändamålsenlig lokal med lägre hyra.  

Uppställningsplatser för vagnar 
De nuvarande uppställningsplatserna för sekretariatsvagn, toalettvagn och vattentankar är uppsagda av 

hyresvärden per 2019-09-01 eftersom området ska bebyggas. Vi behöver alltså hitta nya inhägnade 

uppställningsplatser – helst men inte nödvändigtvis nära förrådslokalen. 

Information om IP Skogen finns här: 
http://www.svenskorientering.se/Distrikt/gastriklandsorienteringsforbund/Arrangor/IPSkogen/ 

2018-10-13 Ingemar Gillgren 

 

Adventsloppet var en rungande succé i år igen 
och vi vill tacka alla GOKare som hjälpt till med 
Gävle Adventslopp! 
Vi har fått massa bra feedback från löpare i mål 
som tycker det vart ett grymt bra styrt och 

mysigt lopp! ✌ 

Det hade aldrig gått utan er 🌟 

/Adventloppetsarrangörerna 

 

http://www.svenskorientering.se/Distrikt/gastriklandsorienteringsforbund/Arrangor/IPSkogen/

