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   GOK-Bladet 

    November 2017 

Ordföranden reflekterar 

Senast ni läste ett GOK-blad var i mars 

och nu har flera av er avverkat en lång 

och härlig orienteringssäsong! 

Daladubblen avslutade säsongen för 

ungdomarna och min säsong avslutades 

med att jag sprang 25-manna. Nu är det 

bara vårt tuffaste nattarrangemanget 

kvar Lussetåget ! 

Själv har mitt deltagande vid 

orienteringstävlingar inte varit så flitigt i 

höst utan mer ägnat mig åt lugna 

hundpromenader och lite rullskidor. 

Siktar i vinter på att testa det norska 

mandomsprovet Brikebeiner, 

längdskidlopp mellan Rena och 

Lillehammer! 

Varje gång jag kommer ut på orientering 

är det verkligen roligt att träffa alla 

orienteringskompisar. Det är verkligen 

bra sätta att träffa trevligt folk och röra 

på sig i naturen. Springer man varje helg 

som några av er gör tror jag inte alltid 

att man reflekterar och uppskattar vår 

fantastiska sport alla nyanser. 25-manna 

är extra roligt då vi är många från 

klubben som gemensamt tävlar i lag, att 

vi i år även hade en perfekt start och till 

slut lyckades placera oss 92:a med 

förstalaget och 233:a med andralaget. 

Extra bra eftersom tävlingen i princip 

gynnar lag med många seniorer och vi 

har ju inte så många nuförtiden. 

Däremot ställde vi upp med många nya 

ungdomar och föräldrar som inte 

sprungit denna jättetävling tidigare och 

sprang bra, över förväntan! 

Styrelsen har som ni vet under året 

arbetat för att vi skall få ännu bättre 

förutsättningar 

att utveckla klubben i EN fräsch och 

ändamålsenligt lokal vid 

Hemlingbystugan. En lokal att samlas i 

vid möten, träningar, fika och fixa med 

våra arrangemang. 

Förhandlingarna med Gävle kommun 

och Gavlefastigheter visar på att vi inte 

kan få ner hyresnivån som total med 

bastu/ dusch skulle ligga på ca. 130 000 

kr/ år. Vi har även förstått att 

kommunen har under året börjat se 

över sitt system för stöd/bidrag och som 

vi kan bedöma kommer deras stöd inte 

öka utan snarare minska, delvis 

beroende på satsningen på idrotten vid 

Gavlehof. De kommer ta bort 

subvention/ bidrag till föreningar som 

har en ”kanslilokal” om vår klubblokal 

vid berget räknas som detta vet vi ännu 

inte. 

Med tanke på ovan nämnda förordnade 

styrelsen att utreda två fortsatta vägval 

avseende klubblokal/ -stuga vid 

höstmötet. Närvarande medlemmar 

förordade styrelsen titta över 

alternativet kring kostnad för att: 

 rusta upp GOK-stugan, 
avveckla klubblokalberget, 
bastu och dusch 
Hemlingbystugan 

 avveckla GOK-stugan, hyra 
klubblokalberget och bastu 
dusch Hemlingbystugan 

Beslut om detta tas vid årsmötet i mars. 

Närvarande vid höstmötet tyckte inte 

att vi skulle gå vidare med hyra av 

”intendetsvillan” f.d. friluftsfrämjandets 

lokal.  

Vid pennan! 

/Janne Sjöhed, ordförande 
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             Vi sponsrar Gävle OK 

  

 

  

25-manna 

Gävle OK åkte till årets 25-manna 

som i år utspelade sig vid Ensta 

Gård, Botkyrka med två starka lag 

med höga förväntningar och 

taggade att avsluta säsongen på 

bästa sätt.  

På plats bjöd arrangörerna på ett 

bra arrangemang som inte gav 

mycket mer att önska med gedigna 

alternativ till mat och shopping. 

Dock hade vi inte vädret på vår sida 

och fick genomlida lite kyla och 

regn.  

Stafetten då? 

Första laget öppnade starkt direkt ur 

startgrindarna och var som bäst 

nere på en 34e plats. Det var kul att 

se vilken kapacitet den här klubben 

besitter när den presterar på topp. 

När dammet nu har lagt sig och 

arenan står tom går Gävle OK hem 

med en 92a plats och massor av 

erfarenhet som vi tar med oss till 

nästa år.  

I andra laget ser vi många fina 

prestationer hos såväl de unga 

löparna från vår talangbank som hos 

våra äldre som vägleder dessa 

ungdomar mot större uppdrag i 

framtiden. Andralaget slutade på en 

233e plats i tävlingen. 

Bra jobbat allihop! 
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Ungdomsverksamheten i Gävle OK år 

2017 

Ungdomssektionen arbetar 

strategiskt för att öka rekryteringen 

till klubben. Antalet barn i 

Skogsleken och Grön grupp ligger på 

höga nivåer sedan ett par år tillbaka. 

Det finns ett femtiotal nybörjarbarn 

och -ungdomar i dessa två grupper. 

Ett annat mål i sektionen har varit 

att få fler att delta på tävlingar och 

utvecklas till duktiga orienterare. 

Detta mål har däremot varit svårare 

att nå. Det verkar som om 

tävlingsdebuten förläggs lite senare 

nu för tiden. Klubben har haft 

många år med stora framgångar i 

distriktet, och detta år var inget 

undantag. Gävle OK tog hem fyra 

vinster i Gästrikecupen. Varje år 

lyfter vi fram en kille och en tjej som 

har presterat extra bra på årets 

tävlingar. Som grund för beslutet 

tittar vi i första hand på antalet 

segrar och därefter hur man 

placerat sig på O-ringen och i 

Gästrikecupen.  

Årets Gookie är Ebba Ottosson i D14 

och Jakob Sjöberg i H16. Ebba tog 

hem tretton förstaplatser i år och 

vann Gästrikecupen. Därutöver kom 

hon på en andraplats på O-ringen i 

klassen D13. Jakob tog hem nio 

förstaplatser och vann även han 

Gästrikecupen. Han placerade sig 

också på övre delen av resultatlistan 

på O-ringen och kom på 39:e plats i 

H16.  

Sedan år 2015 har 

ungdomssektionen varit bortskämda 

med särskilda insatser. Det har varit 

fina placeringar på USM, 

ungdomsstafetten på 10-mila och en 

förstaplacering i Daladubbeln. I år 

fick vi glädjas av en otroligt fin insats 

på O-ringen där Sara Åbom vann 

första etappen i D13. Felix Silver har 

också gjort bra ifrån sig i år och kom 

sjua på USM i klassen H15. Sara och 

Felix tilldelades därför en särskild 

utmärkelse för dessa två insatser.     

Årets Gokkie: Jakob Sjöberg H16 och Ebba 

Ottosson D14 

Särskild utmärkelse: Sara Åbom (etappseger 

på O-ringen) och Felix Silver (ej med på bild, 

sjunde plats på USM)  
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Priserna för årets Gookie och den 

särskilda utmärkelsen delades ut vid 

ungdomarnas årsavslutning den 10 

november. I anslutning till denna 

aktivitet spelade ungdomarna 

Lasermaxx och åt tillsammans. 

Verksamheten tar dock inte slut för 

året. Sedan några år tillbaka bedrivs 

nu ungdomsträning året runt med 

löpning, Lussetåg och Marscup. På 

så sätt kommer formen att vara god 

inför vårens tävlingar, med 

förhoppningsvis ännu fler goda 

insatser under 2018. 

Skribent: Patrik Ottoson 

 

Ebba och Sara 

utklädda till 

militärer. Muck 

är år 2023.  
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Nyheter 

I och med att den nya arenan 

Gavlehovshallen invigts den 17 

september så har en ny möjlighet 

öppnat upp för vinterträningen. Från 

och med i höst kommer vi att träna i 

friidrottsarenan en gång i veckan på 

måndagar. Det är ett pass som leds av 

löpningsgurun Anders Enmark och 

fokus kommer att ligga på 

intervallträning och löpstyrka.  

Passet samkörs med Hemlingby 

Löparklubb och hittills har det vart bra 

uppslutning. Sannerligen ett bra och 

bekvämt sätt att utvecklas snabbt och 

sparra varandra till framgång. 

 

 

Lussetåget 2017 

Snart dags för årets Lussetåg! 
Vad har arrangörerna hitta på för 
roliga banor i år? Vem vinner skinkan? 
Och kan vi slå den magiska gränsen på 
100 löpare?  
Ladda pannlamporna, peppa varandra 
och anmäl er via Eventor: 

Etapp1 https://eventor.orientering.se
/Events/Show/20586 

Etapp2 https://eventor.orientering.se
/Events/Show/20587 

Etapp3 https://eventor.orientering.se
/Events/Show/20588 

Etapp4 https://eventor.orientering.se
/Events/Show/20589 

  

 

Adventsloppet  

Gävle Adventslopp närmar sig med 
stormsteg, 3/12 är det dags! 

I år firar vårt lopp 5 år, så vi hoppas 
naturligtvis på deltargarrekord! 

För att kunna genomföra ett riktigt bra, 
roligt och mysigt lopp även i år behöver 
vi alla GOKares hjälp! In och anmäl dig 
som funtionär i Eventor och sprid gärna 
informationen om loppet till alla dina 
vänner och bekanta så de peppar för att 
vara med och springa, flyers finns att 
hämta hos Pernilla Eriksson om någon 
vill ha att dela ut på jobbet etc, kan 

även tas med till våra träningar 😊 

Då loppet är en riktigt bra inkomst för 
klubben förväntar vi oss att alla 
seniorer, och veteraner som har 
möjlighet är med som funktionär. Våra 
ungdomar och juniorer får mer än gärna 
springa båda Lilla Adventsloppet och 
Gävle Adventslopp. 

/Gävle Adventslopp kommitén 
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