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Varför inte?
På årsmötet den 12 mars blev jag avtackad efter fem roliga och givande år som ordförande för
Gävle OK. Ändå sov jag dåligt natten därpå. Det
fanns nämligen ingen efterträdare att välja in.
Valberedaren Harald Knutsens flera månaders
långa jakt har bara givit nej-svar. Klubben har inte
heller någon tävlingsledare till tävlingarna i augusti.
Hur har det kunnat bli så här?
Vi håller på med en sport som vi gillar, det är
därför vi är med i GOK. Samtidigt är det vi själva
som måste driva klubben för att vi ska kunna ägna
oss åt det vi valt att göra gemensamt, alltså orientera. Orienteringen saknar märkbara problem med
utslagning och läktarvåld. Vi har inte närvarotvång
på träningar och inte heller arbetstvång för föräldrar. Sporten är dessutom billig, jämfört med
många andra. Vidare brukar inte GOK ha några
allvarliga interna strider som förstör klubbandan.

Vidare brukar inte GOK ha några allvarliga interna
strider som förstör klubbandan. Varför är det då så
svårt att få medlemmar att ta på sig arbete och
framförallt ansvarsuppgifter?
Det är uppenbart att i en klubb med så många
kloka och kunniga vuxna – vi har exempelvis 140
medlemmar mellan 30 och 60 år – finns det åtskilliga som skulle klara att ta på sig ansvarsuppdrag,
men som inte vill eller törs göra det. Var och en
har naturligtvis sin egen motivering och gör sina
egna val. Men klubben fungerar inte om alla säger
nej.
En naturlig reflexion hos en klubbmedlem som
får frågan om att ta en uppgift är kanske ”Varför
just jag?”. Prova att byta ut ett ord i satsen mot ett
annat. ”Varför inte jag?” Det kan ge dig nya och
trevliga erfarenheter.
Välkommen att göra din insats!
Magnus Lundberg

Nu är det hög tid att betala in medlemsavgiften
Nu är det hög tid att betala in medlemsavgiften för er som ännu inte gjort det.

Att observera: Familjeavgiften täcker endast
barn som under året fyller max 20 år. Det innebär
att unga vuxna måste betala individuell avgift för
att stå kvar som medlemmar i klubben.
Var vänlig sätt in avgiften på Plusgiro
53 15 41-1 så fort som möjligt. Avgiften måste vara
betald för att din gruppförsäkring ska gälla. Ange
namn, adress, telefonnummer och personnummer,
gärna även en e-postadress, helst i ett separat epostmeddelande till medlem@gok.se. För frågor,
kontakta Helena Backlund på medlem@gok.se
eller 026-10 65 47.

Årsavgifter 2015
”Vuxen aktiv” * 21 år och äldre – 500 kr
”Vuxen stödmedlem” ** – 300 kr
”Ungdom” upp till 20 år – 250 kr
”Familj”, gemensam avgift för föräldrar och barn
t.o.m. 20 år – 1000 kr
* Aktiv medlem är sådan som deltar vid klubbträning, läger, Veckotur etc. eller tävlar för Gävle OK i
någon sport.
** Stödjande medlem är sådan som inte deltar i
något av ovanstående. Samma avgift tillämpas för
andra klubbars medlemmar som deltar i GOK:s
klubbträningar.

Uppdatera uppgifter i medlemsmatrikeln
Du som har en e-postadress men inte har uppgett den till GOK, uppmanas att göra det så att du
kan ta del av GOK-bladet och annan information.
Helena Backlund tar emot uppdateringar på epost medlem@gok.se, eller telefon 026-10 65 47.

Kontakta Gävle OK
Internet www.gok.se, e-post info@gok.se
Jan Sjöhed, tf ordf.: tel. 026-14 64 15, e-post jan.sjohed(a)lm.se
Harald Knutsen, sekr.
Tina Kempe, redaktör GOK-bladet: e-post tina_kempe(a)hotmail.com
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Veteran-VM i Brasilien 2014
Den 24 oktober var vi ett litet gäng från GOK
(Anna-Lena Tynong, Harry Hietanen, Gunnar och
Agneta Eriksson, samt Mats och Helena Hemström), som fulla av förväntningar drog iväg till
Brasilien för att prova orienteringslyckan i de brasilianska skogarna.
Vi började uppladdningen i Rio de Janeiro genom att besöka Kristusstatyn, Sockertoppen och
andra sevärdheter. Lite träning blev det i alla fall,
då vi gjorde en strandvandring längs Copacabana
och Ipanema. En mycket varm dag besteg vi också
ett berg i nationalparken Tijuca. Det var svettigt.
Med flyg tog vi oss sen till Iguaco och världens
näst största vattenfall. Där fick vi också röra på
benen en hel del. Därefter skulle vi åka buss 80 mil
ner till Porto Alegre, där sprintkvalet skulle gå av
stapeln. Den resan satte vårt tålamod på hård
prövning. Istället för 15 timmar (som ju redan det
är lång tid att sitta på en buss) tog resan 21 timmar! Detta p.g.a. (enligt bussbolaget) en rasad bro.
Vi skumpade runt på småvägar, men fick i gengäld
se mycket av den brasilianska landsbygden.
Kl. 2.00 klev vi av bussen i Porto Alegre ganska
stela och mörbultade.
Tävlingarna började med ett provlopp. Dagen
efter sprang vi första kvalet i ösregn i en park.
Harry blev 2:a i M 50. Vi andra fick blygsammare
placeringar.
Samma dag var det åter bussresa. Denna gång
bara två timmar, för att ta oss till Canela, som var
utgångspunkten för resten av tävlingarna. Sprintfinalen gick även den i en fin park. Denna gång i
gassande sol. Bästa placering här fick Anna-Lena
genom att vinna B-finalen.
Långdistanstävlingarna inleddes också med
ett provlopp. Där började Mats med att hoppa över
ett dike och få ryggont. Så var det färdigtävlat för
hans del på ett par dagar. Vi andra (utom Agneta
som var med som coach) sprang första kvalet på

Anna-Lena och Harry äntligen uppe på toppen av Tijuca
efter en svettig vandring.

långdistansen i en helt sagolik terräng med hög,
öppen tallskog och ett flera decimeter tjockt barrlager på marken. Där lyckades Harry mycket bra
och vann. Andra kvalet och finalen gick i liknande
skog men med massor av ris på marken efter gallring och med fler grönområden. Anna-Lena och
Harry kunde inte springa finalen p.g.a. förkylning.
Ungefär halva Sverigetruppen hade blivit förkylda,
men Mats däremot hade piggnat till. Orienteringsframgångarna uteblev alltså, men en intressant
och trevlig resa hade vi.
Nästa år går Veteran-VM i Göteborg. Då hoppas vi att vi blir många fler från GOK.
Vi som var med genom Helena

Vattenfallen
vid Iguaco.
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Priserna delades ut vid ungdomarnas årsavslutning den 14 november. I anslutning till denna
aktivitet spelade även ungdomarna bowling och åt
tillsammans. Verksamheten tog dock inte slut på
riktigt. Sedan några år tillbaka bedrivs nu ungdomsträning året runt med löpning, Lussetåg
ochMarscup. På så sätt bibehåller vi en god form
året runt.
År 2014 var tjejernas år för Gävle OK. Det ska
bli extra kul att se hur tjejerna står sig inför 2015.
En god vinterträning bådar dock gott för att snabbt
placera sig bra på årets vårtävlingar.
Patrik Ottoson

Årets Gokkie och en hedersutmärkelse
Ungdomsverksamheten i Gävle Orienteringsklubb var intensivare under 2014 än den har varit
på länge. Ett femtiotal barn i åldrarna 3-7 år deltog
i vår Skogslek. Och ett fyrtiotal barn i åldrarna
8-16 år var aktiva både vid träningar och vid tävlingar. Bland alla dessa barn lyfter vi varje år 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.
Skulle det vara extra tajt något år så granskar vi
även antalet andra- och tredjeplatser.
Årets Gokkie för 2014 var Ebba Ottoson i D10
och Jakob Sjöberg i H14. De var också vinnare året
dessförinnan och behåller därför titeln ytterligare
ett år. Jakob hade sex förstaplatser, kom tvåa i
Gästrikecupen och placerade sig på en hedervärd
24:e plats på O-ringen. Ebba rodde hem 19 segrar,
kom etta i Gästrikecupen och placerade sig på en
fjärdeplats på O-ringen. Ett särskilt hedersomnämnande vill jag dock ge till Sara Åbom som hade
åtta segrar i år och kämpade stenhårt mot Ebba.
Tjejerna var faktiskt helt obesegrade under större
delen av våren 2014 – antingen var det Ebba som
vann eller så var det Sara.
Emma Hållström belönades och uppmärksammades med en hedersutmärkelse för sina två sjundeplaceringar på USM i Köping. Hon lyckades
också riktigt bra på O-ringen där hon kom på elfte
plats i D15.

Vår verksamhet förutsätter frivilliga insatser
Det är ofta svårt att ragga tillräckligt stort antal frivilliga till de av GOK:s evenemang som kräver
många som arbetar samtidigt. Det blir som regel
samma personer som lojalt ställer upp många
gånger om året. För egen framförhållning och för
att det ska bli litet lättare för dem som ansvarar
vill vi att så många som möjligt av er lägger in
följande datum i era kalendrar för 2015. Vi begär
inte att ni ska ställa upp på allt, men ni kan väl ha
detta i bakhuvudet innan ni bokar upp er på annat
just dessa dagar?
27 maj Gävlesprinten, 40 pers
22 aug Gävleloppet medel, 50 pers
23 aug Gävleloppet lång, 50 pers
preliminärt 25-26 sept Klädförsäljning, 40-50 pers
29 nov Adventsloppet, 50 pers
Anmäl gärna intresse på Eventor, klubbaktiviteter:
http://eventor.orientering.se/Activities?organisationId
=115
Styrelsen

Årets Gokkie: Jakob Sjöberg H14 och Ebba Ottoson D10,
Hedersutmärkelse för Emma Hållström D15.
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Motionskommittén informerar
Främsta målsättningen med våra ”orienteringspaket” är att nå nya orienterare men det är
även ett naturligt sätt för oss att dra in pengar till
vår övriga verksamhet. Vår förhoppning står till
företag som har GOK-medlemmar som anställda
där Naturpasset och Skoj på hoj borde vara ett
attraktivt alternativ för en friskvårdsaktivitet. Hör
gärna av er till oss ang. hur många era arbetsplatser behöver, senast den 1 april.
Naturpasset och Skoj på Hoj! kommer att pågå
från mitten av maj till mitten av september.
Försäljning till allmänheten kommer att ske
via sporthandlare och turistinformationen.
Cykeldagen lördag 25 april
Lördagen den 25 april anordnar kommunen
en s.k. cykeldag vid Stortorget. Vi kommer medverka för att sälja och marknadsföra Skoj på hoj/
Naturpass och ordnar även en ”gratis” fotoorientering i samarbete med kommunen.
Naturpasset
Naturpasset kommer i år att arrangeras i
Hemlingby och Åbyggeby.
Skoj på Hoj!
Skoj på Hoj kommer att arrangeras enligt
samma modell som tidigare. Området kommer att
vara ett av de tre utsnitt vi rullar runt på. Kartområdet blir i år Centrala Gävle och västerut till Bomhus. Kartunderlaget är vår egen stadskarta.
Skoj till fots!
Vi har även planer på att försöka utarbeta en
version där vi riktar insatserna mot vissa företag/
arbetsplatser med samma princip med en kortare
”fotoorientering” där arbetsplatsen kan nyttja de
närmaste omgivningarna till en promenad på lunchen. Vi skall under året försöka göra ett litet pilotprojekt kring detta för att se om detta är en bra
idé. Syftet är både att öka intäkterna och att nå nya
målgrupper orienterare.
Veckoturen
Vi har under vintern haft samplanering inom
klubben och med övriga klubbar i distriktet för att
undvika att konkurrera mellan våra orienteringsarrangemang.
Det är i huvudsak onsdagar som vi tillsammans med Valbo, Skutskär, Ödmården och Oslättforspojkarna planerar för detta.
GOK kommer tillsammans med Valbo ansvara
för Gästrike 3-dagars i juli.
Vi planerar för att vid tre tillfällen under våren
arrangera ”Naturpasset Motion” i samband med
Veckoturen. Vi hoppas i år, liksom förra året, förbättra marknadsföringen för detta, bland annat
genom annonsering i dagspressen.
I skrivande stund är inte slutgiltig fördelning
av arrangemangen eller exakta datum fastställda.
Håll utkik på www.gok.se.
Jan Sjöhed

Axel och Richard Hejdenberg förbereder sig för Veckoturen.

Nya banläggare på gång
Just nu leder vår svenska banläggningsmästare Torbjörn Pettersson en utbildning som
kommer att ge GOK fler banläggare. Deltagarna är
mellan 13 och 67 år, så kunskaper och tidigare
erfarenheter skiljer sig åt ganska mycket.
Kursinnehållet sträcker sig från hur man kan
eller bör tänka för olika åldrar och löparkategorier, vägvalsproblem och variation till naturhänsyn, planering inför tävlingar och utskrifter och
bantryck.
Vad väntar du dig av den här kursen, Klara Larsson?
–Jag vill lära mig grunderna i banläggning och
träna på att lägga banor av olika svårighetsgrad.
Och du, Hasse Aurell, du kan väl allt som är värt att
kunna redan?
–Jag vill framförallt lära mig den digitala tekniken i OCAD.
Fler banläggare kan förhoppningsvis ge större
bredd och kanske nya idéer när det gäller de banor
vi får i handen. Torbjörn kommer även efter kursen att stötta nya banläggare som vill prova på
jobbet vid klubbträningar, Veckoturen eller större
tävlingar.
Magnus Lundberg
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Banläggarutbildning i klubblokalen. Hans Aurell, Klara Larsson, kursledare Torbjörn Pettersson, Anders L Olsson, Erik
Olsson, Mårten Olsson, Alfred Liljeström, Sven Lundbäck samt bakom kameran artikelförfattaren.

Funktioner vid ett OL-arrangemang
En orienteringstävling är – jämfört med tävlingar i de flesta andra idrotter – ett tämligen
komplicerat arrangemang. Vi har ju ingen fast
idrottsplats att hålla till på, sporten är tekniskt sett
ganska svår och orienterarna har dessutom av
tradition skapat en hög servicenivå.
Organisationen och behovet av funktionärer
varierar naturligtvis med tävlingens storlek och
status, men för en vanlig nationell tävling med
några hundra deltagare brukar vi i GOK ha ungefär
följande organisation – här uttryckt som huvudfunktionärer och övriga nyckelpersoner.
Tävlingsledare (TL)
Biträdande tävlingsledare
Banläggare
Skogschef/ Biträdande
banläggare
Sportident-ansvarig
Arena-ansvarig

El-ansvarig
Startchef(er)
Tävlingsadministration
(TA) inklusive mål, sekretariat och resultat

Avancerad teknik

Tar emot anmälningar,
lottar och publicerar startlistor, tar tid, anslår resultat på tävlingsplatsen och
på Internet, m.m.
Automatiska radiokontroller, ev. live-resultat på
Internet, etc.

Speaker
Parkering och trafik
Marketenteri/ servering
Miniknat
Barnpassning
Sjukvård
Priser och prisutdelning

Medhjälpare till TL. Även
beredd att ta över ansvaret om TL blir sjuk eller så.

GOK har en omfattande arrangemangshandbok där uppgifterna för respektive funktion finns
beskrivna mer i detalj.
Den vanligaste arbetsgången är att arrangemangskommittén anvisar område och karta för
tävlingen samt utser tävlingsledare och banläggare. Tävlingsledaren rekryterar övriga huvudfunktionärer vilka i sin tur ser till att anskaffa den
personal som behövs.
Ingemar Gillgren

Ansvarar för kontrollställningar, utsättning av kontroller, etc.
Programmering och utsättning av SI-enheter
Bygger målfålla, sätter
upp tält och skyltar, ordnar med toaletter och
dusch eller omklädnad,
etc.
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Klubbyten
Under vintern och våren har vi på www.gok.se
kunnat läsa att flera av klubbens löpare beslutat
sig för att byta klubb.
Jakob Enmark kommer att springa för Södertälje-Nykvarn Orientering:
–Jag känner att jag kommit till ett stadium i
min orienteringssatsning som gör att jag måste
tänka på vad som är bäst för min framtid. Jag tror
att ett klubbyte är ett första steg mot mina framtida mål.
Jakob väljer Södertälje-Nykvarn då det ligger
nära Norrköping där han studerar. Klubben har
dessutom ett ungt gäng som han har bra kontakt
med och som kan ge bra sparring.
Moa Enmark har bestämt sig för att springa
för Göteborg-Majorna kommande säsong.
–Det känns så klart väldigt tråkigt att lämna
Gävle OK som alltid har betytt väldigt mycket för
mig. Men för min utvecklings skull tror jag att det
är bra med ett miljöombyte nu när jag pluggar i
Göteborg.
–Stort tack till alla ledare och andra klubbmedlemmar som stöttat och ett extra tack till
Jabba och Igge för ert otroliga engagemang!
Anton Tynong kommer inför säsongen att byta
till Ärla IF, som geografiskt ligger ganska nära
Norrköping där han pluggar.
Många av Antons vänner tävlar för Ärla, och
klubben har de senaste åren sprungit bra på både
10-mila och Jukola.

Portugal februari 2015
Fredag den 12 februari började vår kombinerade tävlings- och träningsresa till Portugal. Vi var
i år sju löpare från GOK som följde med; Hans, Erik,
Albin, Kristin, Tommy, Anders och Elisabet (Jakob,
Moa och Rebecka var med från andra klubbar).
Efter en fyra timmar lång flygresa och resa i
hyrbilar till hotellet i Mira e Vagos, ca 25 mil norr
om Lissabon, började lägret med fem kusttävlingar
på fyra dagar. Tre långdistanstävlingar, en medeldistans och en nattsprint. Terrängen bestod av
detaljrik brunbild på lättsprungna, pinjeskogsbeklädda sanddyner. Här och var fanns grönområden
med varierande framkomlighet som det gällde att
avgöra om man skulle runda eller ta sig igenom.
Eftersom både terräng och sikt överlag var fin
kunde man hålla ett högt tempo och vi var alla
rejält trötta efter målgång. Vi lärde oss snabbt att
undvika stigar eftersom de oftast var mycket sandiga och tungsprungna. Resultatmässigt var vi alla
nöjda med minst några lopp och kände att det var
riktigt roligt att tävla igen.
POM – Portugal O-meeting – som tävlingarna
kallas, har vuxit och blivit riktigt stora tävlingar
med över 2000 deltagare. Kartor och banor håller
god kvalitet och POM är ett bra arrangemang i
stort. Varje dag fanns ett gigantiskt tält mitt på
tävlingen med möjlighet att köpa lunch och äta i,
riktigt mysigt! Hotellet vi bodde i under tävlingsdagarna var kanske inte det bästa, ganska kallt och
inte med förstaklassig mat, men med påfyllning
från mataffären, varma täcken och värmefläkt vid
matbordet fungerade det bra ändå...
Efter tävlingsdagarna åkte vi närmare bergen
för att träna i en kuperad, finskuren och vacker
bergsterräng med många korkekar. Vi hade bättre
tur med hotellet denna gång, varmt och skönt och
med något bättre mat. Träningarna flöt på väldigt
bra och Hans, Kristin och Albin tränade inte
mindre än tre pass per dag de sista två dagarna.
Erik fick lite känning av sitt löparknä men i övrigt
kände vi andra att vi konstigt nog i slutet av lägret
hade mindre problem med skador än när vi åkte
hemifrån. Detta måste bero på den mjuka terrängen.
På lördag den 21 mars landade vi ganska träningsslitna men mycket nöjda på Arlanda. Vi
tyckte alla att Portugalresan var lyckad med bra
tävlingar och träningar och med god stämning
även detta år!
Anders får i uppdrag att samla in synpunkter
kring om vi åker till Portugal även nästa år, eller
om han ska planera för ett nytt resmål.
Elisabet Enmark
Överst: Moa, Anders, Albin, Erik och Kristin i Portugal.
Nederst: Erik Boman.
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mer elektriciteten från ett dieseldrivet elverk som
står och för oväsen i någon buske. Resultaten visas
endera som papperslistor på särskilda anslagstavlor eller på dataskärmar. Ofta finns det duscharsom har byggts upp ute i skogen. När du
springer din bana finns det skärm och Sportidentenhet vid varje kontroll. Om du tittar in i sekretariatet ser du en massa datorer och skrivare sammanbundna till ett lokalt nätverk. För att speakern
ska höras finns det ljudanläggning med stora högtalare. Ja, allt detta och lite till anser vi oss behöva
för en orienteringstävling.
Det mesta av den ”handfasta” utrustningen
kommer från Idrottsplatsen Skogen. IP Skogen är
en allians av orienteringsklubbarna i Gästrikland,
varifrån både föreningar (inte enbart orienteringsklubbar) och privatpersoner kan hyra utrustning. Alliansen finansieras dels av hyresintäkter
och dels av bidrag från kommunerna i Gästrikland.
Dock sker allt arbete med in- och utlämning samt
förvaltning av material på oavlönad ideell basis. IP
Skogens förråd finns i Valbo. På GOF:s hemsida
under Arrangör – IP Skogen finns mer information
och en katalog med bilder på prylarna.
Sportident-enheter är dyra (ca 1000 kr styck)
och det behövs många på en OL-tävling. I GOK har
vi enheter så att vi klarar mindre arrangemang,
men vid de flesta tävlingar så hyr vi även de enheter som Gästriklands OF har.
Angående utrustning för det lokala nätverket –
datorer, skrivare, routers, kablar m.m. har GOK det
mesta som behövs. Ibland lånar vi extra av klubbmedlemmarna.
När det gäller ”vardagsprylar” som kommer
till användning i markan, sekretariatet, barnpassningen, etc. är det väl så att respektive funktionär
lånar ut av sådant som man har hemma.
Ingemar Gillgren

Gubbar som åker skidor
Vi är många som åker längdskidor och njuter
av det. Det verkar inte avta med stigande ålder,
snarare tvärtom. Själv brukar jag också möta en av
klubbens ganska tidigt födda damer på rullskidor.
När det är långt till nästa orienteringssäsong
är det roligt att ha någon tävling som morot närmare i tiden, kanske ett skidlopp. Många GOK:are
brukar åka något av tävlingarna under Vasaloppsveckan, andra åker till Italien och Marcialonga.
Det här GOK-gänget har sedan i fjol haft ett
lopp i Norge som träningsmål, Trysil Ski Maraton.
Vi har valt det för att det är enkelt jämfört med de
mest kända loppen. Måttlig sträcka på 42 km, man
kan anmäla sig sent, ingen trängsel på parkeringen
eller i starten samt utmärkt logi i Knutsens hytte
vid spårets vändpunkt. Naturligtvis är det fin skidterräng, snösäkert och bra spår.
Alla fyra som startade den 14 februari i Östby
genomförde sina lopp med den äran på en tuff
bana – en stigning på 350 meter den andra milen –
i ganska strävt före och med snabba norrmän som
riskerar att sänka ens självförtroende. Pär Jonsson
gick i mål först av GOK-gänget, trots att han har
haft sämst träningsförutsättningar i vinter där han
nu bor på Gotland.
Ett lopp att rekommendera, påstår jag, trots
att jag inte ens kom till start efter förkylning. Men
jag siktar på 2016.
Magnus Lundberg
Utrustning för OL-arrangemang
Har du funderat på varifrån alla grejor på en
orienteringstävling kommer? Där finns ju en
massa tält för marka, sjukvård, barnpassning, toaletter, m.m. Ofta är sekretariatet beläget i en vit
manskapsvagn. Vid tävlingsplatser i skogen kom-

Glada guttar/gubbar i Trysil: Pär
Jonsson 55, Anders Hedin 60,
Jan Sjöhed 54 och värden Harald
Knutsen 56 år.
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Var och när får man arrangera
orienteringstävlingar?
Tillgång till marker för orienteringstävlingar
vilar på allemansrättens grund.
Svenska orienteringsförbundet och Staten i
form av Naturvårdsverket har kommit överens om
hur allemansrätten ska tillämpas i detta fall och
vilka restriktioner som finns. Naturvårdsverket
har gett ut ”Allmänna råd 96:4” om ”Orientering
och andra friluftsarrangemang”. Svenska Orienteringsförbundet har utifrån dessa råd skrivit detaljerade anvisningar för samråd och hänsyn vid
orienteringstävlingar, SOFT-anvisning TA 401
Samråd och hänsyn.
Vårdatumperioden
Till skydd för djurlivet under den känsligaste
delen av barnkammartiden har Naturvårdsverket
fastställt en vårdatumperiod. Under denna tid får
vi endast ha föreningsinterna arrangemang. Efter
samråd med Länsstyrelsen kan även andra tävlingar som förväntas få högst ca 150 deltagare få
arrangeras.
Under veckorna före och efter vårdatumperioden gäller särskild hänsyn som medför bland
annat krav på val av område och banläggning samt
begränsning av arrangemangets storlek.
För Gästrikland som ligger inom region 3 är
den egentliga vårdatumperioden 21 maj – 30 juni
medan särskilda hänsyn gäller 10-20 maj och
1-10 juli.
Samråd med Länsstyrelsen
Samråd med Länsstyrelsen krävs i två fall.
Dels om man vill arrangera inom vårdatumperioden och dels om tävlingen går inom områden
med särskild skyddsvärd natur (typ naturreservat). I de flesta fall krävs alltså inte samråd med
Länsstyrelsen.
Samråd med markägare och jakträttsinnehavare
Markägarens tillstånd krävs för de ytor som
används till arena, parkering, startplatser och
liknande.
Däremot krävs inte markägarens tillstånd för
att löparna springer över dennes mark eller för att
kontroller placeras där. I det senare fallet gäller
vanliga allemansrättsliga regler, vilket innebär att
man ska ta hänsyn till växande gröda, inte har rätt
att bryta kvistar, hugga ner träd eller dylikt.
Dock är det brukligt att alla markägare som
berörs i nämnvärd omfattning informeras brevledes om tävlingen. Det samma gäller berörda jaktlag. Ibland är det också befogat att informera närboende till arena, parkeringsytor och startplatser
om tävlingen – lämpligen med hjälp av lappar i
postlådorna.
Ingemar Gillgren

Årsmötet
Vid årsmötet den 12 mars misslyckades vi att
välja en ny ordförande för Gävle OK. Valberedningen har under hösten försökt rekrytera en ersättare för avgående ordföranden Magnus Lundberg men misslyckats.
Nytt årsmöte kommer att genomföras omkring den 18 maj då den delvis nya valberedningen
kommer att fortsätta försöken att bemanna främst
ordförandeposten, men även en suppleant – gärna
en av våra yngre medlemmar efter avgående Cecilia Knutsen – och ytterligare en revisor efter avgående Magnus Mejyr och Fredrik Jissbacke.
Fram till och med det extra årsmötet kommer
vice ordföranden Jan Sjöhed verka som ordförande.
Styrelsen ser ut som följer fram t.o.m. 18 maj:
Ordförande: Vakant
Vice ordförande: Jan Sjöhed
Kassör: Marie Olsson Eliasson
Nyval -– sekreterare: Harald Knutsen
Ledamöter:
Omval 2 år – Erik Sisell
Elisabet Enmark
Ingemar Gillgren
Suppleanter:
Patrik Svedberg
Vakant (ungdomsrepresentant)
Nyval – valberedning: Matilda Sörell, Magnus
Lundberg, Harald Knutsen (t.o.m. extra årsmötet).
Nyval – revisor Lars-Åke Liljeström, vakant.
Tf ordförande, Jan Sjöhed

8

