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En orienteringssäsong närmar sig sitt slut och
vintersäsongen står för dörren. För egen del har
jag inte varit så aktiv i tävlingsskogen (som många
av er). Jag har endast sprungit Alftas 3-dagars i
början på juni och varit med vid några av veckoturerna. Tränar gör jag som vanligt mellan 3-4 ggr
i veckan; blandar rullskidor, löpning med hundlöpning, kan nog inte räknas som träning!
Vi har avverkat ett gediget program som vanligt och utan era insatser hade vi inte haft så
många fina aktiviteter.
Ett axplock:
• Två orienteringstävlingar vår/ höst med totalt
ca 600 startande
• Ungdomsträningar/ läger
• Träningar/ tävlingsresor och läger
• Ritat två orienteringskartor i Skidstavallen och
Hemlingby, samt påbörjat en karta på Norrlandet
• Ritat mountainbike-karta över Skidstavallen
och anordnat tre träningar
• Ritat micro-karta över GOK-stugan
• Tagit hand om GOK-stugan; vi har fått en gräsklippare, lagat belysning vid parkeringen och
element i storstugan
• Veckoturerna verkar lockat några fler löpare
än förra året
• SkojPåHoj har sålts till ca 500 st motionärer
Styrelsen jobbar på med diverse frågeställningar; de översta var önskemål från medlemmarna vid årsmötet:
• Ny klubblokal, flytt av verksamheten året runt
till Hemlingbystugan. Se separat artikel.
• Vi har förstärkt gruppen som arbetar med
hemsidan – Erik Boman och Pernilla Eriksson
ingår numer i gruppen
• Vi har köpt en ny dator för snabbare och enklare utskrifter

•

Bemannat två klädförsäljningar med ca 100
personer
• Vi har bemannat valberedningen: Maria Hållström och Pernilla Eriksson
• Vi har kompletterat med två revisorer: Hans
Aurell och Christin Sisell, där Gunnar Ericsson
ingår sedan tidigare
• Vi har börjat titta på om Hittaut-karta till alla
kommuninvånare är möjligt att starta
Kommunen har förändrat våra stöd där vi
2017 ska söka ny form av medlemsstöd – anläggningsstöd och verksamhetsstöd. Man har tagit bort
specialstödet ”kartstöd” som orienteringsklubbarna kunnat fördela mellan sig. Vi vet inte i dagsläget
om förändringen ger klubben mindre pengar men
det man kan konstatera är att vi måste konkurrera
med alla sorters föreningar (kultur, musik, idrott)
om samma summa pengar. Vi har försökt hävda att
vår anläggning är både omklädningsrum (klubblokal, bastu/ dusch) inklusive KARTA men beslutet
att se vår karta som ”verksamhet” är redan taget
enligt de tjänstemän vi pratat med.
Vi har goda förutsättningar att få bidrag från
kommunen men måste lägga ner ett arbete för att
räkna på de nya villkoren. Det som är bra är att
man främst ger bidrag till föreningar som har en
ungdomsverksamhet, barn mellan 7-20 år som
medverkat minst 5 gånger.
Nu närmar vi oss vintersäsongen och Lussetågets arrangörer ligger i startgroparna. Adventsloppet har uppdaterat hemsidan och har i skrivande stund minst 600 stycken anmälda! Anmäl er
till dessa båda evenemang som löpare eller funktionärer.
Nu ser vi framemot långa lugna träningspass i
skogen och skidspåren!
Jan Sjöhed

Kontakta Gävle OK
Internet www.gok.se, e-post info@gok.se
Jan Sjöhed, ordf.: tel. 026-14 64 15, e-post jan.sjohed(a)lm.se
Harald Knutsen, sekr.: tel. 076-762 74 79, e-post harald.knutsen(a)gavle.se
Tina Kempe, redaktör GOK-bladet: e-post tina_kempe(a)hotmail.com
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Vi sponsrar Gävle OK

Ny klubblokal vid Hemlingbystugan
Föreningen har i olika framtidsdiskussioner
under minst 10 år satt upp som mål att bygga eller
hyra en bättre klubblokal närmare Hemlingbystugan.
GOK-stugan ligger långt från kollektiva färdmedel och fungerar inte bra som träningsplats
under vinterhalvåret. Den börjar behöva upprustning och kostar en hel del bara att värma upp. Det
har varit ett väldigt lågt intresse från medlemmarna att bilda en grupp som kan förvalta klubbstugan
– det är i princip styrelsen som fått sköta detta.
Vi har därför påbörjat några olika aktiviteter
för att få en lösning för att kunna ersätta GOKstugan och klubblokalen Berget genom att hyra
detta vid Hemlingbystugan.
Vad har vi gjort?
• Vi har inspekterat byggnaden som tidigare
hyrdes av Friluftsfrämjandet. Den uppfyller
våra behov av förvaringsutrymme, kök och
uppehållsrum/ mindre möten
• Vi har påbörjat diskussioner kring egen ingång
på baksidan av Hemlingbystugan för dusch/
bastu
• Vi behöver inleda förhandling av hyresnivå
med Gävle kommun
• Vi har kontaktat Svensk fastighetsförmedling
kring möjligheten att sälja GOK-stuganVi kommer informera om detta vid höstmötet
för att höra medlemmarnas synpunkter.
Styrelsen

Dags för höstmöte
Höstmöte kommer att hållas i Hemlingbystugan, lokal Hacksten, den 15 november kl. 19-21.
Harald Knutsen, sekr.
Veteran-SM
Hans Aurell tog silver i H65 på medeldistansen
vid Veteran-SM i Ronneby den 24 september.

U10-mila i Tibro
Fredagen den 5 augusti kl. 9:00 begav sig ett
gäng förväntansfulla ungdomar och föräldrar sig
av mot Tibro i Västergötland. Det var nämligen
dags för årets upplaga av U10-mila. Efter ett antal
timmar som i tjejbussen bl.a. fördrevs med ordormar och gissningslekar samt en glasspaus och
matpaus på en störtcool travbana var vi äntligen
framme.
Nu började det laddas för fullt inför HD12stafetten som gick av stapeln vid 18-tiden. Första
sträckan klarade Sara galant vilket även övriga
löpare Lucas, Axel och sist men inte minst Ebba
gjorde. Våra duktiga ungdomar löpte in på en hedersam 21:a plats av hela 125 lag. Grymt!!
Efter detta väntade en allt annat än kort matkö
för de stackars löparna som till skillnad från oss
andra inte hunnit få någon lasagne, pizza eller
hamburgare i magen. Att maten t.o.m. tog slut förkortade ju inte heller väntan men till slut ordnade
det sig!
Ca 22:00 var det mörkt och tyst i tältet och de
flesta låg och sov eller åtminstone försökte, trots
att det var ett gäng hänsynslösa grabbar som

Prisutdelning vid Veteran-SM:s medeldistans. Segrade gjorde Ingemar Gard, Söders-Tyresö, Hans Aurell
kom tvåa och på tredje plats kom Anders ÅbergTjällmo-Godegård.
Tack alla Veckoturs-arrangörer
Årets Veckoturer är nu avklarade och summerade. Vi fortsätter att öka deltagandet för tredje
året på rad! Årets tävlingar gav totalt 1194 starter!
I snitt var det 67 deltagare på varje Veckotur, och
flest deltagare kom på Gästriklands tredagars,
kvällstävlingarna mitt i sommaren.
Vi i motionskommittén vill rikta ett jättetack
till alla som hjälpt till med att arrangera alla tävlingar! Vi planerar redan för mer Veckoturer nästa
år. De som vill arrangera kan redan nu höra av sig.
Sven Lundbäck
sven.lundback@gmail.com
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hade en toppenhelg, vädret kunde inte ha varit
bättre, vi slapp omstarten som vi nästan i förväg
räknat med, inga krämpor, inga sura miner över
huvud taget. Vi slutade på en 36:e placering och
här bör man ha i åtanke att många har killar på alla
sina sträckor, kanske till och med 18-åringar. Själv
hade vi många mycket, mycket yngre löpare som
förhoppningsvis även vill följa med nästa år, som
en ett år mer erfaren orienterare.
På hemvägen segmenterades vi återigen i en
tjej- respektive killbuss där vi i tjejbussen bl.a.
studerade kartor och spelade maffia. Sömn är
överskattat! Ett välförtjänt stopp på Max hann vi
också med innan vi återigen var tillbaka i kära
Gävle.
Over and out /Emma Hållström

HD12-laget: Sara Åbom, Lucas Söderberg, Axel Hejdenberg och Ebba Ottoson.
bestämt sig för att kicka boll precis utanför. Redan
tre timmar senare var det dags för förstasträckslöparen Erik att kliva upp för att göra sig iordning
inför starten kl. 03:00. Temperaturen låg på hela
14 grader så något annat än t-shirt behövde inte
ens övervägas. Erik gjorde ett stabilt lopp och löpte
in som 50:e man av alla starka förstasträckslöpare.
Därefter var det dags för Mårten följt av Nils och
Felix som även de höll ihop det väldigt bra!
Nu var det dags för parallellsträckan som löptes av Isak, Rasmus och Sara (som för övrigt bara
några timmar tidigare hade löpt i HD12 kavlen).
Sara gjorde även här en strålande insats och var
den som fick släppa iväg Alfred på nästa sträcka.
Isak och Rasmus kom inte heller långt därpå och
efter en rafflande spurt gick de in på precis samma
tid även fast de inte alls hade planerat att köra
ihop.
Alfred löpte iväg på en 35:e plats för att inte
långt senare löpa in på en fin 34:e plats. Nu var det
dags för en till av våra yngsta löpare, Ebba, som
återigen gjorde en kanoninsats och lyckades
plocka ytterligare två placeringar trots den tuffa
konkurrensen. Därefter löpte Klara följt av Elvira
som även de gjorde riktigt fina insatser innan de
slutligen släppte iväg mig själv på den 10:e och
sista sträckan. Nu låg vi 36:a.
Redan i startfållan förstod vi att det skulle bli
ganska tufft att plocka både placeringar och tid.
95% av alla 10:e-sträckslöpare var 16+ killar,
många potentiella ryggar fanns alltså att hänga på
min ogafflade 7 km sträcka. Enligt mig själv var
banorna väldigt löpbetonade men trots detta var
det lätt att löpa för fort och bomma en del. (Det är
ALDRIG för lätt för att bomma. Tro mig, jag är rutinerad inom detta område).
Väl på upploppet stod ett helt gäng härliga
GOK:are och skrek för fulla halsar. Man kunde inte
annat än le när man löpte över mållinjen även om
man kanske inte gjort karriärens bästa lopp. För
även om vi alla var olika nöjda med våra egna insatser så tror jag att vi alla är överens om att vi

Stug- och lokalvärdar
Hela listan över kommande stug- och lokalvärdar fram till sommaren 2017 finns på
http://idrottonline.se/GavleOKOrientering/Foreningen/Klubblokalen.
Stugvärdar
v. 44 Anders Ek
v. 45 Carina Lif
v. 46 Anette Hälldal
v. 47 Ing-Marie Åsenlund
v. 48 Jerker Boman
v. 49 Richard Hejdenberg
v. 50 Annika Gillgren
v. 51 Jan Moberg
v. 52 Pernilla Eriksson
v. 01 Patrik Svedberg
v. 02 Charlotta Bergqvist
v. 03 Gunnar Ericsson
v. 04 Anders Enmark
v. 05 Anna-Lena Lundell
v. 06 Hans Nyberg
v. 07 Niklas Hedberg
v. 08 Sven-Åke Englund
v. 09 Roland Ivarsson
v. 10 Bertil Holmgren
v. 11 Peo Östblom
v. 12 Helena Liljeström
v. 13 Per Sjölund
v. 14 Thomas Åberg
v. 15 Fredrik Wiksten
Lokalvärdar Klubblokalen
November Anna Berggren
December Bengt Fröjdfeldt
Januari
Helena Hemström
Februari
Patrik Ottosson
Mars
Hans Lemoine
April
Harry Hietanen
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Årets Gokkie 2016 och Daladubbeln
Under flera år har ungdomssektionen arbetat
strategiskt för att öka rekryteringen till klubben.
Skogsleken och Grön grupp har nu fler barn och
ungdomar än någonsin. Det finns över femtio nybörjarbarn och -ungdomar. Ett annat mål i sektionen har varit att få fler att delta på tävlingar och
utvecklas till duktiga orienterare. Klubben har
varit bortskämda under många år med att ha stora
framgångar i distriktet. 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. Skulle
det vara extra tajt något år så granskar vi även
antalet andra- och tredjeplatser.
Årets Gokkie är Sara Åbom i D12 och Felix Silver i H14. Sara har tagit hem tio förstaplatser i år
och vann Gästrikecupen. Dessutom visade hon
framfötterna på O-ringen och placerade sig på en
fin 29:e plats. Felix fick till det riktigt bra i år och
tog hem elva förstaplatser och vann även han Gästrikecupen. Han kom också på en hedervärd 33:e
plats på O-ringen. Sara och Felix är inte bara två
duktiga orienterare utan de sprider också glädje
runt omkring sig. Och inte minst så inspirerar de
och utmanar övriga ungdomar i klubben till nya
kommande framgångar.

Minionerna Ebba
Flodman och
Signe Wiksten,
D10.
genom att komma in två och en
halv
minuter
före tvåan. Under spänd förväntan gick Sara
och Ebba ut på
söndagens ultralångdistans utklädda till två
gula pikachus. Allt gick enligt plan och de gjorde
ytterligare ett bra lopp. Ebba och Sara får därför en
särskild utmärkelse för denna enorma insats.
Daladubbeln har också andra inslag av speciell
karaktär, nämligen utklädningen. Klubbens ungdomar gjorde även här sitt bästa, dock utan framgångar och priser. Här stod Signe Wiksten och
Ebba Flodman för den mest ambitiösa utklädningen och de var utklädda till två minioner. Ebba och
Sara klädde ut sig till pokémons, och Emma Lilje
och Ellen Wiksten till tvillingar. Bröderna Erik och
Mårten Olsson ”passade” både ”på och till”
varandra genom att klä ut sig till innebandyspelare. Andra som klädde ut sig i de ordinarie klubbdressarna var premiärlöparna Max och Morgan
Alfredsson, vilka gjorde en finfin insats och kom på
en fjortonde plats i H10. Samma utklädningsidé
med GOK-dressen hade paren Axel Hejdenberg och
Lucas Söderberg, Rasmus Söderberg och Isak
Berggren, Alfred Liljeström och Felix Silver samt
Elvira Silver och Nils Ottoson. Två som sprang i
kombinationslag var Jakob Sjöberg och Elsa
Wirdby. Daladubbeln är crescendot på ett intensivt
orienteringsår för ungdomarna, men även ett litet
höstläger med övernattning. Vi hoppas att de goda
insatserna under Daladubbeln lägger grunden för
framtida segrar. Ledarna i ungdomssektionen vill
tacka alla undersköna kämpande ungdomar som
under året har skapat glädje på alla sätt.
Priserna för årets Gokkie och den särskilda
utmärkelsen kommer att delas ut vid ungdomarnas årsavslutning den 11 november. I anslutning
till denna aktivitet spelar de Lasermaxx och äter
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 2017.
Patrik Ottoson

Sara Åbom och Ebba Ottosson, segrare i D12 på Daladubbeln.
Sedan ett par år tillbaka har ungdomssektionen också varit bortskämda med andra utomordentliga insatser. Det har varit fina placeringar på SM
och i ungdomsstafetten på 10-mila. I år fick vi glädjas av en riktigt fin insats på Daladubbeln – ”ungdomarnas SM i partävling” – med en seger i klassen D12, en klass med 150 lag. Tävlingen är unik
på sitt sätt genom att börja med en inledande stafett på lördagen och att avsluta med en ultralångdistans på söndagen. Både orienteringsmomentet
och löpstyrkan sattes på extra prov under två dagar. Sara Åbom gick ut starkt på förstasträckan på
stafetten och kom in som trea, bara trettio sekunder efter ledande lag. Därefter tog Ebba Ottosson
över och distanserade konkurrenterna fullständigt
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