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Angående medlemsskapet: 
Några få medlemmar från 2011 har inte betalat för 2012, vi hoppas att ni vill förlänga ert medlemsskap i GSOK, 
betala enligt nedan: (frågor kan ställas till Benny, mail: benny.mild@telia.com) 
Medlemsavgift 2012, Skriv namn och adress på inbetalningen!  

• Tom 9 år  Gratis 
• 10 - 20 år  50 kr 
• 21 år - äldre  100 kr  
• Hel familj  200 kr  
• Passiv medlem  50 kr 

 
Hej alla GSOK:are! 
Sist ni fick vårt blad var det vinter och det som då var mest aktuellt var skidåkning, orienteringssäsongen kändes 
avlägsen, tänk vad tiden går! Årstiderna passerar förbi likt en karusell tycker jag, man har sällan tid att stanna upp 
och reflektera över tillvaron. 
Några av våra medlemmar kom i mål i årets Vasalopp, det var Martin Klasson, Katarina Bonander, Roger 
Andersson och Roger Svensk, själv fick jag bryta redan i Mångsbodarna pga ryggproblem. 
Till Vasaloppet 2013 har GSOK rekordmånga anmälda, bla vår ordförande har anmält sig! 
 
Under vintern och tidig vår har vi även i år haft sk ”Tunntorsdagar” på Skogsbo, några har tränat lite och sedan 
har badtunnan väntat med sitt varma vatten. Uppslutningen har dock varit lite dålig vid dessa tillfällen, men vi 
som utnyttjat det har mått bra i tunnan, där vi suttit och tittat på stjärnorna på himlen. 
Vi hade också några orienteringsträningar inomhus i hallen i Gällstad. Morgan ordnade specialkartor och banor 
för detta vilket ger en tempofylld träning. 
 
Efter en värmebölja redan i mars gjorde våren ett visst uppehåll och det var lite kallt och besvärligt för en del 
orienteringsarrangörer under våren. Främmestad hade som vanligt en jättestor tävling under Påsken, men det 
var stora problem med parkeringsplatser, åkrarna var mjuka och leriga vilket ställde till mycket bekymmer. Själv 
debuterade jag inte innan den första maj på Orintos tävling i Hällingsjö och då kom värmen.  
Själv tycker jag att orienteringen ha utvecklats enormt sedan 1968 när jag började, kartorna är ju nu 
precisionsinstrument där inte en kurva får ligga fel. Titta också på den värld som ofta finns inne i dom gröna 
partierna på dagens kartor med mängder av fina gläntor och små öppna stråk och andra detaljer som användes 
som kontrollpunkter. 
Sedan har vi ju den elektroniska stämplingen som avslöjar saker på sträckorna som man inte hade aning om på 
den gamla stiftklämmans tid. Förhoppningsvis får man hålla på lika länge som Rune Haraldsson från Norrköping 
som på årets O-ring i Halmstad var äldst med sina 94 år.  
 
Vi har som vanligt genomfört en mängd träningar under våren och försommaren där många yngre varit med 
vilket är viktigt för att vi skall kunna kalla oss för en ”riktig” klubb. Men det gör inget om vi blir ännu fler på 
höstens träningar, det är trots allt lite arbete med att arrangera det hela. 

 
Kort om mycket 

• GSOK har skaffat nya ”helrätta” ol-tröjor för vilka vi fått beröm av grannklubbarna 
• GSOK har även skaffat en lika ”helrätt” klubbvimpel (beach-flagga) med vår logga på, nu syns vi bra på 

tävlingarna 



 

• GSOK har under Jannes ledning planterat mycket skog under våren, ger "klirr" i klubbkassan 
• Under Jannes ledning har också  utbyggnaden av Skogsbo slutförts under våren och ett kommunalt 

bidrag för detta har erhållits. 
 
• Vi satte ut kontroller under en hel vecka vid Gällstad skola som skolan skulle använda i sin 

orienteringsutbildning, flera skolor bussades till Gällstad för dessa övningar 
• En lördag och söndag i maj ordnade vi en nybörjarkurs för både barn och deras föräldrar i Skogsbo-

terrängen 
• Sedvanliga träningar har genomförts under våren plus en sprint-cup med tre deltävlingar i Hössna, 

Dalstorp och Köttkulla 
 
• Naturpasset pågår som vanligt, det säljer bra i år säger Kurt och Anita. 
• Gökotta hölls i år i slutet av maj vid Surströmmasjön, vacker plats, vackert väder och bra arrangemang av 

Sven-Erik och hans medhjälpare 
• En Veteran-cup har genomförts i maj 
• I juni arrangerade vi åter en sk ”Å-rientering”, kors och tvärs över ån gick banorna, vi bjöd även in 

grannklubbarna vilket vi bör göra till en tradition 
 
• När-ol anordnades i Köttkulla i slutet av juni, Morgan var banläggare 
• Rekordmånga GSOK:are har sprungit en eller flera etapper på årets O-ring i Halmstad, totalt är det 20 st 

löpare från klubben som har genomfört en eller flera etapper 
• Morgan sitter med i styrelsen för både Borås O-ring och Västergötlands orienteringsförbund 
• Planeringen för O-ringen 2015 i Borås börjar nu bli "intensiv" 

 
Loppmarknad lördag 18/8 
Vi har som vanligt vår loppmarknad på Gällstaddagarna, i år är det lördagen den 18/8. Försäljningen börjar kl 
10.00, men vi behöver hjälp från tidig morgon med att plocka fram allt på sedvanlig plats i Röshult. 
Snälla, kom och hjälp oss, ju fler vi är desto lättare går det! Frågor kan ställas till Janne! 

 
DM ihop med Ulricehamn 1/9 och 2/9 
Som alla vet arrangerar vi DM i år ihop med Ulricehamns OK, på lördagen är det medeldistans och på söndagen 
stafett.  
Planeringen har nu pågått ett tag, Janne och Roger Andersson i UOK är tävlingsledare och skall försöka få allt att 
fungera och hänga ihop på bästa sätt. 
Morgan håller på med dom sista uppdateringarna av vår karta, själv har jag lagt många timmar på banläggningen 
till medeldistansen, tillbringade första semesterveckan till stor del i tävlingsområdet. 
Banorna till stafetten lägger Anders Thomasson och C-G Johansson i UOK. 
Nu skall alla aktiviteter bemannas under augusti, vi hoppas på din hjälp! 
 
Från GSOK har vi följande "chefer" utsedda: 
Tävlingsledare + marknadsföring: Janne Flodqvist 
Kartritare:   Morgan Bodin 
Banläggare medeldistans:  Benny Mild 
Tävl.administration + sekreteriat: Mikael Bodin 
Toalett:   Kenneth Karlsson 
Dusch:   Roger Andersson/Göran Andersson 
Servering:   Linda Mellberg 
Start 1:   Kurt Bodin 
Mål:   Leif Carlsson 
Priser:   Anki Nilsson 
  

Övrigt: Läs klubbinformation under ”Kopplingen” i UT på tisdagar samt på klubbens 
hemsida: www.gsok.se     


