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Nytt år, dags att förnya medlemsskapet, avgifter 2013
Skriv namn och adress på bifogat inbetalningskort!
• Tom 9 år
Gratis
• 10 - 20 år
50 kr
• 21 år - äldre
100 kr
• Hel familj
200 kr
• Passiv medlem
50 kr
Om du har en mailadress dit GSOK kan skicka information så bifoga gärna den!

Årsmöte/avslutning på Skogsbo för säsongen 2012, söndagen den 10 mars kl 15.00
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast måndag 18/2, kan lämnas eller skickas till Jan Flodqvist
Hjortronstigen 21 52010 Gällstad.
Årsmöteshandlingar finns att tillgå en vecka före mötet på nämnda adress.
Du kommer väl?
Mycket priser skall delas ut:
• Segrare på KM i klasserna: Herrar, Damer, Ungdom och Barn
• Alla som klarat GSOK’s guldmedalj
• Alla som klarat GSOK’s silvermedalj (ungdom som tävlat)
Givetvis kommer det att bjudas på ngn stärkande förtäring.
Morgan kommer att visa ett bildspel över det gångna året.

VÄLKOMNA!

Ett nytt år med nya möjligheter
Hej på er, vi är redan långt in på det nya året 2013 och vi har efter en regnig höst till sist fått lite vinter och kyla.
Att det blivit vinter glädjer ju oss som skall åka Vasaloppet i mars, vi måste ju få lite skidträning. Visserligen är det
lite dåligt med natursnö men alla konstsnöbanor som tex Ulricehamn, Tranemo och Borås är bättre än på många
år eftersom det var ihållande kyla i december så att tillräckligt med snö kunde tillverkas.
Om vi tittar tillbaka lite grann på vad som hänt sedan förra bladet kom ut så måste vi främst nämna vårt DMarrangemang som vi hade ihop med Ulricehamn, vi hade tur med vädret och allt fungerade bra. Dessutom kan vi
konstatera att tävlingen gav ett bra tillskott i klubbkassan vilket är mycket glädjande. Till detta kan också nämnas
att när vi sedan lägger ihop all den skogsplantering som medlemmar utfört tillsammans med vår Loppmarknad
och andra större och mindre aktiviteter så blev 2012 det ekonomiskt bästa året sedan 2003 då vi också hade DM
ihop med UOK. Mer information om ekonomin på årsmötet.

Om vi tittar på statistik från 2012 så visar det sig att 40 löpare från GSOK har deltagit på en eller flera tävlingar
under året vilket är två mer än året innan. Det viktigaste är dock att vi har ett "stall" med yngre löpare som är
duktiga och som vi hoppas fortsätter att träna och tävla i vår klubb.
Det är faktiskt åtta stycken av våra yngre löpare som inte bara klarat silvermedaljen utan även klarat
guldmedaljen, bra gjort! Väldigt flitiga har Alva och August Abrahamsson varit tätt följda av William och Walter
Bodin, Simon och Isac Brovall samt Clas och Curt Wullf Norgren, alla dessa har klarat guldmedaljen.
Silvermedaljen har klarats av Anelma och Albin Ek, Viktor och Linus Hollander, Kevin och Oliver Mellberg samt
Oskar och Linnea Tagesson, medaljer fås på årsmötet.
Som vanligt var Sommarlandssprinten i Skara den populäraste tävlingen under året, hela 22 löpare från GSOK
deltog.
GSOK arrangerade i höstas också den årliga Grannfejden för ungdomar i GSOK, UOK, Tranan och Bottnaryd. Det
blev en fin ungdomstävling där Sven-Erik lagt banorna i Köttkullas skogar. Tranan vann den sammanlagda
tävlingen.
I somras gick ju O-ringen i Halmstad och många från GSOK sprang en eller flera etapper då det var nära att åka dit
och när samtidigt vädret för en gångs skull var riktigt fint så bidrog det till stora deltagarsiffror. Hela 21172 löpare
sprang en eller flera etapper i Halmstad och vi fick uppleva skiftande terräng där tredje etappen tom hade
kontroller ute i sanddynerna där badande kunde se löparna stämpla. På fjärde etappen deltog hela 18 löpare från
GSOK, en bra siffra!
I år går O-ringen i Boden och antalet deltagare kommer att minska kraftigt pga reslängden till Boden.
Som du vet så går O-ringen i Borås 2015 och nu börjar den mer konkreta planeringen inför detta, GSOK är med på
detta och redan nu kan vi säga att vi gärna vill ha hjälp av så många som möjligt under den juliveckan när det skall
genomföras.
Vidare kan vi notera att GSOK arrangerat Sprint-cupen, När-ol, Naturpasset, nybörjarkurs, Veteran-cupen,
träningar, KM, ritat karta, byggt på Skogsbo med mera!
När man ser detta undrar man hur en liten förening som vi orkar med alla dessa arrangemang? Tack till alla som
gör det möjligt!
Vi kommer göra en ny beställning av tävlingströjor, och så är en ny träningsoverall på gång. Mer info om detta
kommer på hemsidan och på årsmötet.

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

