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Vi har äntligen fått igång möjligheten att skicka nyhetsbrev efter ett uppehåll
på ett halvår. I samband med att Idrott online gjorde stora förändringar i
början av juni kasserades modulen för nyhetsbrev. Läser Du det här har vi
lyckats att få ut vårt första nya Nyhetsbrev från Gotlands
Orienteringsförbund.
Vi närmar oss juletid 2016 och det börjar bli dags för en summering av 94:e
året med orientering på Gotland. Det är även högtid att tänka framåt för att
utveckla vår idrott, behålla och ta emot nya orienterare, en del med kanske
lite andra önskemål om upplevelser än det vi hittills har lagt mycket fokus
på. Vår idrott en av det mest lämpade att följa RF:s mål för ett livslångt
idrottande, vi bör därför ta chansen och vara drivande för ett friskare
Gotland. Blir 2016 ett orienteringsår på Gotland som vi kommer att minnas?
Givetvis för en del, även i år har gotländska orienterare varit representerade
vid både EM och VM-arrangemang. Våra bästa har vunnit det bästa, våra
mästertröjor, grattis Tove, Brent och Ludvig. Vi har föreningar som
medvetet arbetar för att utveckla verksamheten och lägger kraft på att klara
generationsväxlingar, andra för att det skall finnas ett stort utbud av
aktiviter. Vi har tagit ett bra kliv i att använda SISU för att få mera resurser
genom att öka antalet lärgrupper och deltagare. Hur vi lyckats med LOKstödsaktiviteter är ännu för tidigt att summera men vi hoppas att den
nedåtgående trenden från 2014 och 2015 har vänt uppåt. Hur ser framtiden
ut: Vad har vi för mål och medel i föreningen, klarar vi att ändra den
berömda triangel för idrottsaktiviteter att bli en rektangel där antalet aktiva i
föreningen är lika stor bland unga som äldre för ett livslångt idrottande. Njut
av helgerna men glöm inte våra arrangemang.
En God Jul och ett Gott Nytt År.
Eric Johansson
Ordf. Gotlands Orienteringsförbund

Orientering i Jul & Nyår!
Julen står för dörren och med det skinka,
sill, Jansson, köttbullar och annat gott.
Som vanligt bjuds det ju också på lite
orienteringslöpning under helgerna:
• 26/12 - Annandagsorientering vid
Kinnerstugan. Start 10.00-11.00
• 31/12 - Nyårsorientering vis
Svaidestugan. Start 10.00-11.00
• 6/1 - Trettondagsorientering vid
VOK-stugan. Start 10.00-11.00
• 8/1 - Poängjakten vid Garda OKs
klubbstuga i Lye. Vägvisning mellan
Etelhem och Lye. Start 11.00
Du kan också hitta långdistans,
styrkegympa och en del annan träning.
Titta på föreningnaras hemsidor för mer
information.

Lördag den 28 januari är det dags!
Då ska vi fira våra tröjmästare samt
vinnaren av Juniortröjan.
Platsen är Fole Bygdegård och festen
börjar 18.30.
Boka lördag 28 januari för OLgalan!!

Tävlingsträff
Söndag 29 januari är det åter dags att
blicka framåt på våra arrangemang.
Platsen är Nya Idrottens Hus på
Färjeleden 5 i Visby och tiden är 15.00 18.00.

Årsmöte 2017
Onsdagen den 8 mars är det dags
för GOFs årsmöte.
Som vanligt håller vi till i Grönt
Centrum i Roma och tiden är 19.00.
Välkomna!

Nattcupen 2017
Efter nyår är det så dags att sätta på sig
lampan och ge sig ut med karta och
kompass i mörkret igen. Nattcupen drar
igång och fyra deltävlingar ska avverkas.
Datum som gäller är:
•
•
•
•

Söndag 22 januari, G Bro OK
Söndag 12 februari, Svaid Roma
Söndag 26 februari, Garda OK
Söndag 12 mars, VOK

För information om tid och plats - Håll
koll på föreningarnas hemsidor.
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