
Tack och Hejdå! 

Efter två och ett halvt år som bofasta i Östra Blekinge har vi, Bodil och Roland, nu bestämt oss för att 

lämna OK Gynge. Det känns lite märkligt efter så många år, vi var ju med och startade klubben för 

drygt 39 år sedan. Dessförinnan var vi ju högst aktiva i FK Eko och Lönsboda GoIF (Roland). Roland 

började orientera i OK Vilse 1963 då det fortfarande hände att någon tävling arrangerades på kartor i 

skala 1:100 000. Bodil började tävla på skidor 1964-65 och med orientering 1966, de flesta 

tävlingarna var då på 50 000-del s.k. ”grönsaksblad”, men ritade kartor 1:25 000 började förekomma. 

Vi tyckte förstås att de nya kartorna var suveränt bra, men dagens ”finlirare” hade nog inte haft det 

så lätt på en sådan schematisk karta. Man har ju varit med om en utveckling, så att säga… 

Vi hade några lärorika orienteringsår i Göteborg-Bohusterräng i början på 70-talet, Bodil tävlandes i 

Kungälvs OK och Roland i IFK Göteborg, det var vår enda utflykt från hemma-klubben. 

När vi blickar tillbaka, som man ju gör vid ett sån´t här tillfälle, kan vi konstatera att det har varit 

många härliga upplevelser, tävlingar och inte minst tävlingsresor. Vi tänker då bl a på 

Tjogetsegern/segrarna (var det en eller två?) i början av OK Gynges existens, 10-milaframgångarna 

och andra 10-milaupplevelser inklusive damkavlen naturligtvis, Smålandskavlen och 7-manna. SM-

kavlar mer eller mindre lyckade, och då tänker jag (Bodil) framförallt på Bohuslän, som lyckad när 

Lisel, Carina och jag som ”överårig” kom på 21:a plats, ingen framskjuten placering, men över 

förväntan och vi åkte hem mycket nöjda.  

Tävlingsresor med buss till Dalarna, Medelpad och Hälsingland på vårarna var närmast obligatoriska. 

Att få komma norrut och tävla i annan terräng och på svårare banor än vad Skåne kan erbjuda var 

något man alltid såg fram emot. Och inte minst det roliga träningslägret i Österrike 1978…                                                        

Gemenskapen på hemmaplan inte att förglömma; träningsrundorna på mörka grusvägar runt Osby, 

gymnastikpassen på tredje våningen i Marklundaskolan (där skulle ni varit med, ni som inte var det), 

ungdomsverksamheten och den satsningen som OK Gynge hade på 80-talet då när våra barn var i 

den åldern, det var roligt att hänga med på ungdomscup och träningar, även om man som 

följeslagare ibland blev lite frustrerad när myrorna på marken var intressantare än kartan… Lite 

oroliga blev vi ledare och föräldrar vid en ungdomscup när två små flickor inte kom tillbaka från 

skogen, vi ska just ge oss ut för att leta då de lyckliga kommer tillbaka efter att ha gått in i en kyrka 

för att titta på ett bröllop på lördagseftermiddagen! 

Tävlandet har vi ju båda tyvärr fått lägga av med, men orienteringen har gett oss så mycket under 

alla de fantastiska aktiva år då orienteringen var nr 1 bland fritidssysselsättningarna. Numera gläds vi 

åt att vandra, skida (t ex på tur i fjällen), åka långfärdsskridskor, cykla (gärna trim) ofta och gärna med 

karta i handen. 

Det är också roligt att åka på tävling för att ta en promenad på en Öppen bana, men där har vi fått 

lite krav; det ska vara rolig och fin terräng, bra karta, vackert väder och helst inte för långt att köra. 

Sådana krav hade man inte för 30 år sedan och tur var väl det! 

Vi hoppas naturligtvis på att hålla kontakten med alla gamla klubbkompisar och välkomnar er till vårt 

underbara Sturkö för vårens vandring, det blir 4:e gången i år, datum och inbjudan återkommer vi 

med.  

Vi önskar OK Gynge Lycka till i framtiden och tackar för oss! 

Bodil och Roland Hermansson 

 



 


