Björkforsbladet – Sommar 2019
Detta har hänt…
Det är så här första dagarna i juni dags att sammanfatta lite av det som hänt i föreningen under första delen av
2019. I början av året, då skidsäsongen skulle varit som mest aktiv, valde Kung Bore att befinna sig på annan
ort vilket innebar att det inte genomfördes någon organiserad skidträning. De som skulle åka någon av de lopp
som erbjuds under Vasaloppsveckan fick leta sig norrut eller till platser med konstsnö. Istället för snöträning
drogs det igång löpträning på tisdagar under ledning av Robert Svensson och det lockade ungdomar men även
någon äldre. Bra och uppskattat initiativ!

I mitten av april arrangerade föreningen en orienteringstävling med tävlingscentrum vid Efsinge. Under
tävlingsledaren Pia Stålhandskes vägledning genomfördes tävlingen. Totalt startade 444 orienterare.
Friidrotten har bedrivit ungdomsträning både inomhus och utomhus under vårterminen.
På Valö har det röjts och krattats för att åter ta emot alla gäster som kommer för att njuta av den fina
platsen, naturen och utbudet i serveringen. För att kunna möta kravet på den ökande mängden gäster
samt funktionalitet/miljöhänsyn har modernisering/investeringar på ön i form av förbättrad
avloppsanläggning genomförts.

Detta ska hända…

Det mesta är sig likt när det gäller verksamheten i föreningen men det som kommer att ta stor plats och kräva
mycket arbete under 2019 är O-Ringen. Detta stora arrangemang ska åter landa i Östergötland och vi kommer
på olika sätt vara med och se till att arrangemanget genomförs på allra bästa sätt. Den största skaran av våra
medlemmar kommer att vara engagerade som funktionärer inom område vätska.
Vattengeneral och huvudansvarig för detta är Bengt-Ove Blomkvist. Ansvaret för vätskan innefattar att på
orienteringsetapperna tillse att löparna får vatten/sportdryck på väg till start, ute i skogen och vid mål. Utöver
vår förening kommer vi arbeta tillsammans med funktionärer från bla Finspång och Kolmården. Det är inte
försent att anmäla sig för att hjälpa till!
Har du någon/några dagar över under vecka 30 hör av dig till Bengt-Ove. Utöver engagemanget i vätskan har
vi klubbmedlemmar i andra mer övergripande funktioner i O-Ringen, bl.a det som kallas Deltagarservice och
Upplevelse.

Valö
Föreningen kommer åter arrangera midsommarfirande på Valö på midsommarafton. Klockan 17.00 börjar
dansen kring midsommarstången. För de som vill vara med och hjälpa till med att klä stången träffas vi på Valö
kvällen innan klockan 19.00. På Valö finns det också mycket andra arrangemang samt sommarservering så
välkommen till föreningens sommarö!

Sommarcupen 2019
Friidrottssektionen arrangerar Sommarcupen, en träningstävling i terränglöpning, även denna sommar. Nytt
för i år är att vi inleder med en deltävling i Brokind och därefter följer deltävlingar i välkända områden. Årets
deltävlingar, datum och plats finns nedan. För mer detaljerad information se hemsidan eller facebook.
18:e Juni
25:e Juni
4:e Juli
6:e Augusti
15:e Augusti
22:e Augusti

Brokind Fotbollsplanen
Ryda, Björkfors
Nybygget, Björkfors
Pekult, Björkfors
Bekarp, Briteborg
Klubbstugan Rimforsa (BGoIF KM)

Orientering
Under sommaren är det uppehåll från ordinarie ungdomsträningar men fortsatt aktivitet med Veckans bana
med några veckors uppehåll mitt i sommaren. Deltagande på olika tävlingar runtomkring i vårt land med
början med Tjust 2-dagars den 2-3 juli i Gamleby. Vi arrangerar eftersäsongsläger för Östergötlands
orienteringsungdomar i höst (16-17 november). Vi hoppas att det finns några som kan hjälpa till vid lägret (mer
info på hemsidan efter semestern).

Till sist…
BGoIF styrelse fick vid årsmötet i mars delvis ny uppställning. Vi tackade av Bengt Wallin som avslutade
uppdraget som sekreterare i föreningen och välkomnade Cecilia Björkhammer som förutom att vara ny i
styrelsen även tog sig an uppdraget som sekreterare. Tack Bengt för din insats, och välkommen Cecilia!
Styrelsen vill också passa på att Tacka alla medlemmar som lägger ner engagemang och tid på föreningens
verksamheter i stort och smått. Speciellt tack till den ”städgrupp” som lite i skymundan, genom att ansvara för
städningen av gymnastiksalen i Björkfors, dragit in pengar till klubbens verksamhet.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna på Halvårsmöte på
Valö 3 juli klockan 18.30

Styrelsen Björkfors GoIF
För mer information;
Hemsida; www.bgoif.se
Facebook; https://www.facebook.com/groups/bgoif

