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Text: Margareta Moqvist, Inger Nilsson och Ingvar Johnsson

Än en gång har Gårdsby
IK letat i arkiven, och
den här gången berättar Margareta, Ingvar
och Inger om orienteringsframgångarna på
åttiotalet och om de fem
faktorerna som ledde
Gårdsby till guld…

på svängningar”,
sa ledare Lars-Åke
Sjökvist. Än så länge
verkade det dock
som att eliten skulle
stanna kvar i Gårdsby.
Samtliga toppnamn
fanns på hemmaplan,
även om de inte bodde
i Gårdsby utan i grannorter såsom Stojby,
Rottne, Sandsbro m fl.

”En kyrka, några
hus och drygt 100
invånare.”
Så beskrivs Gårdsby i
Svenska Orienteringsförbundets tidning
under rubriken ” Bara
”Det här kompisgänget har jag svårt att släppa”, sa Klas Karlsson.
en prick på Sverigekartan”. Vidare
kan vi läsa att ”en kyrka, några hus och
Bornetun)
drygt 100 invånare= Två SM-guld+ tre
Ni skulle ta del av hur de gjorde!
…..Så var rubrikerna i rikspres- Själv beskriver de det som kreativa
landslagsmän”. Det är en ekvation som de
sen under 1988.
flesta torde ha tämligen svårt att lösa, men
sätt att träna. Alla får sin individuella
Gårdsby IK har lyckats. En bidragande
träning. Det stora problemet brukar
orsak är eldsjälen Lars –Åke Sjökvist som
vara att de sämre försvinner, därför är
På orienteringsarenan dansar vanligtvis
”lyft” Gårdsby under 1980 – talet.
det viktigt att lägga upp träningen så
de stora elefanterna - men så helt plötsligt alla känner att de får
”Årets SM-kung” Klas Karlsson från lilla träning på sin nivå.
Gårdsby IK.
Satsningen som ledde
till SM-guld började
Det kanske av somliga elefanter kan bemed att Rolf Datraktas som ett pip på en stojande skolgård nielsson i Gasslanda
när en sådan liten klubb utanför Växjö
ordnade en nybörjartar ett individuellt SM-guld och desskurs. Inger Nilsson
utom SM-guldet i herrarnas Juniorkavle
och Ingvar Johns(stafett)!
son fortsatte som
Men det har säkert stor betydelse som
ledare för träningar
föredöme för många klubbledare, de som och några kom till.
i likhet med Gårdsby kämpar hårt för att
Speciellt nämner de
de små inte ska behöva ryckas med i de
Bert Klemedtsson,
stora elefanternas piruetter. Vi behöver
som var duktig på
verkligen också ”Baby-elefant-walk” i
orienteringsteknik
orientering, ja i idrott totalt.
och startade vinterDe analyser som gjordes för 15 år sedan
gymnastik.
visar att den mest positiva utvecklingen
bland antalet tävlingsidrottare har de små
klubbarna, medan de större har en tendens ”Risken finns naturligtvis att klubben
att stagnera.
blir en dagslända i
Så förakta inte de små elefanterna! Även
orienteringseliten,
i SM-sammanhang kan de alltså göra
Delad glädje – här Klas och Inger
men även större
sig gällande! För ”... det gäller att tänka
klubbar får känna
längre än snabeln räcker”. (Skrev Torild

”Va – Gårdsby ! ?”
”Gårdsby – Karlsson och
det småländska undret”
”Bara en prick på Sverigekartan”
”Elefanterna dansar? !”
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Orienteringen
kom med bland
klubbens aktiviteter redan 1932.
När Växjö OK

bildades 1964
gick de flesta
med där. Men
klubben kämpade på och under
1980-talet härjade Gårdsbys
ungdomsgäng
friskt i prislistorna i Småland.
Toppen kom
1988 då Klas
Karlsson, Mikael
Johansson och
Niklas Ekelöf
vann SM-guld.
Klas Karlsson på
Klas var sedan
prispallen
landslagsman
även i seniorlandslaget. 1980 ritade klubben sin första
karta och har sedan arrangerat tävlingar i
stort sett varje år. Alla i Gårdsby-Sandsbro kan nyttja de kartor som nu ritas om
efter stormen Gudruns härjningar!

Fem faktorer som gjorde
framgångarna möjliga
1. Ett bra gäng med god sammanhållning.
Två gånger i veckan var det gemensam
aktivitet. Den sociala delen är jätteviktig
också för de bästa. ”Vi har något som
heter Söndagsklubben då vi träffas och
pratar om allt möjligt”, förklarade juniorlandslagsmannen Mikael Johansson.
2. Bra ledare som klarade att alla, elit
och motionärer tränade tillsammans och
alla fick individuell träning. Det blev
roligt och utmanande för alla. ”En grupp
tjejer började med mycket olika fysik.
Alla hade kul och utvecklades. Därför
blev det så att killarna också var med, alla
tillsammans. Ingen skulle känna att någon
hindrade någon annan,” berättar Inger
Nilsson och Ingvar Johnsson.
3.  Turen att få fram flera talanger samtidigt. Vilka talanger finns i varje individ?

Kanske fler än vi tror? Rätt miljö och
attityd nära, vad betyder det? Och eldsjälar och föräldrar som är med? Från lilla
Gårdsby – elitare i volleyboll (Se förra
numret av tidningen) och nu i orientering!
4.  Orienterande föräldrar och fler kom
med tack vara ledarnas idoga arbete.
Inger och Ingvar la lappar i brevlådor
och ringde inför varje tävling, gång efter
gång, år efter år. De flesta var med på
tävlingarna som aktiva, några som viktiga
supportrar.
5. Orienteringsgymnasiet i Eksjö. Att
gymnasietiden gav stimulans, träning och
utveckling.

Cykelorientering. Du kan motionera med ”Naturpasset, KUL på Hoj” i sommar!
Klubben ordnar kontroller på både Gårdsbykartan och i Sandsbro/Växjö tätort.
Kartor  köps bland annat på Toftastrand från och med cirka 1 maj. (Då är snön borta!)

Familjegympa
Fredagar kl 18.30 har vi familjegympa i Sandsbro skolas gymnastiksal.
Anders Granqvist och Sven Lundgern är ledare.
För info ring Margareta Moqvist tel. 070 – 622 15 81.
ALLA VÄLKOMNA!

Måndagar kl 18.00 samlas vi i Tennisstugan,Sandsbro.
Du som vill vara ute och orientera/träna - kom med!
Målet är att alla ska få individuell träning och ha roligt.
Fika tillsammans.
Välkomna!

Gårdsby IK

Kul på hoj
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Värends Scoutkår
Text och foto: Patrick Zein
I Sandsbro finns Värends scoutkår, som tillhör Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
(NSF).
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är politiskt och religiöst obundet. Man får ha vilken
tro man vill, tycka vad man vill, så länge man tror på det som scouting representerar:
medmänsklighet, demokrati och internationell förståelse.
En av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds starka sidor är nykterhetslöftet, som innebär
att våra medlemmar lovar att inte använda alkohol och andra droger. Detta tycker vi är
en förutsättning för att man som ung ska växa upp på bästa möjliga villkor.
Tänj dina gränser!
En värld av möjligheter väntar på dig som
scout i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.
Scouting som ger dig chansen att tänja
dina egna gränser.
●Scouting är att få testa och prova själv
för att lära sig.
●Scouting jobbar med den lilla gruppen
och låter alla få plats och synas.
●Scouting är internationell förståelse,
medmänsklighet och demokrati.
●Scouting värnar om naturen och verkar för ett hållbart samhälle.
●Scouting hos oss innebär att du säger
nej till alkohol och andra droger.

Matlagning
Verksamhet för alla åldrar
Barn i klass 2 och 3 är välkomna att bli
miniorscouter. Miniorscouter får lära
sig om djur, växter och natur. Vi lär oss
nyttiga saker, som att hitta rätt väg och
att plåstra om sår. Vi övernattar i vår
stuga, pysslar, leker, sjunger och har kul
tillsammans.
Elever i klass 4 och 5 är välkomna att bli
juniorscouter. Juniorscouterna gör många
kul saker, som att tälja med kniv, baka
pinnbröd, paddla kanot, bygga saker,
skriva hemliga meddelanden, elda, tälta
och slå knopar. Vår enda begränsning är
att om det inte kul, så är det inte scouting!
De som går i klass 6 till 9 är välkomna
patrullscouter. Dessa scouter är ofta

Miniorer
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utomhus, lagar sin egen mat över öppen
eld, tillverkar saker, upptäcker och lär
sig både spännande och nyttiga saker, lär
känna scouter från hela Sverige och från
andra länder, och har massor med annat
kul för sig.
Patrullscouting bygger på att vi jobbar i
patruller. Varje patrull består av 4 till 8
scouter, som samarbetar, inreder sina egna
lyor i scoutstugan precis som de själva
vill, har scoutmöten och hajkar för sig
själva och är med och bestämmer vad vi
skall göra på scoutmötena. Kanske vill ni
övernatta i tält på vintern, planera en myshajk, baka pizzor eller lära er jonglera?
Allt är möjligt!
Äldre ungdomar och vuxna är självfallet
också välkomna att bli scouter!

Patrull Uven

Våra stugor
Skogstorpet ligger mellan församlingshemmet och dagiset på Björkvägen i
Sandsbro. Här träffas vi under de kallare
tiderna på året. I källaren har patrulloch seniorscouterna sina lyor som de
själva inreder.
Månkullebo ligger i södra delen av
Glasrikets Golfbana, i Fyllerydsskogen.
Scouterna har använt detta torp flitigt
ända sedan 40-talet. Här har vi våra
möten tills det blir för kallt. Vi brukar
också ha en del hajker här. Det sägs att
Smugglar-Jim murade in sin svärmor i
skorstenen...

Månkullebo

Vill du veta mer?
Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.varends.scoutkar.nu/
Du kan läsa mer om Nykterhetsrörelsens Scoutförbund på sidan www.nsf.scout.se/
Du kan även kontakta Patrick Zein på telefon 0470 – 84 858 eller per e-post till
patrick@zein.se

Samling
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