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TRÖJMÄSTARE - OCH 

TRÖJMÄSTARINNOR 
av Björn Fransson 

194S instiftade tidningen »Gotlänningen.»

(sedermera »Gotlands Tidningar») det pris 
som i dagligt tal kallas "Mästartröjan ». 
Priset består av en jacka med ett speciellt 
mästarmärke påsytt. Första året tilldelades 
priset Fria Lövqvist, VIF, som. således 
kan kalla sig orienteringens första "Tröj
m.ästare". 

1952 kom man på att damerna borde ha 
samma slags pris och första "Tröjmiista
rinna" blev Maj-Britt Bendelfn, Bro OK. 
Tredje året fick vi vår första VOK-are på 
mästartronen, nämligen en av klubbens 
verkliga förgrundsmän, Anders Dahlin. 

Andreas bröt "tröjmästartorkan" 
Följande VOK-herrar har under årens lopp 
fått den fina utmärkelsen: 
1947 Anders Dahlin 
1952 Erik Pettersson 
1963 Nils Nordström 
.L 964 Sven Larsson 
1976 Gert Lundqvist 
1996 Andreas Nikolausson 
Från 1976 tog det således hela 20 år in
nan VOK:s "Tröjmästartorka" på herrsidan 
bröts! Inte har det heller precis varit 
"inflation" i tröjtagningar för VOK. 

Hörnell dominerar damernas lista 
Så här ser listan för VOK-damerna ut: 
1965 Evy Hörnell 
1966 Evy Hörnen 
1967 Evy Hötnell 
1971 Gurli Hömell 
1973 Gurli Hörnen 
1974 Gurli Hörnell 
1975 Gurli HörneU 
1976 Gurli Hörnell 
1977 Gurli Hömell 
2004 Linnea Gustafsson 

Vilken Hörnelldominansl Och båda våra 
duktiga druner tävlar fortfarande med stor 
framgång i sina klasser! Jag vill också gär
na nämna att den nuvarande VOK-aren, 
Gunnel Lundqvist, vann 1958, men då 
tävlade hon för Gute. 

Äntligen - efter 27 å.rt 
När nu Linnea bryter den långa traditio
nen att inte ta hem mästartröjan på dam
sidan, gör hon det efter en outhärdligt 
lång och svår väntan och längtan. Senast 
någon VOK-are vann, va1- alltså för 27 år

sedan, då Linnea inte ens var "påtänkt" 
ännu. Hon är nämligen bara 18 år fyllda 
och egentligen inte senior ännu på ett par 
år! 

,...:. 
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Visst föddes hon in i sporten? Det hä1· är 
arkivets första bild av Linnea och hela 
resten av familjen Gustafsson-Nyström! 

Nu skall det handla om Linnea 
Vi som har följt Linnea under årens lopp 
vet att hon började som i alla andra träg
na orienterarfamiljer - hon föddes in i 
sporten. Säg vilket läger eller vilken OL
samling som hon och familjen inte deltog 
i, med eller utan ba1·nvagn, med eller utan 
bärsele? I "koltålde1n", som Linnea ut-
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01·ientering är nog den mest ärftl.iga idrot
ten. Hos oss har den ju nått elen tredje ge
nerationen. Tyvärr kunde pappa, på grund 
av sin sjukdom inte riktigt förstå och upp
skatta Linneas framgångar under förra 
året. något som vi tycker är tt-åkigt. Han 
skulle ha va1·il världens stoltaste 
orienteringsmorfar. 

Jag är ot1·oligt tacksam för att pappa tog 
med oss ut i skogen. Flera gånger har jag 
funderat över hur mitt Uv hade sett ut utan 
01;enteringen. Jag tror inte att jag �jälv hade 
kommit på tanken alt börja med denna 
underbara idrott. Tänk vad mycket spän
nande och rnUgt jag hade missall 

NILS NORD

STRÖM- EN AV 

VOK:S 

TRÖJMÄSTARE 
av Bengt Söderlund 

Nils Nordström föddes på Fårö 1928 och 
avled i februari 2005. Han var anställd vid 
I{A3 och sedan vid Marinen. Under elen ti
den gjorde han ett antal långfärder med flot
tans långseglare. "Visborg". Under 1950-
och 60-talen var han en mycket duktig 
01ienterare och tävlade då framgångsrikt för 
Visbo1·gs OK. 

1963 blev han den tredje i klubben. som 
e1·övracle Gotlänningens mästa1·etröja (efter 
Anders Dahlin 1947 och Erik Pettersson 
1952). Det var då som följande rubrik kunde 
läsas i Gollänningen: "Fel Nisse vann!" 
Gutes Nils Karlsson hade nämligen vunnit 
tröjan inte mindre än fyra år i rad - och så 
kom denne "VOK-Nisse" och övenaskacle 
alla genom stn seger. 

Nils Norclslt·öm har ritat ell stort antal kar
tor, som alla haft mycket god kvalitet. Han 
fungerade under åren 1962-65 som Got
lands orienteringsförbunds bankonsulenl 
(BK). Under 1990-talel var han ännu aktiv 

Nils Nordström tillsammans med Gul/britt. 
Anne-Christine oc/J Susanne i juni 1968. 

Nisse blev 77 år. 

som banläggare. både vid 2- och 3-dagars. 
Till andra idrotlsliga meriter kan vi räkna 
hans framgångar inom militär femkamp. 

VOK:S STAN

DAR 2004 

Vid årsmötet fick Hasse Matthing oc/J Llimea 
Gustafsson mottaga Visborgs OK:s standar 

2004. Hasse invaldes också som ledamot i den 
nya styrelsen. 
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S A. ECKAN 
. .  

_
.sensalion: Rolf. som sov över det näst 

HAR. 'Li V sista passet 
... sämsta valla: Linneas underfrusna . 
röda elände som varken gav fäste eller 
glid 

av Erik Pettersson och 
Linnea Gustavsson 

I slulel av nådens år 2004. då Kung Carl 
XVI Gustav regerade och Göran Persson 
var statsminister. genomfördes det årligen 
återkommande och starkt anrika Harsa-läg
ret i de djupa skogarna i Hälsingland. Detta 
nådens år bestod truppen av Lio tappra rid
dare med stora ambitioner. varav åtta slogs 
mot havets mörka faror lidigl på måndags
morgonen. 

Väl i Östra Aros anslöt yllerligare två rid
dare och stor förvirring uppstod. när deras 
hästkraft.er inte kunde förankras på del sed
vanliga stället vid värdshuset. Hästlu-af
lerna hade i år bytt skepnad från en kon
servburk med Renault-märke till elt mer 
komfortabelt fordon med ell välsignat VW 
framtill. 

Efter en lång och ulmattande resa anlände 
så dessa tio till Harsagården. där elen alltid 
lika utsökta middagen intogs. Della var 
bara början på elen härliga vecka som låg 
för deras fötter. och här kommer några god
bitar från denna Ud i slutet av nådens år 
2004 och för all del i del annalkande år 
2005: 

De tio tappra var: 
Rolf Pettersson 
Jennie Pettersson 
Gunnar Alvaeus 
Erik Pettersson 
Elisabeth Pettersson 
Sven Pettersson 
Magnus Gadefors 
Jessica, inte Gaclefors än. men vem vet ... 
Johan Wendel 
Linnea Gustafsson 

Veckans ... 
... macho: Magnus. Eller? 
... tomtebloss: Den alltid så gnist1·ancle 
glada Jessica 

... mobilnörd: Rolf. den frenetiskt. knapp
ande 
... p,·opeller: Erik. när han sov 

... snödriva: Den som Jessica körde in 
med biJen i 
... snö: Alldeles för lite. men i alla fall mer 
än hemma 
... geni: Rolf, som avgjorde det p1·eslige
fyllcla kunskapsspelet på nyårsafton 
... skitgubbe: Sven, dålig födorare? 
... tvåa: Elisabeth, ständig tvåa i skit
gubbe och elen som återupprättade da
mernas ära i rundpingisturneringen 
... trappor: De som Elisabeth halkade i 
... vurpa: Johan. det är svårt med balan
sen i början ... 
... dokumenterade bakhälla: Gunnars 
som fångades på film i värsta backen av ... 
... smygfilmare: Magnus, paparazzi
fotografen som gömde sig i buskarna 
... mysåkare 1: Rolf (enligt n1<\jorileten) 
... mysåkare 2: Magnus (enligt honom 
själv) 
... sångfågel: Erik med sitt improviserade 
performance 
... sluclsare: Erik unde1· diagonalåkning 
... TV-program: Tyvän för många nyhets
prog,·arn med dåliga nyheter· från Asien . 
.. . t."1.vling: Den på liv och död mellan Sven 
och Linnea i skitgubbe. då båda hade 
samma valörer på korten. 
... efterrätt: Blåbärspaj 
... diktator: Linnea, för all hon bestämde 
all blåbärspajen var godast. 
... tablettask: Är den öppen eller stängd? 
.. . pyrotekniker: Johan. för isfacklorna på 
nyårsafton 
... frisyr: Jennies på nyå1·safton 
... besvikelse: Ingen dans på nyårsafton 
... sötaste: Den sliskigt söla 
sporlcl1ycken ... eUer var del Gunnar'?

... mest morgontröt.la: Rolf och Gunnar 

... hål·dingar: Sängarna på plywoodbotten 

... 1·ookie: Johan, som åkte längre på ski
dor än han gjort i hela sill liv 
... kaos: Höger eller vänster? 
... nyhet: Elljusspår·. statushöjande för 
Harsagården 
... cola: Den vi hade på skiclo1·na 
... kommentar 1: Rolf, "Den pingisbollen 
tog i muskelkorsetten" 
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