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Hej! 

 

Det är kanske inte riktigt höst än utan fortfarande sensommar, men vi väljer ändå att kalla det här 

ungdomsinformation för höstsäsongen.  Informationen sammanfattar de viktigast ungdomsaktiviteterna 

under de närmaste månaderna. 

 

Tisdagsträningar 

På tisdagarna blir det också i höst teknikträning ihop med våra grannklubbar Fjärås AIK och IF Rigor. Detta 

är en bra möjlighet att få träna i lite mer okänd terräng som vi uppmanar er att ta vara på. Samlingsplats 

presenteras på hemsidan några dagar innan träningarna. Normalt startar träningarna kl. 18:00, men det 

kan bli lite tidigare start när kvällarna blir mörkare senare på säsongen. Sista tisdagsträning för säsongen 

är tisdag 6 oktober. 

Föranmäl er gärna till tisdagsträningarna under klubben/klubbaktiviteter på Eventor (kräver att man 

loggar in först) senast två dagar i förväg, så får ni tryckta kartor på plats. Det går också att dyka upp utan 

föranmälan, men då får ni vara beredda på att själva rita in er bana. 

Observera att tisdag 1 september åker vi och springer Varbergsmästerskap sprint istället för att ha 

ordinarie tisdagsträning. 

Torsdagsträningar 

På torsdagar är det normal ungdomsträning vid Lillesjöstugan kl. 18:00. Ingen föranmälan till dessa 

träningar utan bara för er att dyka upp. Den 24 september är sista ordinare orienteringsträning vid 

klubbstugan för säsongen. Därefter kör vi tre torsdagar med Löftans sprintcup, innan vi övergår till att 

köra löpträning/barmarksträning vid klubbstugan på torsdagarna istället. 

Löftans sprintcup 
Också i år blir det fyra deltävlingar i cupen. De tre första torsdagkvällarna i oktober är det deltävlingar i 

Åsa (1/10), Bua (8/10) och Frillesås (15/10). Sprintcupen avslutas med final i Veddige lördag 31 oktober. 

En utförligare inbjudan kommer på hemsidan när det närmar sig.   

Individuella tävlingar 
Tävlingar som går på någorlunda nära håll hemifrån är listade på slutet i denna information. Extra prioritet 

är det på DM-tävlingarna, Norra Hallands Ungdomsserie och de återstående deltävlingarna i Hallands 

Ungdoms Cup. Ni anmäler er precis som vanligt själva till dessa tävlingar genom att söka upp tävlingen i 

Eventor. Glöm inte bort att kryssa för inkludera närtævlingar, för att finna alla tävlingar. I inskolning och 

U-klasser kan man normalt också anmäla sig på tävlingsplatsen. 

Stafetter 

Även til stafetterna anmäler ni er via Eventor, men under klubben/klubbaktiviteter (kräver att man loggar 



in först). Här anmäler ni ert intresse, så sätter vi ledare ihop lag efter bästa förmåga utifrån detta och 

anmäler lagen till tävlingarna. DM-stafetten är extra roligt om vi kan få många lag till. Stafetterna finns 

med i tävlingssammanställningen på slutet i denna information. 

Läger 
Innan vi börjar vinterträningen så avslutar vi också i år tävlingssäsongen med Zoo-lägret i Borås den 6-8 

november.  Mer information kommer på hemsidan. Vi ser gärna att ni anmäler er tidigt (under 

kluben/klubbaktiviteter på Eventor), då det är risk för att aktiviteter som äventyrsbanan och välplacerat 

boende blir fullbokat, om vi som klubb inte bokar tidigt. 

Hjälp med att komma igång med anmälan via Eventor? 
Mer om hur ni gör för att komma igång med anmälan via Eventor kan ni läsa på OK Löftans hemsida under 

Tävling/Anmäla till tävling (http://www.okloftan.se/index.php/tavling/komma-igang-med-eventor/). 

Sammanställning tävlingar 

Vecka Datum Tävling Anmälan 

34 Lördag  
22 aug 

DM-sprint och DM-sprintstafett för Halland, 
samling på Kungsbacka Torg, första ordinarie start 
för DM-sprint kl. 10:30 och för DM-sprintstafett kl. 
13:15. DM-sprint är deltävling i Hallands Ungdoms 
Cup. 

Efteranmälan senast 
torsdag 20 augusti kl. 
20:00 (gäller individuell 
tävling). 

Söndag 
23 aug 

Norra Hallands Ungdomsserie Etapp 6, saming vid 
Sibbarps skola, första ordinarie start kl 10:00. 
Prisutdelning och tårtkalas efter tävlingen! 

Efteranmälan senast 
torsdag 20 augusti kl. 
20:00. 

35 Lördag 
29 aug 

DM-medel, vägvisning från RV 25 mellan Skedala 
och Simlångsdalen, första ordinarie start kl. 10:00. 
Deltävling i Hallands Ungdoms Cup. 

Ordinarie anmälan senast 
söndag 23 augusti. 

Söndag 
30 aug 

DM-stafett, vägvisning från kustvägen mellan 
Haverdal och Gullbrandstorp, första ordinarie start 
kl. 10:00. 

Intresseanmälan senast 
fredag 21 augusti. 

36 Tisdag 
1 sept 

Varbergsmästerskap sprint, samling vid Göthrik 
skola, fri starttid mellan kl. 18:00 och 19:00. 

Ordinarie anmälan senast 
måndag 24 augusti. 

Fredag 
4 sept 

DM-natt, vägvisning från kyrkan i Fagered, första 
ordinarie start kl. 20:30. 

Ordinarie anmälan senast 
söndag 30 augusti. 

Söndag 
6 sept 

DM-långdistans, samling i Svalit (ta av RV 25 i 
Simlångsdalen mot Mahult och följ vägvisning från 
vägen mellan Simlångsdalen och Mahult), första 
ordinarie start kl. 10:00. Deltävling i Hallands 
Ungdoms Cup. 

Ordinarie anmälan senast 
söndag 30 augusti. 

39 Lördag 
26 sept 

Folskubbet, vägvisning från E6 avfart 62 (Lindome), 
första ordinarie start kl. 10:30. 

Ordinarie anmälan senast 
lördag 19 september. 

Söndag 
27 sept 

Final Hallands Ungdoms Cup, se Eventor för mer 
information (när inbjudan har lagts ut). 

Ordinarie anmälan senast 
ca 20 september. 

 

http://www.okloftan.se/index.php/tavling/komma-igang-med-eventor/


 

40 Lördag 
3 okt 

IFKs höststafett, Göteborgstrakten, se Eventor för 
mer information (när inbjudan har lagts ut). 

Intresseanmälan senast 
onsdag 23 september. 

Söndag 
4 okt 

GMOK höstmedel, Göteborgstrakten, se Eventor 
för mer information (när inbjudan har lagts ut). 

Ordinarie anmälan senast 
ca 27 september. 

41 Fre-sön 
9-11 okt 

Resa till 25-manna stafetten i Stockholm för de lite 
mer rutinerade ungdomarna. Se nyhet på 
hemsidan. 

Intresseanmälan till resan 
senast måndag 31 augusti 
och ordinarie anmälan till 
25-mannakorten senast 
tisdag 29 september. 

43 Lör-sön 
24-25 okt 

Resa til Smålandskavlen för de lite mer rutinerade 
ungdomarna. 

Intresseanmälan senast 
måndag 5 oktober. 

44 Söndag 
1 nov 

Sydsvenska 2-milen med DM-ultralång, se Eventor 
för mer information (när inbjudan har lagts ut). 

Ordinarie anmälan senast 
ca 25 oktober. 

45 Fre-sön 
6-8 nov 

Tävlingarna i samband med Zoo-lägret, se Eventor 
för mer information (när inbjudningarna har lagts 
ut). 

Ordinarie anmälan senast 
1-2 veckor före 
tävlingarna. 

 

 

Vi hoppas att ni springer så mycket möjligt! 

/Hälsningar från ungdomsledarna i OK Löftan 


