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Orienteringsträning våren-16 
  

Torsdagar klockan 18-19 med efterföljande fika. 

14/4  Lillesjön 
21/4  Lillesjön  
28/4  Lillesjön 
12/5  Stättared U-serie etapp 2 
19/5  Lillesjön 
26/5  Lillesjön 
2/6    Lillesjön 
16/6  Lillesjön 
21/6 minitjoget i Sätila årets roligaste stafett. Stafett är när man springer flera 
löpare i ett lag. Första löparen startar och springer sin bana, växlar därefter ut 
till andrasträckslöparen osv. I denna stafett finns det fem sträckor.  
Vi avslutar vårens träningar med att vara med på denna roliga stafett, vi bjuder 
på grillad korv och fika. Hoppas många av er vill vara med, finns banor för alla. 
Det är tillåtet att ha skugga eller att springa två och två. 

Norra Hallands ungdomsserie 
Under fyra tillfällen i vår och två till hösten kör vi Norra Hallands ungdomsserie. 
I denna serie ingår ett antal klubbar i norra Halland, IF Rigor, Fjärås AIK, OK 
Löftan, FK Friskus, OK Nackhe och IK Trenne. Serien avslutas alltid med ett 
uppskattat tårtkalas. 

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och prova på att tävla i 
orientering. Detta är ett perfekt tillfälle att passa på, tävlingarna är små och vi 
är många vuxna som kan vara med och hjälpa till.Vi ser till att det finns vuxna 
som kan skugga, säg bara till i förväg. På träningen den 28/4 kommer vi att öva 
på hur det går till på tävling. 
Är du med på minst tre U-serie tävlingar får du en fin "Löftantröja". 



Följande datum är det som gäller för ungdomsserien: 
Lördag 30/4 OK Nackhe 
Torsdag 12/5 OK Löftan 
Söndag 22/5 FK Friskus  
Lördag 28/5 Fjärås AIK 
Torsdag 18/8 IF Rigor 
Söndag 28/8 IK Trenne 

Vi kommer också att ha ett familjeläger 21-22/5 i OK Nackhes klubbstuga i 
Tvååker. Information om detta kommer senare. 

Vi hoppas på en härlig vår tillsammans med er!!/ Tränarna 

Jeanette 070-6372379 
Linda 070-9210721 
Liselotte 070-9748301 
Magnus 070-4825735 

  

  

  

Mer info finns på vår hemsida, www.okloftan.se  


