
Nu är vårens träningssäsong över men för det så tar inte orienteringen sommarlov. Nedan följer lite tävlingar i 

närområdet där det finns banor i alla svårighetsgrader.

ni inte inlogg eller ingen egen SI-pinne så 

Öppna och U-klasser går även att anmäla på tävlingsdag

Tis 20/6 Minitjoget. Skogssprintstafett  

https://eventor.orientering.se/Events/Show/17817

   

Tis 27/6 Varbergssmästerskap sprintorientering

https://eventor.orientering.se/Events/Show/19169

Ons 28/6 Skene sommarorientering 

https://eventor.orientering.se/Events/Show/14967

14-16/7 Hallands 3-dagars  

https://eventor.orientering.se/Events/Show/15250

   

18-20/8 Göteborg O-meeting 

https://eventor.orientering.se/Events/Show/15203

   

   

Torsdag vecka 32 (10/8) drar vi igång höstens träningssäsongen. Den startar med vår egna tävling i No

ungdomsserie i Sjögärde https://eventor.orientering.se/Events/Show/19100

inskolning på plats men tävlingsklass och U

nybörjarkursen i vår kan deltaga. Om ni behöver hjälp med skuggning så meddela oss så försöker vi fixa detta. Det 

går även bra att anmäla parlöpning för de som vill.

Och inte nog med det utan även veckan efter

ytterligare en deltävling i Norra Hallands ungdomsserien i Träslövsläge 

https://eventor.orientering.se/Events/Show/18238

inte öppnat ännu utan ni får gå in på eventor strax före tävlingarna. 

Vanlig träning vid Lillesjöstugan startar igen 

vårens nybörjarkurs ingick medlemskap 

Ungdomarna bjuds även på tävlingsavgifterna.

Vi kommer under sommaren löpande lägga ut informati

http://www.okloftan.se/ så håll utkik där så missar ni inget. Där kommer

varit. Ni får gärna även gå med i vår facebo

men även lite annan information.  

Hoppas vi ses i sommar på tävlingar

SOMMARINFO 

Nu är vårens träningssäsong över men för det så tar inte orienteringen sommarlov. Nedan följer lite tävlingar i 

närområdet där det finns banor i alla svårighetsgrader. Anmälan sker i eventor https://eventor.orientering.se/

pinne så kan ni maila till jeanette75persson@gmail.com före siste anmälningsdag. 

att anmäla på tävlingsdagen 

  Sätila Anmälan senast 10/6

https://eventor.orientering.se/Events/Show/17817 klubbaktiviteter i eventor alt till

  jeanette75persson@gmail.com

Tis 27/6 Varbergssmästerskap sprintorientering  Tvååker Anmälan senast 22/6

https://eventor.orientering.se/Events/Show/19169   

  Skene Anmälan senast 25/6

https://eventor.orientering.se/Events/Show/14967  

  Fridhemsberg    Anmälan senast 2/7 

entering.se/Events/Show/15250 Anmälan går att göra till enskilda etapper i 

  Öppna och U-klasser 

  Billdal och Göteborg Anmälan senast 8/8

ing.se/Events/Show/15203 Anmälan går att göra till enskilda etapper. 

  I samband med lördagens tävling bjuds alla 

  löpare på entré till Liseberg. 

) drar vi igång höstens träningssäsongen. Den startar med vår egna tävling i No

https://eventor.orientering.se/Events/Show/19100. Som vanligt går det att anmäla 

inskolning på plats men tävlingsklass och U-klasser ska föranmälas och kommer få starttid. Alla som deltagit på 

nybörjarkursen i vår kan deltaga. Om ni behöver hjälp med skuggning så meddela oss så försöker vi fixa detta. Det 

ning för de som vill. 

veckan efter (Torsdag 17/8) är det heller ingen vanlig träning utan 

ytterligare en deltävling i Norra Hallands ungdomsserien i Träslövsläge 

https://eventor.orientering.se/Events/Show/18238. Samma gäller här med anmälan och skuggning. Anmälan har 

inte öppnat ännu utan ni får gå in på eventor strax före tävlingarna.  

träning vid Lillesjöstugan startar igen Torsdagen 24/8. Då är alla hjärtligt välkomna tillbaka. I avgiften för 

 i föreningen under 2017 och det gör att ni nu bjuds på höstens träningar. 

Ungdomarna bjuds även på tävlingsavgifterna. 

Vi kommer under sommaren löpande lägga ut information om tävlingar och anmälningstider på hemsidan 

så håll utkik där så missar ni inget. Där kommer det även komma referat från tävling som 

facebookgrupp (OK Löftan, orientering) där det dels finns länkar från hemsidan 

Hoppas vi ses i sommar på tävlingarna och på återseende till hösten/Ungdomsledarna

   

Nu är vårens träningssäsong över men för det så tar inte orienteringen sommarlov. Nedan följer lite tävlingar i 

https://eventor.orientering.se/. Har 

till jeanette75persson@gmail.com före siste anmälningsdag. 

nmälan senast 10/6 på 

till   

jeanette75persson@gmail.com 
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Anmälan går att göra till enskilda etapper i   
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Anmälan går att göra till enskilda etapper.   

I samband med lördagens tävling bjuds alla   

) drar vi igång höstens träningssäsongen. Den startar med vår egna tävling i Norra Hallands 

. Som vanligt går det att anmäla 

klasser ska föranmälas och kommer få starttid. Alla som deltagit på 

nybörjarkursen i vår kan deltaga. Om ni behöver hjälp med skuggning så meddela oss så försöker vi fixa detta. Det 

r det heller ingen vanlig träning utan då är det 

. Samma gäller här med anmälan och skuggning. Anmälan har 

alla hjärtligt välkomna tillbaka. I avgiften för 
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det även komma referat från tävling som 
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