
Nu är vårens träningssäsong snart över men för det så tar inte orienteringen sommarlov. 

nästa vecka 7/6 i Torstensvik i Frillesås.  

Nedan följer lite tävlingar i närområdet där det finns banor i alla svårighetsgrader.

https://eventor.orientering.se/. Har ni inte inlogg eller ingen egen SI

jeanette75persson@gmail.com före siste anmälningsdag. 

Ons 6/6 Klubbmästerskap  

https://eventor.orientering.se/Events/Show/2267

Tis 19/6 Minitjoget. Skogssprintstafett  

https://eventor.orientering.se/Events/Show/21195

   

13-15/7 Hallands 3-dagars  

https://eventor.orientering.se/Events/Show/18428

   

Tis 14/8 Norra Hallands ungdomsserie 4

https://eventor.orientering.se/Events/Show/21555

   

Lör 18/8 Norra Hallands ungdomsserie 5

https://eventor.orientering.se/Events/Show/22065

   

Tors 16/8 drar vi igång höstens träningssäsongen. 

välkomna tillbaka. I avgiften för vårens nybörjarkurs

nu bjuds på höstens träningar. Ungdomarna bjuds även på tävlingsavgifterna.

Vi kommer under sommaren löpande lägga ut informat

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

varit. Ni får gärna även gå med i vår facebo

 

Hoppas vi ses i sommar på tävlingar

SOMMARINFO 

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

Har ni inte inlogg eller ingen egen SI-pinne så kan ni mail

jeanette75persson@gmail.com före siste anmälningsdag. Öppna och U-klasser går även 

  Östra Lindome Ord Anmälan tom 

https://eventor.orientering.se/Events/Show/2267 Efteranmälan tom 3/6 

  Sätila Anmälan senast 10/6

https://eventor.orientering.se/Events/Show/21195 klubbaktiviteter i eventor alt till

  jeanette75persson@gmail.com

  Plönninge, Harplinge Ord Anmälan 

https://eventor.orientering.se/Events/Show/18428 Anmälan går att göra till enskilda etapper i 

  Öppna och U-klasser 

4 sprint Varberg  Ord Anmälan tom

https://eventor.orientering.se/Events/Show/21555 Efteranmälan tom 12/8. (troligen. Inte utlagt ännu)

  Endast anmälan på plats till inskolning

18/8 Norra Hallands ungdomsserie 5  Ullared Ord Anmälan tom 

https://eventor.orientering.se/Events/Show/22065 Efteranmälan tom 16/8 

  Endast anmälan på plats till inskolning

drar vi igång höstens träningssäsongen. Vanlig träning vid Lillesjöstugan kl 18.00

välkomna tillbaka. I avgiften för vårens nybörjarkurs ingick medlemskap i föreningen under 2018

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

facebookgrupp (OK Löftan, orientering) där det finns 

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

 

   

över men för det så tar inte orienteringen sommarlov. Sista torsdagsträningen är 

Anmälan sker i eventor 

maila till 

även att anmäla på tävlingsdagen 

tom 1/6 

nmälan senast 10/6 på 

till   

jeanette75persson@gmail.com 

Anmälan tom 1/7 

Anmälan går att göra till enskilda etapper i   

n tom8/8. 

(troligen. Inte utlagt ännu) 

Endast anmälan på plats till inskolning 

tom 12/8 

Endast anmälan på plats till inskolning 

kl 18.00. Då är alla hjärtligt 

i föreningen under 2018 och det gör att ni 

ion om tävlingar och anmälningstider på hemsidan 

det även komma referat från tävlingar som 

finns lite annan information.  

/Ungdomsledarna 

http://www.okloftan.se/

