
Ungdomsinfo Maj 

Oj så kul att se att så många ungdomar i klubben är med på både träningar och tävlingar. Under 

påskhelgen har vi haft många starter i tävlingarna. 

Under maj månad så finns det många chanser att både träna och tävla. Framför allt så drar Norra 

Hallands ungdomsserie igång. Vi ungdomsledare ser gärna att alla ungdomar kommer på dessa 

tävlingar. Denna serien är just till för att man ska våga prova på att tävla i orientering. Banor finns för 

alla - tävlingsklass, u-klasser, inskolningsklass. Även öppna banor finns så alla vuxna kan prova på en 

orienteringsbana. Hör med oss ledare så hjälper vi till med allt från anmälan till hjälp ute på 

tävlingarna. 

Träningar fortsätter givetvis men dock så utgår den några torsdagar för andra evenemang och 

helgdagar. Däremot så kommer tisdagsträningarna rulla på varje vecka. Håll utkik på hemsidan och 

facebooksidan för exakt info. 

Ett axplock av tävlingar och aktiviteter i närområdet ser ni nedan -för mer info och anmälan se 

tävlingskalendern www.eventor.orientering.se 

Sön 5 maj 
10.30 

N. Hallands ungdomsserie 1 
https://eventor.orientering.se/Events/Show/2
5926 

Fagered Ord anmälan 29/4 
Efteranmälan 2/5 

Tors 9/5 
18.30 

Löftanloppet (löpstafett) 
https://www.okloftan.se/loftanloppet/ 
OBS INGEN TRÄNING!!!! 

Sjöaremossen 
Väröbacka 

Sista anmälan 3/5 

Lör 11/5 
10.30 

N. Hallands ungdomsserie 2 
https://eventor.orientering.se/Events/Show/2
5740 

Rågdal 
Älvsåker 

Ord anmälan 5/5? 
Efteranmälan 9/5? 

Lör 18/5 
10.30 

N Hallands ungdomsserie 3 
https://eventor.orientering.se/Events/Show/2
5290 

Angryd 
Dagsås 

Ord anmälan 12/5 
Efteranmälan 16/5 

Fre 24/5-lör 
25/5 
 

H. orienteringsförbunds ungdomsläger 9-13 år 
https://eventor.orientering.se/Activities/Show
/10093 
http://www.svenskorientering.se/Distrikt/hall
andsorienteringsforbund/Nyheter/HOFNyhete
r/hofssommarlagerfor9-13aringar/ 

Ätran Sista anmälan 12/5 

Sön 26/5 
10.00 
12.30 

DM sprint och sprintstafett 
https://eventor.orientering.se/Events/Show/2
3461 
https://eventor.orientering.se/Events/Show/2
3943 

Halmstad Ord anmälan 19/5 
Efteranmälan 23/5 

Tors 30/5 
10.30 

N. Hallands ungdomsserie 4 
https://eventor.orientering.se/Events/Show/2
5456 

Slätten 
Frillesås 

Ord anmälan 24/5 
Efteranmälan 28/5 

På u-serien så har u-klasserna (U1 och U2) starttider så därför går det inte att anmäla på 

plats utan måste föranmälas. Detta för att så många som möjligt ska få träna på 

startmomenten. Däremot så går det bra att anmäla inskolning och öppna på tävlingarna. 
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