
Nu är vårens träningssäsong i full gång och vi har en härlig vår att se framemot

antågande och för orienteringen

Nästa vecka på påsklovet så har vi ingen torsdagsträ

(se separat info). 

Nedan följer info om påsktävlingar

behöver ju många föräldrar följa med barnen runt som sk "skuggor"

en orienteringstävling. 

Anmälan sker i eventor https://eventor.orientering.se/

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

Öppna klasser och U-klasser går 

funderingar.  

Fredag 19/4 (långfredag) Friskusträffen 

DM Medeldistans  

Deltävling i Hallands ungdomscup

https://eventor.orientering.se/Events/Show/21965

 

Lördag 20/4 (påskafton) Nackhetäffen

Samma arena som på Friskusträffen.

   

https://eventor.orientering.se/Events/Show/21973

 

Måndag 22/4 (annandag påsk) Snötrampen

Ok Löftan arrangerar  

Deltävling i Hallands ungdomscup

https://eventor.orientering.se/Events/Show/20933

Det går att anmäla öppna banor

på tävlingarna på tävlingsdagen så passa på och

tävlingarna med anmälan mm. Leta ba

Håll gärna utkik på vår hemsidan (www.

där vi lägger ut klubbinformation fortlöpande.

Ungdomsinfo 

i full gång och vi har en härlig vår att se framemot. Påsken 

orienteringen i Halland så innebär de en riktigt härlig orienteringshel

ar vi ingen torsdagsträning, dock är det som vanligt träning p

tävlingarna. På dessa tävlingar så finns det banor som passar alla, dock 

många föräldrar följa med barnen runt som sk "skuggor" Passa på att delta och testa på 

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

te75persson@gmail.com före sista anmälningsdag

 att anmäla på tävlingsdagen. Maila även om ni har några frågor eller 

Friskusträffen   2km NO Torpa. Vägvisn

  mellan avfart Varberg N och Derome

s ungdomscup  Ordinarie anmälan tom 

https://eventor.orientering.se/Events/Show/21965 Efteranmälan tom 16/4

(påskafton) Nackhetäffen.   Öster om Torpa. Vägvisning från Rv41 

mma arena som på Friskusträffen.  mellan avfart Varberg N och Derome.  

  Ordinarie anmälan tom

https://eventor.orientering.se/Events/Show/21973  Efteranmälan tom 17/4

Snötrampen Breared, Frillesås. Vägvisning från E6, 

  avfart 57 Frillesås 

Deltävling i Hallands ungdomscup  Ordinarie anmälan tom

https://eventor.orientering.se/Events/Show/20933 Efteranmälan tom 20/4

att anmäla öppna banor (vuxenklass) och inskolning/U-klasser (lätta ungdomsbanor) 

n så passa på och kom för att prova på. Vi hjälper till u

ed anmälan mm. Leta bara upp Ok Löftans flagga så hittar ni oss där.

sidan (www.okloftan.se) och på vår facebooksida (Ok Löftan, O

där vi lägger ut klubbinformation fortlöpande. 

Ungdomsledarna 

   

. Påsken är alldeles i 

t härlig orienteringshelg. 

ng, dock är det som vanligt träning på tisdag 

så finns det banor som passar alla, dock 

på att delta och testa på 

inlogg eller ingen egen SI-

anmälningsdagen.  

. Maila även om ni har några frågor eller 

2km NO Torpa. Vägvisning från Rv41.  

mellan avfart Varberg N och Derome  

tom 14/4 

16/4 

Öster om Torpa. Vägvisning från Rv41 

mellan avfart Varberg N och Derome.   

tom 14/4 

Efteranmälan tom 17/4  

. Vägvisning från E6,  

tom 15/4 

Efteranmälan tom 20/4.  

(lätta ungdomsbanor) ute 

prova på. Vi hjälper till ute på 

där. 

å vår facebooksida (Ok Löftan, Orientering) 


