
Ungdomsinfo Augusti 

Nu närmar sig orienteringshösten med stormsteg. Vi har många träningar och tävlingar att se 

fram emot.  

Nu till helgen så går U-10milastafetten och där har vi 2 ungdomslag med. Ett HD12 och ett 

HD18. Vi önskar alla lycka till där. Det är även en del som stannar kvar och några som 

kommer upp och springer Markdubbeln lör em och sön i samma område. Finns ju möjlighet 

till direktanmälan om någon är sugen på att tävla, dock till lite högre startavgift.  

Nästa helg skickar vi iväg några ungdomar med Hallandslaget till GM (Götalandsmästerskap) 

som denna gången går i Borås. Där finns det möjlighet att springa publiktävlingar. Anmälan 

som vanligt i eventor.  

Torsdagsträningarna vid stugan startar igen den 15 augusti. Då hoppas vi att alla som var 

med i våras kommer tillbaka. 

Tisdagsträningar som vi har med FAIK och Rigor drar också igång nu i augusti. För plats och 

anmälan till dessa håll utkik på hemsidan.  

3 tisdagar på rad 13, 20, 27/8 så är det Varbergsmästerskap i medeldistans, långdistans och 

sprint. Närtävlingar som arrangeras mellan Varbergsklubbarna (Löftan/Nackhe/Friskus) där 

vi tillhör sedan gammalt. Dessa ligger upplagda i eventor men tänk på att klicka i närtävling 

så ni får upp dessa i tävlingskalendern. 

Sedan är det också dags nu i augusti att springa de 2 avslutande etapperna i Norra Hallands 

ungdomsserien och för er som inte varit med tidigare så är det ett stort tårtkalas på finalen 

som i år arrangeras av FK Friskus. Detta får ni inte missa. 

Det kommer också vara en del stafetter i höst. Intresseanmälan så snart ni vet via klubben - 

klubbaktiviteter på eventor https://eventor.orientering.se/Activities?organisationId=254 

eller säg till någon av ungdomsledarna.  

Håll gärna utkik på hemsidan och facebooksidan för löpande information  

 

 

 

 

 

 



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

se tävlingskalendern https://eventor.orientering.se/Events 

2-4/8 U-10mila/Markdubbeln 
https://eventor.orientering.se/Events 

Örby  

9-11/8 GM inkl publiktävlingar 10-11 aug 
https://eventor.orientering.se/Events 

Borås Ord anmälan 4/8 
Efteranmälan 8/8 

Tis 13/8 Varbergsmästerskap medeldistans 
https://eventor.orientering.se/Events/Show/2
6817 

Ringhals Ord anmälan 9/8 
Efteranmälan 11/8 

Tors 15/8 Torsdagsträning Lillesjöstugan  

Tis 20/8 
 

Varbergsmästerskap långdistans 
https://eventor.orientering.se/Events/Show/2
6884 

Öströö Ord anmälan 13/8 
Efteranmälan 18/8 

Tors 22/8 N. Hallands ungdomsserie etapp 5 (sprint) 
https://eventor.orientering.se/Events/Show/2
5938 
OBS! Ingen torsdagsträning denna veckan 

Åsa Ord anmälan 16/8? 
Efteranmälan 
20/8? 
ej angivet ännu 

23-25/8 Göteborg O-meeting För mer info se inbjudan 
https://eventor.orientering.se/Documents/Ev
ent/47504/1/Inbjudan  

Kungsbacka/ 
Göteborg 

Ord anmälan 18/8 
Efteranmälan 21/8 

Tis 27/8 Varbergsmästerskap sprint 
https://eventor.orientering.se/Events/Show/2
6925 

Varberg Ej angivet ännu 

Tors 29/8 Torsdagsträning Lillesjöstugan  

Lör 31/8 N. Hallands ungdomsserie etapp 6(final) 
https://eventor.orientering.se/Events/Show/2
5682 

Varberg Ord anmälan 25/8? 
Efteranmälan 
29/8? 
ej angivet ännu 

Sön 1/9 DM- stafett  
https://eventor.orientering.se/Events/Show/2
3459 
 

Oskarström Intresseanmälan 
senast 22/8 via 
klubbaktiveter på 
eventor. Behöver 
inlogg. 
https://eventor.ori
entering.se/Activiti
es?organisationId=

254 
Om ej inlogg 
meddela 
ungdomsledarna  

/Ungdomsledarna 

 


