
 

 

Ungdomsinformation våren 2022 

Hej! Våren närmar sig med snabba löpsteg, här kommer information om 

vårens träningar och tävlingar. 

Träningar 

Vi fortsätter våra löpträningar på torsdagar fram till den 24/3. Träningen är 

kl 18:00. 

När sommartiden börjar kommer vi att gå över till orienteringsträningar på 

torsdagarna. Första tillfället blir 31/3. Utan coronarestriktioner och med en 

nyrenoverad klubbstuga så kommer alla torsdagsträningar att utgå från 

Lillejöstugan. Träningen börjar 18:00, håller på ungefär en timme, och 

efteråt finns möjlighet att duscha och fika i stugan. 

De som är födda 2010 eller tidigare kommer att få vara med de äldre 

ungdomarna att träna, medan de som är födda 2011 eller senare kommer 

att vara kvar i den vit/gula-gruppen. 

På tisdagar kommer vi också att ha orienteringsträning. Den här träningen 

kör vi i samarbete med grannklubbarna och den kommer att vara på olika 

ställen varje vecka. Det erbjuds olika banor, från vit nivå och uppåt och man 

behöver anmäla sig via Eventor senast måndag kväll. 

Tävlingar 

Redan lördag 12/3 börjar tävlingarna i Halland. Här följer ett utdrag över 

tävlingar i närheten under våren. Information om dem, och andra tävlingar 

finns på tävlingskalendern i Eventor, https://eventor.orientering.se/Events 

Datum Arrangör, plats Övrigt 

Lö 12/3 Halmstad OK 

Sö 13/3 Halmstad OK 

Lö 19/3 Tolereds AIK, Göteborg 

Sö 20/3 Falkenbergs OK 

Lö 26/3 IK Trenne, Ullared 

Sö 27/3 OK Räven, Sätila 

Lö 2/4 IK Uven, Lindome 

Lö 9/4 Sjövalla FK, Mölnlycke 

Sö 10/4 Lerums SOK 

Fre 15/4 FK Friskus-Varberg 

Lö 16/4 OK Nackhe, Tvååker 

Må 18/4 OK Löftan  Vår egen tävling,  

   ungdomar får springa, vuxna får 

   hjälpa till 

Lö 23/4 FK Herkules, Mölndal 

Lö 5/5 FK Friksus-Varberg Ungdomsserien 

https://eventor.orientering.se/Events


 

 

Lö 14/5 IK Trenne, Ullared Ungdomsserien 

Lö 14/5 Göteborg  Sprint, publiktävling i samband 

   med sprint-SM 

Sö 22/5 IF Rigor, Kungsbacka Sprint-DM & Sprintstafett-DM 

To 26/5 OK Löftan  Ungdomsserie 

Lö 4/6 Fjärås AIK  Ungdomsserie 

Anmälan till tävlingarna gör i allmänhet senast söndag veckan innan på 

Eventor. Har ni frågor om Eventor, eller om vilken klass ni ska anmäla er 

till, prata med oss ledare. 

Information om veckans träningar och tävlingar brukar publiceras på 

hemsidan i början av veckan. Vi kommer också att skicka ut information till 

vår grupp via SMS. Om ni inte får några meddelande så säg till oss ledare så 

lägger vi till er också. 

Kompass 

När man springer gul bana behöver man ha en kompass. På träningarna har 

vi oftast kompasser att låna, men till tävlingarna behöver man ha en egen. 

Vi rekommenderar att man använder en tumkompass. Det finns en mängd 

olika varianter, vill man ha en liten och enkel modell finns t.ex. 

https://smsport.se/produkt/sm-sport-juniorkompass-elite/ 

Annars kan man köpa en som ”räcker ” i många år, t.ex. någon av 

https://smsport.se/produkt/elite-clear/ 

https://smsport.se/produkt/str8-evo/ 

Fråga oss tränare om ni är osäkra! Kompasser finns oftast också att köpa på 

plats på de större tävlingarna. 

Vi hoppas på en solig och rolig orienteringsvår! 

Glada hälsningar 

Lars, Karl, Linda och Lena 
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