
Ungdomsinfo Mars 

Nu närmar det sig – det som vi alla längtat till hela vintern. Orienteringspremiären är här. Till 

helgen går den traditionella Sverigepremiären i Åhus som vanligt och just vanligt är väl det 

som vi längtar till. Vi hoppas detta år 2023 får vara just ett vanligt orienteringsår som inte 

kantas av någon ny pandemi eller restriktioner av andra anledningar. När man tittar i 

tävlingskalendern så kan man snabbt dra slutsatsen att orienteringstävlingar lär det inte lida 

någon brist på. Det är många tävlingar inom ett ok köravstånd, tom några tävlingar som 

kommer krocka som ex helgen om 3 veckor. 

Jag vill slå ett slag för Hallands ungdomscup. Det är Hallands orienteringsförbunds 

ungdomskommitté som väljer ut ett antal av de tävlingarna som arrangeras i Halland. Det är 

ca 10 tävlingar som ingår varav 5 + finalen som räknas. Förutom att det är en individuell 

tävling så är det även klubbtävlingar som flest antal ungdomsstarter, flest topp 3 och årets 

raketklubb. För att läsa mer och se vilka tävlingar under året som ingår se länken.  Hallands 

ungdomscup 2023 - Orienteringsförbundet. För att vara med direkt från start så börjar det 

med 2 tävlingar av dem 3 som går under Hallandspremiären 10-12/3. Missa inte dessa 

Vill även påminna alla mellan 13-16 år att hålla koll på Hallands orienteringsförbunds 

ungdomssida Ungdomssidan - Orienteringsförbundet så ni inte missar någon aktivitet där. 

Gå gärna in och anmäl er i god tid till aktiviteterna så underlättar ni deras planeringsarbete.  

Vi ledare i Ok Löftan hoppas att vi får se många av våra ungdomar och dess familjer ute på 

tävlingar i vår. Träningsstart blir det sista veckan i mars. Vill påminna om att det är träning 

både tisdag och torsdag. Torsdagar kör vi som vanligt vid stugan och tisdagar har vi vårt 

samarbete med Rigor och Faik då vi tränar på olika platser. Det är jättebra att testa andra 

kartor/terränger så avsätt både tisdag och torsdag för träning i vår. Håll koll på vår hemsida 

så ni inte missar någon information.  

/Ungdomsledarna Ok Löftan 

 

 

  

https://www.orientering.se/halland/ungdomssidan/hallands-ungdomscup/hallands-ungdomscup-2023/
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Nedan följer tips på träningar och tävlingar. Tävlingskalendern i sin helhet hittar ni på eventor 

Eventor - Tävlingskalender (orientering.se) 

Fredag 3/3 Sverigepremiären, Natt 
Eventor - Tävlingsinformation: 
Sverigepremiären, natt (orientering.se) 

Åhus Ord. anmälan 26/2  
Efteranmälan 1/3 

Lördag 4/3 Sverigpremiären, Medel 
Eventor - Tävlingsinformation: 
Sverigepremiären, medel (orientering.se) 

Åhus Ord. anmälan 26/2  
Efteranmälan 2/3 

Söndag 5/3 Sverigepremiären, Lång 
Eventor - Tävlingsinformation: 
Sverigepremiären, lång (orientering.se) 

Åhus Ord. anmälan 26/2  
Efteranmälan 2/3 

Fredag 10/3 Kattegattnatten 
Eventor - Tävlingsinformation: 
Kattegattnatt (orientering.se) 
Deltävling Hallands ungdomscup 

Skummeslöv Ord. anmälan 5/3 
Efteranmälan 9/3 

Lördag 11/3 Hallandspremiären, medel 
Eventor - Tävlingsinformation: 
Hallandspremiären, medel 
(orientering.se) 
Deltävling Hallands ungdomscup 

Skummeslöv Ord. anmälan 5/3 
Efteranmälan 9/3 

Söndag 12/3 Hallandspremiären, lång 
Eventor - Tävlingsinformation: 
Hallandspremiären, lång (orientering.se) 

Tylösand Ord. anmälan 5/3 
Efteranmälan 9/3 

Fredag 17/3 Göteborgspremiären, Natt 
Eventor - Tävlingsinformation: 
Göteborgspremiären, natt 
(orientering.se) 

Tuve, 
Göteborg 

Ord. anmälan 12/3¨ 
Efteranmälan 16/3 
 

Lördag 18/3 Göteborgspremiären, Medel 
Eventor - Tävlingsinformation: 
Göteborgspremiären, medel 
(orientering.se) 

Helgered, 
Göteborg 

Ord. anmälan 12/3 
Efteranmälan 16/3 

Lördag 18/3 Trenneträffen 
Eventor - Tävlingsinformation: 
Trenneträffen (orientering.se) 

Asige Ord. anmälan 12/3 
Efteranmälan 16/3 

Söndag 19/3 Göteborgspremiären, Lång 
Eventor - Tävlingsinformation: 
Göteborgspremiären, lång 
(orientering.se) 

Helgered, 
Göteborg 

Ord. anmälan 12/3 
Efteranmälan 16/3 

Söndag 19/3 Laxträffen 
Eventor - Tävlingsinformation: Laxträffen 
(orientering.se) 
Deltävling Hallands ungdomscup 

Asige Ord. anmälan 12/3 
Efteranmälan 16/3 

Söndag 26/3 Rävdagen 
Eventor - Tävlingsinformation: Rävdagen 
(orientering.se) 

Fotskäl Ord. anmälan 19/3 
Efteranmälan 16/3 

Tisdag 28/3 Tisdagsträning 
 

Se hemsidan  

Torsdag 30/3 Torsdagsträning 
 

Lillesjöstugan  
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