Tävlingar i ungdomsserien
Datum
29/8
4/9
12/9
10/9
25-26/9

Tävling
Tyringerundan
DM, medel
DM, lång
DM, natt*
Älgot Cup och
Ungdomsstafetten**

Plats
Tyringe
Höör
Hallandsåsen
Perstorp

Arrangör
OK Tyringe
Malmö OK
HSOK
Andrarums IF
FK Boken

*Individuell tävling (10 poäng extra i U-seriens totala poäng).
** Stora roliga avslutningen med en stor pokal att kämpa om och rafflande stafetter
ALLA kan och bör springa U-serien. Det är det bästa sättet att ha kul och lära sig mer orientering i
Skåne. Spring själv, med en kompis, ledare eller förälder. Det finns banor för alla och alla som
deltar tar poäng till lagtävlingen.
Anmälan görs på http://eventor.orientering.se. Tänk på at om du ska springa tävlingsklass är sista
anmälningsdatum vanligtvis söndagen veckan innan tävlingen. Kom ihåg SI-pinne och kompass!
Prata med en ledare om du behöver hjälp, har några frågor eller behöver låna en SI-pinne eller
kompass.

2021-08-09

Torsdagsträningar och tillgång till klubbstugan
Nytt för HT2021 är att varje träningsgrupp får tillgång till klubbstugan. Klubben bjuder på saft och så
får barnen gärna ta med en frukt eller macka till sig själv. Ledarna för respektive grupp kommer att
bestämma vad gruppen gör. Kan bli fri lek (för de yngre), teori-pass, genomgång i Livelox eller bara
gott snack. Nedan följer vilka datum vilken grupp har tillgång till klubbstugan.

Datum

Tillgång till klubbstugan

2021-08-19
2021-08-26
2021-09-02
2021-09-09
2021-09-16
2021-09-23
2021-09-30
2021-10-07
2021-10-14
2021-10-21
2021-10-28
2021-11-04
2021-11-11
2021-11-18
2021-11-25
2021-12-02
2021-12-09
2021-12-16

HD14
HD15-18
HD12
HD10
HD14
HD15-18
HD12
HD10
Ev nybörjarkurs
Ev nybörjarkurs
Ev nybörjarkurs
Höstlov-ingen träning
HD14
HD15-18
HD12
Lucia-träning
Lucia-träning
Lucia - firande

2021-08-09

Samlingsplatser torsdagar, kom strax innan 18.00

HD12 (trädet)

HD10
HD14

HD15-18

HD10 (födda 2011 och yngre) samlas bredvid labyrint-rabatterna
HD12 (födda 2009-2010) samlas vid stora trädet framför klubbstugan
HD14 (födda 2007-2008) samlas på gräsytan öster om slottet
HD15-18 (födda 2006-2003) samlas vid trappan vid Pålsjö slott

2021-08-09

Tisdags/onsdagsträningar med OLNV (för HD12-18)
Anmälan görs på http://eventor.orientering.se. Tänk på att filtrera under när och klubbtävlingar i
Skåne.
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