
Ungdomsträningen i OK Denseln våren 2016 
 

Här kommer lite information om orienteringsträningarna fram till sommaren. Vi kommer att ha 

första orienteringen med karta den 31/3 vid klubbstugan, men efter det kommer vi åka till olika 

platser för att få nya skogar att springa i. Det innebär att träningen kan ta lite längre tid eftersom 

resan är lite längre. Samlingen är vid alla stäningstillfällen kl 18.00 på den plats som står här nedan 

för respektive dag. Vägbeskrivning kommer att finnas på hemsidan inför träningarna 

www.denseln.se. Vi kommer också att hänga ut några orienteringsskärmar utmed vägen som 

vägvisning till träningarna. Är ni osäkra på hur man hittar så kontakta någon av oss ledare för 

samåkning/vägvisning. 

 

Många av er har ju varit med så länge nu och är väldigt duktiga så det även börjar bli hög tid att följa 

med ut på tävlingar. Tävlingarna ligger ofta på lördag eller söndag samt vid ett par tillfällen på 

vardagkvällar. Information om aktuella tävlingar och anmälan till dem kommer vi att berätta om vid 

träningarna. 

 

För att träningarna och tävlingarna ska bli så bra som möjligt för alla barn/ungdomar så är det bra om 

ni föräldrar är med på aktiviteterna för att ställa upp och ”skugga” (följa med) barnen i skogen eller 

stå och ta emot dem när de kommer i mål. Man behöver inte kunna orientera själv för att hjälpa till. 

 

Vid frågor maila till: stefan.a.karlsson@billerudkorsnas.com 

 

 

Välkomna! 
/Ungdomsledarna 

 

 

Aktiviteter: 

När Var  Vad   

31/3 Klubbstugan  Kontrollplockning 

 

7/4 Tolskepp  Kurvbilds-OL  

 Släthällarna     

 

14/4 Sätra  Linje-OL   

 

21/4 Mosstorpskolan Stjärn-OL  

 

26/4 Tolskepp  NOK-träning (träningstävling med andra klubbar)

  

28/4 Tolskepp  Korridor-OL 

 Eskimålen 

 

4/5 Ica Supermarket Superloppet (löptävling) 

http://www.denseln.se/
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12/5 Veteklint  Stig-OL 

      

19/5 Vickelbygården Sprint-OL 

 Skärblacka 

  

26/5 Vånga  Sprint-OL 

 

2/6 Grebyskolan  Sprint-OL 

 

9/6 Norsholm  Sprint-OL  

 

16/6 Folketshus  Sprint-OL 

 Skärblacka 

 

21/6 Kullen  Klubbmästerskap Sprint 

 Kimstad 

 

Ungdomsserietävlingar (plats meddelas senare)  

 

17/5 Skogspojkarna 

24/5 Norrköpings AIS 

31/5 OK Denseln 

 

 

 

Övriga tävlingar  

Det finns tävlingar runt om i Östergötland på helgerna från vecka 14. Kontakta oss ledare vid intresse 

att delta. Anmälan till tävling sker vanligtvis ca 8 dagar i förväg.  

 

 

 

    

 

     

 

 


