
Efter ett långt härligt sommarlov är det nu äntligen dags att starta upp höstens orienteringsträningar, hoppas ni är laddade! 

Vi tränar som vanligt på torsdagar kl.18-ca 19 på olika kartor runt om i Vånga, Skärblacka och Kimstad. För de som är sugna 

på att träna lite extra så kör vi löpträning ihop med Kimstad GOIF på måndagar kl.18 (start 29/8) från Grebyskolan och 

stationsgympa kl. 19 i Grebyskolans gymnastiksal.  

Under hösten finns även många tävlingar som ni gärna får springa om ni vill!  

Ungdomsserien är lite mindre tävlingar ihop med andra Norrköpingsklubbar och Östgötatävlingar är lite större tävlingar 

runt om i Österötland. Det går både att springa själv, ihop med en kompis eller med en förälder. Det kan även finnas 

möjlighet att bli ”skuggad” av någon av oss ungdomsledare. Sista anmälningsdag till tävlingarna brukar vara ca en vecka i 

förväg, säg gärna till så hjälper vi till med anmälan, annars går det även att anmäla sig på plats på tävlingsdagen.  

Det finns också tre stafetter som det skulle vara jättekul om så många som möjligt vill hänga med på!  

Dessa är Ungdomsseriestafetten, DM-stafetten och Ekorren Cup. 

Ungdomsserien: 

 

23/8 Finspångs SOK, Samling Grosvad senast 17.45 

30/8 OK Kolmården, Samling Lillsjön senast 17.45 

6/9 Matteus SI, (Ingen plats angiven ännu men troligtvis i Norrköping) 

1/10 Undomsseriestafett, GOIF Tjalve, (Ingen plats angiven ännu men troligtvis i Norrköping) 

Östgötatävlingar: 

 

21/8 Ramunderträffen,  Skogspojkarnas OK, Söderköping 

4/9 DM lång, GOIF Tjalve, Mela scoutgård norr om Åby 

10/9 DM medel, Motala AIF, mellan Borensberg och Motala 

11/9 DM stafett, Motala AIF, mellan Borensberg och Motala 

17/9 NAIS-träffen medel, Norrköping AIS, Bergkulla Svärtinge 

18/9 NAIS-träffen lång, Norrköping AIS, Bergkulla Svärtinge 

24/9 Ekorren Cup stafett, Linköpings OK 

Här är en länk till svensk orienterings tävlingskalender Eventor. https://eventor.orientering.se/Events 

Om ni väljer område Östergötland och ”inkludera närtävlingar” under arrangemangstyp så får ni upp alla tävlingar som ni 

kan springa. Klickar ni sedan på en tävling så får ni upp en karta och dokument med information om tävlingen. (Gällande 

ungdomsserien så är det bara de som heter ”U-serie med NOK-träning” som är aktuella för oss.)  

Träningar i augusti och september: 

 

  To 25/8 Gettorp (tempoväxling) 

Må 29/8 Löpträning Greby To 1/9 Trälsäter (förenkling) 

Må 5/9 Löpträning Greby  To 8/9 Kalkbrottet (riktningsändring) 

Må 12/9 Löpträning Greby  To 15/9 Prästens äng (OL-intervall) 

Må 19/9 Löpträning Greby  To 22/9 Grebyskolan (25-mannaträning) 

Må 26/9 Löpträning Greby  To 29/9 Grusgropen kalkbrottsvägen (stig-OL) 

OBS! Glöm inte att det är heltäckande klädsel på benen som gäller vid orientering, på överkroppen är det ok med T-shirt. 

Vid intresse av att köpa kläder kan ni prata med oss ledare eller ringa till vår klädansvarige Thomas Lilja 072-7347281 

Har ni några frågor så går det bra att skriva på forumet på www.denseln.se eller kontakta någon av ungdomsledarna: 

 

Henrik 076-1049501 (ansvarig för tävlingsanmälan)  

Anna 073-9018538 

Johanna 073-8416899 

Stefan 070-2882027 

Stig 072-7108181  

Björn 070-2040204  

Åsa 073-3693940 

Emma 070-9427714 

Jonas 073-3223222 

Nisse 070-6978558 

Pelle 072-5279427 

Cissi 076-0645455

http://www.denseln.se/


Vägbeskrivning 

Vägvisning till träningarna finns i form av orienteringsskärmar, men här nedan har vi försökt sätta ihop lite 

kartbilder som visar ungefär var träningarna är. 

 

 

  

Gettorp 25/8 (Vägvisning efter Vånga där vägen delar sig mot Tolskepp) 

 

 

 

 

Trälsäter 1/9 (vägvisning från den röda markeringen) 



 

Kalkbrottet 8/9 (Vägvisning från Väg 215/restadvägen) 

 

 

 

Prästens äng 15/9 (Vägvisning från Sågvägen/Hasselvägen) 



 

Grebyskolan 22/9 

 

 

 

 

Kalkbrottsvägen 29/9 OBS! Inte vid markeringen utan endast halvvägs in till kalkbrottet. 

(Vägvisning från väg 215/restadsvägen) 


