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Årets bild skulle kunna vara den med landslagsstjärnan Gustav Bergman och Madeleine Granath
som togs på onsdagens sprint DM i Täby. Ytterst få skulle få för sig att saxa över det där räcket
som Gustav gör och man kan se en något förvånad min i Madeleines ögon. Om du inte har sätt
bilden redan så har du den på vårt Instagram konto:
https://www.instagram.com/p/BxO1aORgvyX/. I övrigt var det kul att se så många ungdomar på
sprint DM och vi hoppas att ni hänger med på Stockholm City Cup som börjar den här veckan.
Tisdag 14/5 Ungdomsserien #2 – Lidingö
Den andra etappen av Ungdomsserien går på Lidingö och vi har 38st anmälda vilket visar på att
vi prioriterar Ungdomsserien högt i klubben! Vi ska till Fågeluddebadet som ligger långt ut på
Lidingö så var gärna ute i god tid då vi reser i rusningstid. Parkering är i direkt anslutning till TC
och det är 500 meter till start. Startlista och PM finns redan nu på Eventor. Eftersom vi haft
negativ anmälan så vill vi att alla kollar igenom startlistan så att allting stämmer!
https://eventor.orientering.se/Events/Show/25867
Onsdag 15/5 Stockholm City Cup – Rålambshovsparken
25st från klubben är anmälda till den första etappen av Stockholm City Cup. Startlista och PM
hittar ni i Eventor, glöm inte säkerhetsnålar då alla har nummerlapp! Tipps till er föräldrar är att
köpa en öppen bana i direktanmälan och testa denna häftiga form av orientering själva!
Torsdag 16/5 18:30 NV teknikträning – Törnskogen
Äntligen NV teknikträningen igen och ni har här ett bra tillfälle att träna bra orientering på annan
karta än den runt vår klubbstuga. Övningarna går från gul grupp och uppåt och vi skulle verkligen
rekommendera alla som är i den gula gruppen, samt 13-16 gruppen, att delta på denna träning
då det är ett mycket bra teknikpass i fin terräng. Samling vid parkeringen för Norra Törnskogens
naturreservat med infart från Frestavägen. Anmälan via Eventor senast 15/5 så att vi vet hur
många kartor vi ska trycka och där hittar ni även PM för träningen!
https://eventor.orientering.se/Events/Show/26212
Sista anmälan:
• StOF sommarläger 24-26/5 – Sista anmälan 15/5. Vi är 28st barn anmälda till StOF

sommarläger som vi själva arrangerar vid Ängsjö friluftsgård. Har du inte anmält dig
ännu så gör det! Mer info till er som deltar kommer ut snart!
• Stockholm City Cup #2 22/5 – Sista anmälan 19/5. Den andra etappen går i
Bergshamra.

