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HJORTINFORMATION 
Nyheter från Solna orienteringsklubb 

20 april-31 maj 2010 
 

OK, det var en lång vinter och sen vår 2010 men minnet är kort. Så sent som 2006 var våren precis 
lika sen. Så här stod det i Hjortinfo 2006: ”Första den 20 april så var det någorlunda snöfritt i 
markerna vilket ju gjorde att de flesta tävlingarna under våren blev inställda.”  Så vad finns det att 
klaga på. Ut och spring i skogen. Vi syns!  
 
Ny organisation 2010 
 

Nu har nya Solna OK börjat märkas. RUTT-
gruppen (*) har vuxit sig större och starkare, och 
den spritter av aktivitet. Kartgruppen och 
Infogruppen lever hittills ett något mer 
tillbakadraget liv men jobbar på för att kunna ge 
service åt RUTT-gruppen på bästa tänkbara sätt. 
 

 

Den första större RUTT-aktiviteten är  
motionsorienteringar i maj. Läs mer om detta 
under Arrangemang. 
 
* = RUTT står för Rekrytering, Ungdom, 
Träning, Tävling och har myntats av gamle 
Solnalöparen Nils Crona. Tack för den Nils. 

 
Tävling 
 

Äntligen orientering 
Efter den långa och kalla vintern har äntligen 
snön försvunnen och det är dags för en väldigt 
kort vårsäsong. Här är tävlingarna i Stockholm 
under april och maj. Till första tävlingarna är 
sista anmälningsdag redan 18/4 så snabba på! 
 
Lör 24/4 Ravinen, medel 
Sön 25/4 Söders SOL, lång 
Ons 5/5  Haninge, Sprint-DM 
Lör 8/5  Snättringe, lång 
Sön 9/5  Skogsluffarna, medel 
Ons 19/5 SCC, Ålsten 
Ons 26/5 SCC, Långholmen 
Tor 27/5 Solna OK, medel-KM 
Ons 2/6  SCC, Karlberg 
 
SCC = Stockholm City Cup, sprint 
 
Inbjudan Medel-KM torsdag 27 maj 
Välkommen till vårens första KM. Det i 
Medeldistans. 
Samling:  Solnahallen 17.30 eller Haninge 

SOKs klubbstuga 18.15. Ligger i 
Rudan sydväst Handens Centrum. 
Infart med bil via Rudanvägen 
söderifrån från Jordbro 
industriområde. Pendeltåg till 
Handen, sedan 800 meters 
promenad.  

Terräng:       Den snälla delen av Rudanskogen 
används, tack och lov. 

Start:  Första start cirka 18.45. Reservering 
för försening p.g.a. bilköer.  

 

Banor:  Tre banor, cirka 2-3 km. 
Karta: I skala 1:10.000 
Klasser: Klassindelning enligt klubbens KM-

regler och enligt bästa förmåga. 
Anmälan: Via Eventor eller till Monica 

Darland tfn 760 89 95. 
Medtag Sportident-pinne. 
 
Eventor 
För att anmäla dej till tävlingar så behöver du 
behärska det nya anmälningsystemet Eventor, 
eller åtminstone kunna logga in för väl inne så är 
det lätt att förstå hur man gör. Här är en kort 
snabbguide: 
• Gå till www.solnaok.nu 
• Klicka på länken till Eventor under 

Tävlingsanmälan. 
• Logga in med det användarnamn och 

lösenord du fått från Monica. Har du tappat 
bort det så klicka på Jag har glömt 
inloggningsuppgifterna så kan du få ett nytt 
lösenord mailat. 

• Har du inte fått något användarnamn och 
lösenord av Monica så mailar/ringer du 
Monica, monica.darland@telia.com/760 89 
95. 

• Inloggad i Eventor är viktigaste sidorna 
Tävlingskalendern där du anmäler dej och 
Mina Sidor där då kan se och ändra några 
personliga inställningar som t.ex. förvald 
tävlingsklass. 

• Kan du inte anmäla dig via Eventor så 
kontakta Monika så kan hon anmäla dej. 
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Träning 
 

På grund av pågående omorganisation av 
klubben så är vår gemensamma träning vid 
Råstapark tills vidare inställd. Vi planerar att 
börja igen efter sommaren. Då hoppas vi kunna 
etablera Råstapark som ett riktigt tränings- och 
orienteringscenter med träningskartor både norr 
och söder om sporthallen.  

 

Norrut med en specialvariant av Ursvikskartan 
och söderut med en ny karta över Råstasjön, 
Vasalund, Näckrosen, Storskogen och Lötsjön 
för enklare OL-träning och rekrytering. Vi får se 
vad vi hinner till hösten. Vi syns. 

 
Arrangemang 
 

Måndag-tisdag 10-11 maj behöver vi din hjälp. 
Då ska vi arrangera 3 orienteringar på 2 dagar. 
Alla vid Bergshamra IP. Det börjar lugnt med en 
skolorientering på måndagen men sedan blir det 
mer officiellt. För då händer följande. 
 
Motions-OL 
Stockholms OF och en massa klubbar i 
samarbete arrangerar motionsorienteringar på 
vardagskvällar under hela våren. Målet är att 
locka nya människor att börja orientera. Måndag 
10 maj är det vår tur vid Bergshamra IP. Vi 
behöver medhjälpare för både själva 
arrangemanget och för att hjälpa eventuella nya 
orienterare som vill prova på orientering. Start är 
klockan 17-19 så medhjälpare är välkomna från 
klockan 15. 
 

 

Ungdomsserien 
Tisdag 11 maj arrangerar vi en deltävling i 
ungdomserien för ungdomar i klubbarna Solna, 
Rotebro, Tureberg och Väsby.  80-100 ungdomar 
är att förvänta. Även denna kväll behöver vi 
medhjälpare för att ro arrangemanget i land. 
Denna kväll är det start klockan 18.30-19.30 så 
medhjälpare är välkomna från klockan 17. Även 
denna tävling går vid Bergshamra IP. 
 
Du underlättar för oss om du anmäler i förväg att 
du kan hjälpa till och vilken tid du kan vara på 
plats. Anmälan till någon av Håkan Sjunnestrand, 
Solveig Humla, Ingvar Johannesson eller Hans 
Rullgård. 
 

 
 
Övrigt 
 

Telefonsvararen 
Den gamla telefonsvararen har gått till de sälla 
jaktmarkerna. Så därför ställs det större krav på 
hemsidan att ge den senaste info som 
telefonsvararen förut levererade såsom 
samlingstider, m.m. Men för dem som inte har 
dator just när de undrar något, så finns givetvis 
en ersättare för telefonsvararen, de mänskliga 
telefonsvararna Håkan och Annika. Ring dem för 
senaste info eller, vilket gud förbjuder, viktig 
info saknas dig på www.solnaok.nu. 
Telefonnummer till Håkan och Annika hittar du 
längst ner på sidan. 
 
Stockholm Marathon 
Förra årets arrangörsinsats på Stockholm 
Marathon blev ju en succé. Så boka lördag den 5 
juni för en ny funktionärsinsats. Vi som hjälpte 
till 2009 tyckte det var riktigt roligt, även de som 
var lite skeptiska innan.  

 

Och samtidigt som vi har roligt så tjänar vi lite 
pengar till klubben. Jag hoppas att du redan fått 
information från Bosse om denna trevliga 
klubbinsats. I annat fall kan du titta på hemsidan 
www.solnaok.nu där vi kommer att lägga ut mer 
information. 
 
Hjorten + Jubileumsskrift 
Hjorten är på väg till din brevlåda om den inte 
redan har hunnit dit. För att fira 70-årsjubileet så 
håller också en liten jubileumsskrift med 
klubbens historia 1939-2009 på att produceras. 
Den publiceras främst på www.solnaok.nu men 
om du vill ha ett utskrivet exemplar så anmäler 
du dig till någon av de mänskliga telefonsvararna 
Håkan och Annika. Telefonnummer hittar du 
längst ner på denna sida, mail-adress hittar du på 
hemsidan. 
 
 

 


