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HJORTINFORMATION  
Nyheter från Solna orienteringsklubb  

juni-juli 2010  

 

Lite information inför sommaren. Vi försöker få ut nästa Hjortinfo precis efter 5-dagars. Ha en trevlig 
orienteringssommar. 
 

Tävling 
 

Inbjudan Dag-KM tisdag 15 juni  
Välkommen till vårens andra KM, Dag-KM. 
Samling:  Solnahallen 17.30 eller Rotebros 

klubbstuga i Ytterby, Rotebro 18.00. 
Pendeltåg till Rotebro, sedan 1500 
meters promenad.  

Omklädn.: Omklädning och dusch inomhus. 
Terräng: Ganska svagt kuperad med inslag av 

öppen mark. 
Start: Första start cirka 18.45. 
 Reservering för försening p.g.a. 
 bilköer.  
Banor:  Tre banor, cirka 2,5-5,5 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. 
Efteranmälan på plats i mån av tillgång på kartor. 
Medtag Sportident-pinne. 
 
Eventor (igen, så du lär dej)  
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. 

 

Sommarkalendern  
Det är bara två klubbaktiviteter kvar innan 
sommaren. Den sista OL-träningen i Bergshamra 
den 7 juni och dag-KM den 15 juni. Därefter 
börjar sommartävlandet. I kalendern här har vi 
listat de intressantaste tävlingarna för oss i Solna. 
Det finns givetvis betydligt fler. Dom kan du 
hitta i Eventors tävlingskalender eller fråga våra 
mänskliga telefonsvarare Håkan och Annika. Info 
om sommarens tävlingar kommer vi också att 
löpande ge på vår hemsida www.solnaok.nu 
 
Mån 7/6  OL-träning Bergshamra IP 
Tis 15/6 Dag-KM Rotebro 
Mån 5/7  Ravinen 3-kvällars Etapp 1 
Tis 6/7  Ravinen 3-kvällars Etapp 2 
Ons 7/7  Ravinen 3-kvällars Etapp 3 
Fre 9/7  Eskilstuna weekend etapp 1 
Lör 10/7 Eskilstuna weekend etapp 2 
         Gotland 2-dagars etapp 1 
Sön 11/7 Eskilstuna weekend etapp 3 
         Gotland 2-dagars etapp 2 
Tis 13/7 Gotland 3-dagars etapp 1 
Ons 14/7 Gotland 3-dagars etapp 2 
Tor 15/7 Gotland 3-dagars etapp 3 
Tis 20/7 Roslagen skärgårdssprint E1 
Ons 21/7 Roslagen skärgårdssprint E2 
Sön 25/7 5-dagars etapp 1 
Mån 26/7 5-dagars etapp 2 
Tis 27/7 5-dagars etapp 3 
Tor 29/7 5-dagars etapp 4 
Fre 30/7 5-dagars etapp 5 
 
Kort-KM 27 maj   
Kort och bra i trevlig terräng runt Haninges 
klubbstuga i Handen, även om kartan var lite si 
och så på vissa ställen. Klubbmästare blev Runo 
Edholm, Jan Bojling, Håkan Sjunnestrand, 
Mikael Cronhjort och Monica Darland. 
Resultaten hittar du på hemsidan, 
www.solnaok.nu. 
 
5-dagars i Örebro   
Går faktiskt fortfarande att anmäla sig till 5-
dagars i Örebro. Sista anmälningsdag är 15 juni. 
Sedan blir det efteranmälan och då blir det dyrt. 
Styr webbläsaren till www.oringen.se 
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Träning 
 

Efter motionsorienteringen vi arrangerade 10 maj 
så har vi kört orienteringsträningar i Berghamra 
och Hagaparken på måndagkvällar. Målet har 
varit att locka lite nybörjare och motionärer som 
vi kanske kan locka in i klubben vad det lider.   
Och vid de senaste tillfällena i Hagaparken har 
cirka 10 nya orienterare dykt upp.   

 

Den sista träningen för våren arrangerar vi 
måndag 7 maj vid Bergshamra IP. Även ni gamla 
medlemmar är välkomna att träna era ben. 
 
I andra halvan av augusti räknar vi med att köra 
igång med dessa träningar igen. Och då kanske vi 
kan locka ännu fler med lite mer marknadsföring. 

 
 

Arrangemang 
 

Vi har genomfört tre större arrangemang under 
våren. Och lustigt nog arrangerade vi dem under 
loppet av ett och ett halvt dygn.  
Skolorientering för Bagartorpsskolan den 10 
maj. Kallt som bara den och en och annan 
skolelev dök upp iklädd kortbyxor. 
Arrangemanget genomfördes med elektronisk 
stämpling vilket är ett säkert sätt att få eleverna 
att tycka orientering är mindre töntigt. 
Motionsorientering den 10 maj på kvällen. Då 
var det ännu kallare. 28 stelfrusna löpare deltog 
varav cirka hälften var nya orienterare. 
Ungdomsserien den 11 maj. Varmt och skönt 
även om det var en snödriva kvar vid målplatsen. 
Cirka 80 deltagande ungdomar från tre klubbar. 
 
 

 

Motions-OL 25 augusti  
Stockholms OF och en massa klubbar i 
samarbete arrangerar motionsorienteringar på 
vardagskvällar under hela året. Målet är att locka 
nya människor att börja orientera. Den 25 augusti 
arrangerar vi vår andra motionsorientering för 
året. Mer om detta i nästa Hjortinfo. 
 

 
 

Övrigt 
 

Telefonsvararen (igen så du lär dej)   
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  
Nu på lördag den 5 juni så gör vi åter igen en 
arrangörsinsats på Stockholm Marathon. Alla 
som ska vara med har fått information så vi syns 
vid Djurgårdsbrunnsbron 12.30 på lördag. Det ser 
ut att bli bra väder. 
 
 
 

 


