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HJORTINFORMATION 
Nyheter från Solna orienteringsklubb 

Maj-Juni 2012 
 

  
 

Tävling 
 

Inbjudan Sprint-KM 29 maj 
Välkommen till årets Sprint-KM på hemlig plats 
i Solna tisdag 29 maj. 

Samling: Råstapark 18.15 för gemensam avfärd 
till hemligt tävlingsområde 5 minuters bilväg 
från Råstapark… 
Start: Första start cirka 19.00.  
Banor: Alla springer en bana på cirka 2 km av 
sprintkaraktär. 
Karta: I skala 1:2.000 
Klasser: Klassindelning enligt klubbens KM-
regler och enligt bästa förmåga. 
Anmälan: Via Eventor eller till Monica Darland 
tfn 760 89 95 senaste söndag 27 maj. När du fått 
upp tävlingskalendern i Eventor så klickar du på 
inkludera klubbtävlingar för att se KM och kunna 
anmäla dej. 
Medtag Sportident-pinne. 

 
Tävlingskalender  
Tävlingar att springa i Stockholm fram till i 
början av juli: 
Tis 29/5 Sprint-KM (se inbjudan) 
Ons 30/5 Stockholm City Cup (St Essingen) 
Tis 12/6 Medel-KM (se inbjudan) 
Ons 13/6 Stockholm City Cup (Eriksdalsskolan) 
Mån 2/7 Ravinens 3-kvällars, Hellasgården 
Tis 3/7 Ravinens 3-kvällars, Hellasgården 
Ons 4/7 Ravinens 3-kvällars, Hellasgården 
  

 

Inbjudan Medel-KM 12 juni 
Välkommen till årets Medeldistans-KM på 
Masmoberget i Huddinge tisdag 12 juni. 
Samling: Solnahallen 18.15 eller Källbrinks IP i 
Huddinge 18.45. Tänker du komma till 
samlingen vid Solnahallen så ring för säkerhets 
skulle Håkan 0737-26 60 30 eller Annika 0706-
34 29 71 innan och meddela. 
Start: Första start cirka 19.30. Gemensam avfärd 
till startplatsen 3 km från idrottsplatsen kl 19.00- 
19.10. 
Banor: 4 banor på 4,3 km 3,2 km 2,2 km och 1,8 
km med olika svårighetsgrad. 
Karta: I skala 1:7.500 
Klasser: Klassindelning enligt klubbens KM-
regler och enligt bästa förmåga. 
Omklädning och dusch: På Källbrinks IP. 
Anmälan: Via Eventor eller till Monica Darland 
tfn 760 89 95 senaste söndag 10 juni. När du fått 
upp tävlingskalendern i Eventor så klickar du på 
inkludera klubbtävlingar för att se KM och kunna 
anmäla dej. 
Banläggare: Rune Rådeström, Snättringe SK 
Medtag Sportident-pinne. 
 
 
 

 
Träning 
 

Motions-OL 
Ett utmärkt sätt att orienteringsträna är att deltaga 
på de motionsorienteringar som arrangeras runt 
om i Stockholm. Kalender ser ut som följer: 
Tors 31/5 Ursvik (Solna OK arrangerar)  
Tors 7/6 Ursvik  
Tors 14/6 Ursvik (Solna OK arrangerar)  
Tis 19/6 Granskog, Järfälla 
Tis 26/6 Silverdal, Sollentuna  
Anmälan kostar 60 kr för vuxna. Vid de tillfällen 
Solna arrangerar så springer du gratis. Mer info 
på stockholm.motionsorientering.se  

 

OL-träning 
Vid motionsorienteringen vid Ursvik torsdag 14 
juni så kan du istället för att springa vanlig 
orienteringsbana springa en rolig 
orienteringsträning.  Träna kan du göra mellan 
klockan 17-19.  
Och när du ändå är ombytt så kan du ju hjälpa till 
att plocka in kontrollerna från 
motionsorienteringen. 
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Övrigt 
 

Aprilskämtet 1/4 
Vi har ju skrivit om det tidigare men bra 
saker tål att skrivas om flera gånger. Den 
tidiga vårtävlingen vi arrangerade den 1 april 
blev en stor succé. Hela 1200 sugna 
orienterare anmälde sig till tävlingen 
däribland faktiskt flera löpare från 
världseliten. Vi har bara fått beröm för 
tävlingen i efterhand och jag vill än en gång 
tacka alla er som ställde upp och hjälpte till. 
Ni är världens bästa orienteringsarrangörer. 
Eftersom det var första april så smög vi 
givietvis in ett aprilskämt i tävlings PM. Det 
lät så här: 
” På uppdrag av förbundet genomförs under 
tävlingen försök med så kallat kontrollutrop. 
Kontrollutrop innebär att den tävlande vid 
stämpling vid kontroll högt ropar ut 
kontrollens kodsiffra. Detta för att underlätta 
kontrolltagningen för nybörjare och 
motionslöpare. Kontrollutrop har används i 
vårt grannland Finland under många år, till 
exempel vid Jukolakavlen, med mycket gott 
resultat.” 
Även det gillades av de tävlande. 
 
Arrangemang av Motions-OL 
Som vi skrivit om tidigare så arrangerar vi 
motionsorientering vid Ursvik 31/5 och 14/6. 
Arrangörsstaben är i det närmaste rekryterad 
men det är alltid bra och trevligt om det 
kommer några fler och hjälper till. 
Arrangörsteamet samlas cirka 16.30 och start 
för motionsorienteringen är mellan 17 och 
19. Ta gärna med dej träningskläder om du 
själv vill träna lite på banläggarnas 
kontroller. Du kan också hjälpa till att hämta 
in kontrollerna efter genomfört arrangemang. 
 
 
 

 

Nybörjarkurs 2012 
Just nu pågår en nybörjarkurs. Måndagar 
klockan 18-19 till och med 4 juni nu under 
våren och med fortsättning efter sommaren. 
Känner du någon sugen blivande orienterare 
bland släkt och vänner så får du gärna tipsa 
om nybörjarkursen. Även vuxna nybörjare är 
välkomna. Inbjudan och mer info finns på 
hemsidan www.solnaok.se. 

 
 
10-mila 2013 
I helgen 5-6 maj arrangerades årets 10-mila i 
skogarna någon mil norr om Linköping. 
Solna hade observatör där eftersom vi är en 
av arrangemangsklubbarna. Vår uppgift är att 
ha hand om arrangerandet av de öppna 
banorna (direktanmälan) fredag 3/5 och 
lördag 4/5. Boka redan nu in dessa datum i 
kalendern för en trevlig arrangörsinsats. 

 

 
 

 
 
Årsskriften HJORTEN 
 

Hjorten 2011 finns sedan en månad tillbaka att ladda hem från hemsidan (titta under Medlemsinfo). 
Men vi erbjuder dig också att skriva ut den på papper och skicka den till dig. Skicka en beställning till 
Solna OK, Ankdammsgatan 46, 171 67 Solna. Du kan också skicka din beställning till 
orientering@solnaok.se eller ringa till Håkan 0737-20 60 30 / Annika 0706-34 29 71.  
 


