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HJORTINFORMATION 
Nyheter från Solna orienteringsklubb 

November-December 2012 
 

Lördag-söndag 8-9 december så har vi säsongsavslutning med Årsfest på kvällen lördag 8 
december och sedan Skinkloppet med svåra banläggarklurigheter dagen efter den 9 december. 
Alla är hjärtligt välkomna! 
 

Inbjudan till Årsfest 8 december 
 
Välkommen till årsfest lördagen den 8 december 
18.00 med god middag och dryck, 
prisutdelningar och trevligt sällskap. 
 
Plats: Ekensbergsskolan i Solna 
 
Anmälan: Till Kerstin säkrast via mail: 
kerstin.amnell@gmail.com eller via telefon 
0706-884559 senast 24 november. 
 
Festavgift: 285:- vuxen, 185:- junior eller 
student (-20), 100:- barn 
 
Övrigt: Meddela om du vill ha fisk eller kött 
eller om du behöver specialkost. 
 
Medtag inte SI-pinne. 
Välkomna! 

 

 

Tävling 
 

Inbjudan Skinkloppet 9 december 
Säsongavslutning med sedvanliga hyss från 
banläggaren.  Banläggaren håller redan på 
för fullt med att stränga ovanliga banor med 
arbetsnamn som ”Färgfemman” och 
”Skogstombola”. Som vanligt är det 
idealtidsorientering, dvs man får gissa sin 
löptid innan man startar och den som 
kommer närmast vinner. 
Tid: Söndag 9 December 2012, väl utsövd 
efter Årsfest dagen innan. 
Samling: Eldningsplatsen norr om Ursviks 
motionsgård ca 200 meter efter start på 
milspåret. 
Banor: Skinkloppet cirka 3,5-4,0 km, 
Motionsbana utan hyss cirka 2 km. Även 
Skinkloppsbanan går att få utan hyss för den 
osäkra. 
Start: 11:00 – 11:30. 

 

 
Stämplingsmetod: Stiftklämmor eller 
Sportident. Går inte att vara säker förrän 
starten går. Ta därför med en SI-pinne, helt 
två… 
Efter loppet: Enklare förtäring och 
prisutdelning vid eldningsplatsen (TC) 
Anmälan: Via Eventor. När du fått upp 
tävlingskalendern I Eventor så klickar du på 
inkludera klubbtävlingar för att se KM och 
kunna anmäla dej.  Även till Monica Darland 
tfn 760 89 95. Anmäl senast 6 December. 
Fräcka typer kan också dyka upp oanmälda 
på tävlingdagen och hoppas att det finns 
kartor kvar. 
Banläggare: Håkan Sjunnestrand 
Övrigt: Omklädning, dusch och toa I 
Ursviks motionsgård. 
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Övrigt 
 

 
Vi arrangerar Mila-by-Night 9/1 
2013 hinner knappt inledas förrän vi 
arrangerar vår första tävling för året. Mila-
by-Night är en glad nattävling som 
arrangeras några gånger varje vinter för att 
ge Stockholms orienterare möjlighet till lite 
natt-OL-träning främst med tanke på vårens 
10-mila-kavle.  Solna har tagit på sig att 
arrangera vid en av tillfällena vid Berghamra 
IP. Antal deltagare brukar vara 150-300 i 4 
olika klasser. Banläggning och kartrevidering 
är redan avklarad, inbjudan är utlagd på 
Eventor (kolla i tävlingskalendern på 
eventor.orientering.se) och anmälningarna 
strömmar in. Nja strömmar och strömmar, 
men 9 st anmälda när detta skrivs i mitten av 
november. Boka onsdagskvällen den 9 
januari för en arrangörsinsats. Vi behöver väl 
inte vara så många men en 10-12 fullt 
vinterklädda personer krävs nog.  
 

 
Det finns flera Mila By Night i världen, t.ex. i 
Italien. 
 
 
10-mila-kavlen 3-5 maj 2013 
Som många av er redan vet ska Solna vara 
ansvarig för de öppna banorna vid 2013 års 
10-mila-kavle. Jo, tävlingen heter fortfarande 
10-mila-kavlen även om det fina gamla ordet 
kavle numera oftast har fått lämna plats för 
det något tråkiga uttrycket stafett.  
 

 
 
Vårt uppdrag är att erbjuda öppna banor 
under dygnets ljusa timmar från fredag 3 maj 
klockan 15 och fram till lördag 4 maj  

 

 
klockan 18. Vi kalkylerar med cirka 1000 
deltagare. Banläggning och kartritning pågår 
för fullt, och därtill en himla massa 
planeringsmöten med 10-mila-ledningen. 10-
mila går i terrängen norr om regementet i 
Kungsängen och vårt tävlingsparti är den 
skog som ligger närmast kasernerna, ett 
mycket intressant och annorlunda skogsparti 
med ömsom öppen parkterräng och ömsom 
benbrytande blockterräng. Boka redan nu in 
dessa datum i kalendern för en garanterat 
rolig arrangörsinsats. 10-mila bjuder 2013 på 
flera roliga nyheter så det kommer att finnas 
mycket att uppleva i Kungsängens urskogar. 
 
 
Henry Moberg 1920-2012 
 

 
 
I oktober lämnade vår kära klubbkamrat 
Henry Moberg oss. Vi kände alla Henry som 
en stor orienterare och en god och vänlig 
orienteringskamrat. Det var alltid ett nöje att 
träffa Henry på orienteringar och i andra 
orienteringssammanhang och man kände 
alltid att glädjen var ömsesidig. Henry var 
vid god vigör in i det sista. Den sista gång vi 
fick träffa Henry var när vi sprang Sprint-
DM i Henrys hemtrakter i maj. Hej då Henry, 
världen känns fattigare utan dej… 
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