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HJORTINFORMATION 
Nyheter från Solna orienteringsklubb 

augusti-september 2013 
 
 

Tävling  
 
Tävlingar augusti-september  
Nu är det dags att plocka fram orienteringsskorna ur garderoben. I tabellen nedan ser du 
tävlingarna i Stockholm under augusti, september och början av oktober. Program för 
tävlingar senare på säsongen kommer i nästa nummer av Hjortinformation. Observera att 
tävlingarna 28-29/9 har lite tidigare anmälningsdatum än vad som är vanligt. Anmäler gör du 
på Eventor (eventor.orientering.se/Events) eller till klubbens tävlingssekreterare Monica 
Darland tfn 760 89 95. Vi har ingen gemensam samling för utfärd till tävlingarna. Behöver du 
skjuts så ring Håkan 0737-26 60 30 eller Annika 0706-34 29 71. 
 
Datum Tävling Plats Anmälan 
Tor 15/8 Motions-OL, klubben arrangerar Ursvik  
Lör 24/8 Sorundadubbeln, medeldistans Norr Sorunda samhälle 18/8 
Sön 25/8 Sorundadubbeln, långdistans Norr Sorunda samhälle 18/8 
Tor 28/8 Motions-OL, klubben arrangerar Ursvik  
Lör 31/8 Enskedes medeldistans Flatenbadet 25/8 
Sön 1/9 Gustavsberg, medeldistans Brunn, Ingarö 25/8 
Lör 7/9 DM, långdistans Vårsta, S Tumba 1/9 
Sön 8/9 DM, medeldistans Vårsta, S Tumba 1/9 
Fre 13/9 DM, natt Lida Friluftsgård 9/9 13.30 
Sön 15/9 Klubbmästerskap, långdistans Vårsta, S Tumba 12/9 
Sön 22/9 Bromma-Vällingby, medeldistans Lovön 15/9 
Lör 28/9 Södertörns medeldistans Balingsnässkolan, Huddinge 18/9 
Sön 29/9 Södertörns långdistans Balingsnässkolan, Huddinge 18/9 
Lör 5/10 Österåkers medeldistans Öster om Åkersberga 29/9 

 

 
 

 
 

Inbjudan KM långdistans 15 september 
Tävling:  Vi kör Lång-KM i samband med 
DM i stafett. 
Samling: Söndag 15 september 9.00 vid 
Solnahallen eller 10.00 vid tävlingsplatsen 
för Stafett-DM söder om Vårsta. Vi samlas 
på TC vid klubbvimpeln för vidare 
instruktioner.  
Klasser: Klassindelning enligt klubbens 
KM-regler. Vi kommer att utnyttja lämpliga 
öppna banor på Stafett-DM. 
Anmälan: Via Eventor eller till Monica 
Darland tfn 760 89 95. När du fått upp 
tävlingskalendern i Eventor så klickar du på 
”Tävlingstyp” och sedan på ”Inkludera 
klubbtävlingar” för att se KM och kunna 
anmäla dej. Senaste anmälningsdag torsdag 
12 september.  

 

 
Terräng: Skogsmark med inslag av 
kulturmark och ett mindre antal stigar och 
vägar. Varierande kupering med såväl 
flackare partier som mer småskurna. Det 
finns rejäla sluttningar på de längre banorna. 
I huvudsak god framkomlighet med mycket 
storstammig granskog och en del hällmark. I 
vissa partier begränsas löpbarheten av 
ungskog och hyggen. 
Karta: Skala 1:10.000 med 4 meters 
ekvidistans. Reviderad 2013. 
Stämplingssystem: Sportident används. 
Start: Första start senast 10.30. Om möjligt 
tidigare.  
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5-dagars  
Årets hittills bästa klubbinsats stod Annika för på 5-dagars i Boden under juli månad. Efter en 
spännande sista etapp där Annika i allra högsta grad var med och slogs om slutsegern i D50K 
så blev det till slut en 3:e plats. Vi gratulerar!  
 
 
Övrigt 
 

 
10-mila-kavlen 3-5 maj 2013 
Klubbens delaktighet i 2013 års 10-mila-
kavle gick förstås alldeles utmärkt. Vi 
ansvarade som bekant för att erbjuda öppna 
banor under dygnets ljusa timmar från fredag 
3 maj klockan 15 och fram till lördag 4 maj 
klockan 18. Deltagarantalet blev en liten 
besvikelse men till slut så tog sig cirka 700 
löpare sig ut och provade på Jannes vällagda 
banor. Hela arrangemanget under 10-mila-
helgen fick av många experter betyget ”Bästa 
10-mila någonsin”. Med tanke på att 10-mila 
har arrangerats sedan 1945 så måste man 
säga att det var ett bra betyg som även vi i 
Solna OK kan ta åt oss äran av. Tack än en 
gång alla ni som hjälpe till och gjorde vår del 
av helgen till ett så lyckat arrangemang. 
 
 
Nybörjarkurs 2013 
Vårens nybörjarkurs för unga och gamla 
nystartar på torsdag 22 augusti. Känner du 
någon sugen blivande orienterare bland släkt 
och vänner så får du gärna tipsa om 
nybörjarkursen. Även vuxna nybörjare är 
som sagt välkomna. Inbjudan och mer info 
finns på hemsidan www.solnaok.se. 
 

 

 
Arrangemang av Motions-OL 
Som vi skrivit om tidigare så arrangerar vi 
motionsorientering vid Ursvik 15/8 och 29/8. 
Alla som kan avvara någon timme och hjälpa 
till med arrangemanget är hjärtligt välkomna. 
Arrangörsteamet samlas från 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 
vällagda banor. Du kan också hjälpa till att 
hämta in kontrollerna efter genomfört 
arrangemang. 
 
 
Hjorten 
Under våren så publicerades årsskriften 
Hjorten på klubbens hemsida och skickades 
ut till några medlemmar som anmält intresse 
att få Hjorten på papper. Om du också vill ha 
Hjorten utskriven på papper och hemskickad 
till brevlådan så är det bara att ringa (0737-
26 60 30) eller skriva (Bäckstigen 33, 13434 
Gustavsberg) till Håkan Sjunnestrand. 
 
 

 

 
 

 


