
 

 

 

Orienteringträning för 
ungdom våren 2017  

 

Vi inleder vårens orienteringsträning torsdagen de 26 januari 
Under januari-mars samlas vi i Råstaparkhallen på torsdagar för att lära oss grunderna i orientering 
och hur vi använder den när vi är ute i skogen. Vi varvar teorigenomgångar med praktiska övningar. 
Vi håller mest till inomhus eftersom det är mörkt på kvällarna under vintern men vi kommer också att 
genomföra några övningar utomhus. Tag därför på dig kläder för att vara ute och ta med en ficklampa 
eller pannlampa. 
 
Program under januari-påsk 
Torsdag 26 januari – Råstaparkhallen 18:00-19:00 
Torsdag 2 februari – Råstaparkhallen 18:00-19:00 
Torsdag 16 februari – Råstaparkhallen 18:00-19:00 
Torsdag 23 februari – Råstaparkhallen 18:00-19:00 
Torsdag 9 mars – Råstaparkhallen 18:00-19:00 
Torsdag 16 mars – Råstaparkhallen 18:00-19:00 
Torsdag 23 mars – Råstaparkhallen 18:00-19:00 
Torsdag 30 mars – Råstaparkhallen 18:00-19:00 
Torsdag 6 april – Råstaparkhallen 18:00-19:00 
 
Program påsk-juni 
Sedan blir det två veckors uppehåll på grund av påsk, men därefter börjar vi med utomhusträningen. 
Vi kommer att träna på olika ställen i Solna. Detaljerat program kommer under mars. Det här är 
datumen: 

• Torsdagarna 27 april, 4 maj, 11 maj och 18 maj 
• Torsdagarna 1 juni och 8 juni 

Samling vid alla träningar klockan 18:00. 
Förutom dessa träningar så kommer vi att vara med på diverse tävlingar under våren. Vi hoppas att ni 
som varit med ett tag vill följa med på lite större tävlingar under våren. 
 
Anmälan 
Har du inte varit med förrut så anmäler du dig till 0737-26 60 30 eller orientering@solnaok.se och 
ange namn, adress, telefonnummer, födelsedatum samt mailaddress! Gärna även hur mycket du kan 
om orientering.  
Är du medlem i klubben så kostar det ingenting. Är du inte medlem så är kostnaden 100 kronor som 
betalas första gången du kommer och tränar.   
Detaljerad information om varje träning publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se några dagar 
innan träningen och mailas också till alla anmälda. 
 

Välkommen önskar Solna orienteringsklubb! 


