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Skattjakt på torsdagar
Ett gäng ungdomar i åldern 7 – 10 år är på skattjakt. Häxan har lämnat ett
brev och bett ungdomarna om hjälp att leta efter kartklipp som sedan ska
leda till skatten. Efter 4 gånger i Enskede skola flyttar vi nu till Kärrtorps IP
och letar efter de två sista klippen.
Sedan hoppas vi att alla kan grunderna i orientering och vill vara med vid
ungomsseriens två kretstävlingar tisdag 15 maj och torsdag 24 maj.
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Ställ upp som funktionär onsdag 9 maj
IFK Enskede arrangerar distriktsmästerskap i sprintorientering vid
Gubbängsskolan onsdag 9 maj och behöver hjälp av alla i klubben.
Bland annat behöver vi 40 kontrollvakter eftersom tävlingen går i närheten av bebyggelse och risken är stor att kontroller försvinner. Ett
enkelt men viktigt jobb. Vi tar gärna emot fikabröd till serveringen.
TRÄNING
Torsdagen den 19 april flyttar vi träningen från Enskede skola till Kärrtorps
Idrottsplats (motionsgården) och börjar med orienteringsträning i skogen. Vi
träffas kl 18.00 och slutar kl 19.30. Glöm inte ombyteskläder. Torsdagen
den 26 april är det final i Skattjakten, men torsdagsträningarna fortsätter
fram till sommarlovet.

Säsongspremiär
Äntligen dags att se om vinterns träning givit resultat. Tyvärr kom våren av sig
men några tävlingar har genomförts och några helger till har vi tävlingar
här i Stockholm. Och vårens viktigaste tävlingar: 10-mila och
ungdomsserien.

Sommarlägret fr 1 juni – sö 3 juni
Stockholms orienteringsklubbar har ett gemensamt läger. Just nu osäkert om
lägret blir av eftersom Söders SOL hoppat av, men vi hoppas det och
återkommer med mer information. Det är ett tältläger där vi orienterar, badar
och har kul. Den som inte vill tälta, kan åka emellan och sova hemma.

Lördag 5 maj vårens höjdpunkt 10-mila
Årets 10-mila går i Östergötland med tävlingscentrum i Kvarn. Ungdomarna
startar redan 11.30. Josefin är tyvärr för gammal så vi måste få med en ny
tjej. Det är 4 sträckor: 5 km orange – 3,5 km gul – 5 km orange och slutligen
6,5 km violett. NYHET det finns nio öppna banor från 2 till 8 km om någon
förälder vill ut i skogen.

Hänt sen sist
Årsmöte
Lördagen den 18 febr hade klubben årsmöte och årsfest i Ravinenstugan. Vår populäre
ordförande Pelle Bengtsson omvaldes liksom Therese Sjöberg som ansvarig för
ungdomsverksamheten. Beslutades att from 2013 höja vår medlemsavgift med 50
kr. Vi hoppas att alla hjälper till att sälja lotter och vara funktionär vid våra
tävlingar så vi kan fortsätta att ha så låg avgift.

Tävlingsresa Kristi Himmelfärdshelgen
Endast Per Knutes har anmält sig till Dalarna men det finns platser kvar i
stugorna så vi hoppas fler ungdomar tar chansen att se världseliten göra upp
om EM-medaljerna och samtidigt själv få springa i den härliga terrängen.
Men anmälningstaket på 5000 deltagare är nått så nu är det direktanmälan
som gäller. Om någon förälder vill åka med och turista går det också bra.

Bingolotter och Sverigelotter
Du har väl inte missat att IFK Enskede säljer lotter för att finansiera
verksamheten?
Sverigelotten – en skarplott som kostar 25 kr
Bingolotto – varje söndag kostar 50 kr
Kontakta Mona tel 712 24 15

Att se fram emot i maj
Boka in dagarna – mer information kommer.
Ungdomsserien
Vårens viktigaste tävlingar för alla Stockholms ungdomar. Här gäller det att
vara många och samla poäng till klubben. I höstas vid finalen var vi 20
ungdomar. Hoppas vi kan bli ännu fler nu i vår. Alla kan vara med. Känner
man sig osäker följer en vuxen ”skugga” med och hjälper till.
Två kvällstävlingar tisdag 15 maj och torsdag 24 maj.
Stockholm City Cup
Tre onsdagkvällar (23 maj, 30 maj och 13 juni) finns chansen att pröva
sprintorientering. Mycket lätta banor i parkterräng. Massor med folk och
härlig stämning.

Orientering – en skärmfull idrott

