PROGRAM våren 2013
Vill du veta mer? Ring någon av oss ledare.
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Nyckelviken

Nyckeljakt på torsdagar

Lö 4

Sö 26
On 29

Sticklinge
Kärrtorps IP
Nykvarn
Flottsbro
Kärrtorps IP

UNGDOMSEKOT

18.00

Järlas tävling
Skattjakten fortsätter
10milaträff
TIOMILA

Älta
Kärrtorps IP

Sprint-DM
Arr Sundbyberg
Ungdomsserien
Arr Snättringe
Centrum Teamsprint
2 mannalag
Final i skattjakten

Husby

Sthlm City Cup
Ungdomsserien
Arr IFK Enskede
KM-helg
medeldistans
Lång (klassisk)
Sthlm City Cup

Reimersholme
Ågesta

Sommarlägret

Kungsängen

Vi delade ut flygblad i Enskede och Enskedefältets skolor och hoppades på
många nya ungdomar men tyvärr kom det bara två Siri Bjuremalm och
Pontus Axell, men ni är desto välkomnare! Men självklart kan ni fortfarande
ta med kompisar, som får hjälpa till att hitta nycklarna till skattkistan.
Efter fyra gånger vid Kärrtorp hoppas vi att alla kan grunderna i orientering
och vill vara med vid ungdomsseriens två kretstävlingar tisdag 14 maj och
torsdag 23 maj. Vill du träna lite extra finns chansen dels söndagen den 28
april i Nyckelviken dels onsdag 1 maj i Älta.

Huddinge
Skansen
Kärrtorps IP

Uppsala
Blecktornsparken

Ställ upp som funktionär
IFK Enskede är medarrangör i 10mila lördag 4 maj vid Kungsängen. Vi ska
vara funktionärer vid kartplanket. Här kan alla göra en insats för klubben och
samtidigt är det ett strålande tillfälle att följa den spännande tävlingen från
första parkett. Du behöver inte kunna orientera. Vi ska bara se till att de
tävlande tar rätt karta. Tävlingen börjar kl 11.30 med ungdomarna. 291 lag är
anmälda men tyvärr inget från oss. I damtävlingen som startar 14.30 finns
354 lag varav 2 från IFK Enskede och där får vi heja på våra ungdomsledare
Therese, Martina och Nina samt Josefin Glasell. Slutligen startar herrarna
22.15 där är 330 lag anmälda och ett från oss. Där hoppas vi få heja på
Ludvig Sandahl och Per Knutes. Tag tillfället i akt! Det dröjer flera år innan
10mila går i Stockholms närhet igen.

Säsongspremiär
Tyvärr är våren ovanligt sen i år så många tävlingar har ställts in. Men några
har genomförts bl a nu i söndags på Lidingö och där var många av våra ungdomar ute i det vackra vårvädret. Linn och Lucas de Boussard, Moa och
Hampus Glanshed, Elis och Nils Forsberg-Rundström bland de yngre och
Ludvig Sandahl och Per Knutes bland de äldre ungdomarna.
Helgen innan var vi på Rindö och pulsade i snön. Då deltog Josefin Glasell,
Ludvig Sandahl, Sofie Lindell och Hampus Glanshed.
Nu ser vi fram emot maj med möjlighet att orientera nästan varje dag!

Mycket att se fram emot i maj

Klubbmästerskap helgen 25-26 maj
Tillsammans med Skogsluffarna åker vi till Thors klubbstuga i närheten av
Uppsala ach tävlar om två klubbmästerskap. Lördag eftermiddag medeldistans och söndag långdistans (klassisk). Vi hoppas kunna erbjuda klasser
för alla men det måste vara 3 startande för att räknas som KM. Övernattning
på hårt underlag i klubbstugan, men det går också bra att åka emellan eller
bara välja en dag. Föranmälan senast 14 maj.
Sommarlägret fr 31 maj
Stockholms orienteringsklubbar har ett gemensamt läger. I år norr om stan
med Järfälla som arrangör. Det är ett tältläger med mycket orientering men
även lekar och bad. Den som inte vill tälta, kan åka emellan och sova
hemma.

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. Klubbarna är indelade i olika
kretsar med 5 klubbar i varje. I vår krets söder 3 ingår förutom IFK Enskede
Snättringe, Södertörn, Haninge och Skogsluffarna.
I höstas vid finalen var vi 20 ungdomar. Vi hoppas bli ännu fler nu. Vi
räknar med att alla vill vara med. OM INTE måste du säga till. Känner du
dig osäker följer en vuxen ”skugga” med och hjälper till.
Två kvällstävlingar tisdag 14 maj och torsdag 23 maj.
Torsdagen den 23 maj är det IFK Enskede som arrangerar vid Ågesta så då
behöver vi även en del funktionärer.
Team Sprint på Skansen
Onsdagen den 15 maj är det en tvåmannatävling på Skansen. Man springer
två korta banor 2 gånger var. Det finns särskilda klasser för ungdomar. HD20
och HD24 dvs tillsammans högst 20 år resp 24 år.
Stockholm City Cup
Tre onsdagkvällar (22 maj, 29 maj och 12 juni) finns chansen att pröva
sprintorientering. Mycket lätta banor i parkterräng. Massor med folk och
härlig stämning. Sista deltävlingen tänkte vi ha som säsongsavslutning inför
sommaruppehållet.

Bingolotter och Sverigelotter
Du har väl inte missat att IFK Enskede säljer lotter för att finansiera
verksamheten?
Sverigelotter – en skraplott som kostar 25 kronor
Just nu har vi 500 Sverigelotter att sälja. För att stimulera alla att försöka
sälja så många som möjligt har vi fått 5 st presentkort på Intersport som vi
tänker lotta ut. Du får en lott för 10 sålda Sverigelotter. Utlottning sker KMhelgen.
Dessutom fortsätter vi att sälja Bingolotten som kostar 50 kr.
Kontakta Mona tel 712 24 15

Hänt sen sist
Årsmöte
Måndagen den 18 febr hade klubben årsmöte. Vår populäre ordförande Pelle Bengtsson
omvaldes liksom Therese Sjöberg som ansvarig för ungdomsverksamheten. 2012
års klubbmästare belönades. Bland ungdomarna var det Gustav Flodström, Elis och
Nils Forsberg-Rundström, Ludvig Sandahl som fick handdukar, Sverigelotter och
diplom. Nils Älvestam kunde inte närvara utan fick sitt pris senare.

Orientering – en skärmfull idrott

