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PROGRAM våren 2008
Något du undrar över? Ring någon av oss ledare.
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Hänt sen sist

• Enskedekampen 30 mars
Efter en i stort sett snöfri vinter kom snön en vecka före vår tävling, men det mesta
regnade bort, så tävlingen kunde genomföras i fint vårväder. Följande ungdomar med
föräldrar hjälpte till: Axel Simonsson, Julia och Ludvig Sandahl, Niklas Wickander,
Elna Liss, Johanna och Josefin Glasell. Ett stort tack! Och tack alla ni som bakade
och skänkte bröd. Det blev en rejäl förstärkning i klubbkassan.
• OK Tors ungdomstävling i Eskilstuna
Från början hade vi tänkt oss ett miniläger med övernattning, men bara 3 ungdomar
nappade på det, så det blev en vanlig tävlingsresa över dagen.
Vi var sju ungdomar (Johanna och Josefin Glasell, Elna Liss, Axel Simons-son, Erica
Sohlberg-Andersson, Frida Walan och Niklas Wickander) och tre vuxna (Anne
Glasell, Katarina Liss och Mona) som åkte från Enskede. Efter en knapp timmes resa
var vi framme vid OK Tors klubbstuga, Ektorp. Där anslöt sig Emmy och Linus
Albinsson som åkt direkt från Järfälla. Tävlandet gick bra. De flesta klarade det
uppsatta målet att gå under en timme. Vi fick fyra pristagare: Elna och Emmy som
sprang U-klass och lottades fram. Dessutom Johanna och Linus som sprang D10 resp
U1 där alla fick pris. Efter påtryckningar från ungdomarna avslutade vi dagen med
ett besök på ”kakslottet” i Taxinge.
• Haningeträffen
Vi jobbar med att få ungdomarna att våga börja tävla. Vid Haninges tävling vid
Ekeby grustag deltog 5 ungdomar på lördagen och 3 på söndagen. Per Knutes gjorde
debut och vann sin första tävling. Verkligen strongt gjort. Även Pers syster Anna
deltog och fick pris.

Maj en fullspäckad månad …

Maj är en hektisk månad med mycket i skolan och samtidigt högsäsong för
orienteringen. Vi har mycket att se fram emot.

MYCKET ATT SE FRAM EMOT
* Ungdomsserien
Ungdomsserien är vårens viktigaste tävlingar för alla orienteringsungdomar i
Stockholm. Det är en klubbtävling där vi ska möta Järla, Skogsluffarna och
Söder och då gäller det att alla kan vara med och samla poäng till klubben.
Kretstävlingarna arrangeras tisdagen den 13 maj och torsdagen den 22 maj. Vi
hoppas att alla är med och anmäler alla. Om du har förhinder meddela oss så
fort som möjligt. Den som känner sig lite osäker får ”skugga”.
Etapp 1 arrangeras av Skogsluffarnas OK tisdagen den 13 maj vid
Hammarbystugan i Kärrtorpsterrängen. Vi åker från Sockenplan kl 17.30.
Kom gärna omklädd, första start är 18.30.
Etapp 2 arrangerar vi själva torsdagen den 22 maj vid Flatenbadet. Avresa
från Sockenplan kl 17.30. Vi ska ha enklare servering så om några kan
baka vore det toppen.

* Klubbmästerskap
Två chanser att bli klubbmästare i vår. Första tillfället är söndagen den 25 maj
med dag-KM. Föranmälan 1 vecka före. Vi åker gemensamt från Sockenplan
kl 09.30. Glöm inte matsäck och ombyte.
Nästa chans är kort-KM tisdagen den 3 juni. Mer information finns i stora
EKOT och på vår hemsida.

* Sommarlägret
Fredag 30 maj till och med söndag 1 juni. Vi bor i tält och lagar mat
gemensamt. Den som inte vill tälta, kan sova hemma och komma ut på
lördagen eller söndagen och delta i övningarna. Lägret startar på fredag kväll
med en tävling med gemensam start dag/skymning alltså inte natt som
tidigare. Lördagens övningar är teknikträning och äventyrsstafett och på
söndagen avslutas lägret med stafetter.
Anmälan till lägret senast tisdag 13 maj till Therese tel 773 11 17.
Kostnad ca 150 kr. Utrustningslista till alla anmälda veckan före.

Mer att se fram emot ….

•

Tävlingsresa till Närke 17-18 maj

Det finns fortfarande platser kvar. Följande ungdomar är anmälda: Niklas
Wickander, Elna Liss, Hanna Hamrell och Frida Walan. Det vore kul om
några fler följer med. Vi har bokat plats för 24 st.
• Stockholm City Cup
Sprintorientering i Stockholms parker 3 kvällar i vår. Alla kan vara med och
springa eller bara titta. Ta gärna med picknick-korg. Det finns en särskild
ungdomsklass 2 km mycket lätt, där även ledare får följa med.
• Sthlm Marathon
Vi ska vara 20 st banfunktionärer lördagen den 31 maj. Vi hoppas några
föräldrar har tid och lust att hjälpa till. Ersättning till klubben med 200 kr
och själv får du T-tröja och matsäckspaket. Lätt och roligt jobb några timmar
på lördagseftermiddagen. Anmäl till Roland eller Mona senast 22 maj.
•

Säsongsavslutning

Bingolotter, Sverigelotter, Trippel 21 och numera även TRISS-lotter
Du har väl inte missat att IFK Enskede säljer lotter för att finansiera
verksamheten?
Kontakta Mona om du vill hjälpa till att sälja eller prenumerera.

