PROGRAM hösten 2012
Vill veta mer? Ring någon av oss ledare eller titta på klubbens hemsida
Dag
Okt
To 4
Lö 6
Sö 7
To 11
To 18
Sö 21
To 25
Lö 27
On 31

Klockan Tävling/träning

Plats

17.45

Linje-OL + kompass
25manna
25mannakorten

17.45
17.45
11.00

Linje-OL gatuorientering

Enskede skola
Tumba
Tumba
Enskede skola
Enskede skola
Granby, Lissma

17.45
10-15

Nov
To 1
Sö 4

10-15
10.00

To 8
Lö 10

17.45
10.00

Sö 11
To 15
Sö 18
To 22

10.00
17.45
10.00
17.45

Sö 25
To 29

17.45

Stjärn-OL
Hellas parstafett +
Öppna banor
Skolgårds-OL
Haningesprinten
Höstlovskul i
Liljeholmshallarna
Höstlovskul
Höstlunken
Patrull långdistans +
öppna banor
Stjärn-OL
Tullinges tävling

Enskede skola
Rudan?

UNGDOMSEKOT
Nr 4, årgång 39
Oktober-november 2012
Therese Sjöberg
Nina de Boussard
Martina Sundberg
Mona Forslund
Hemsida

Ring gärna om det är något ni vill veta mer om …
_______________________________________________________

HÄNDELSERIK
Liljeholmshallarna
Visättra IP

Enskede skola
Björkhaga skola,
Tumba

Tullinges tävling
Teknikträning+ Äventyr Enskede skola
??
Linje-OL
Träning av luciasånger
??
Gatuorientering
Enskede skola

Att se fram emot i december
Höstavslutning med lucia och skinkloppet söndag 9 december
i Ravinstugan vid Hellasgården

773 11 17
0730 35 31 59
648 48 10
073 728 03 03
437 513 26
070 670 37 50
712 24 15
073 653 01 27
www.ifkenskede.se

HÖST

Glädjande nog har vi fått flera nya ungdomar i höst. Vid höstupptakten vid
Enskede IP i sämsta tänkbara väder kom Filip och Gustav Flodström samt Leia
Eriksson, grannar till Tage och Albert Mührer. Filip och Gustav har sedan varit
med på träningarna vid Kärrtorp. Av de 37 som deltog i ösregnet var 8 våra egna
ungdomar. Någon vecka senare
kom ytterligare två pojkar som är 12 år,
Viktor Sjölund och Nils Älvestam. Mycket välkomna allihop! Hoppas ni ska
trivas i klubben och liksom vi tycka att orientering är jättekul. Gustav och Nils
har redan hunnit bli klubbmästare i terränglöpning!
PS! vi hälsar också Sarah Hersgren och Olivia Lilja välkomna! De har redan
hunnit vara med och tävla på ungdomsserien dock inte på finalen.
Under hösten har följande hänt:
Ungdomsserien
Först tävling för söderklubbarna 29 augusti vid Saltsjöbadens skola. Där Mona
lyckades åka fel och gjorde övriga ledare nervösa eftersom hon hade lådan med
SI-pinnarna. 19 ungdomar deltog och fick ihop 283 poäng. Några anmälda kom
inte så Tore Strandin tog chansen att göra debut. Klubben ligger nu på 18:e
plats inför finalen.

Klubbmästerskap i terränglöpning vid Kärrtorps IP 20 september där vi korade 3
ungdomssegrare: Gustav Flodström i klassen upp till 7 år, Nils Forsberg-Rundström i
klass 8-10 år och Nils Älvestam i en öppen klass.
Resultat:
1 Gustav Flodström
1 Nils Forsberg Rundström
2 Linn de Boussard
2 Elis Forsberg Rundström
3 Lucas de Boussard
3 Filip Flodström
4 Sarah Hersgren
4 Tage Mührer
5 Bo Strandin
1 Nils Älvestam
2 Samuel Cowburn
3 Eva Sjölund

Träning
Torsdagar i Enskede skola. Tyvärr har vi fått kortare tid så för att hinna utnyttja
gympasalen också, samlas vi 17.45 och springer ut kl 18.00 prick. För de yngre fortsätter
nyckeljakten. Vi har nu hittat 3 nycklar och varannan torsdag finns en ny nyckel. Det
blir 4 nycklar till och sista torsdagen ska vi prova om någon av dem går till skattkistan!
Vi planerar även bowling, äventyrsbad eller kanske Boda Borg även om det är långt att
åka. Vi återkommer.
Eftersom det är mörkt på torsdagskvällarna har vi även planer på träffar på helgerna. Vi
tänkte utnyttja befintliga tävlingar. Söndag 21 okt vid Granby, Lissma. Lördag 27 okt
Haningesprinten troligen vid Rudan. Söndag 4 nov Höstlunken vid Visättra IP och
slutligen 10 eller 11 nov Tullinges tävling vid Björkhaga skola, Tumba.

Ludvig Sandahl tävlade med de vuxna och sprang 3 varv på elljusspåret.
Och nu i helgen final i ungdomsserien. Vi hade 24 ungdomar anmälda men
förkylningar och annat gjorde att inte alla kunde ställa upp. Glädjande nog ville två
småsyskon vara med på de vakanta platserna – Hilmar Hedin och Tore Strandin.
Många gjorde fina insatser och kämpade för klubben. Men vi lyckades ändå inte
förbättra vår placering utan slutade som 18:e klubb av 23. Däremot hade vi bättre poäng
än förra året. Statistiken visar att vi blir bättre och bättre. Och nästa år kan alla utom Per
Knutes vara med igen. Ett år äldre och duktigare.
Lite glädjande statistik
2009 blev vi 20:e med 675 poäng
2010 blev vi 19:e med 945 poäng
2011 blev vi 17:e med 1353 poäng
2012 blev vi 18:e med 1412 poäng
Men förra året deltog 24 klubbar.

USM
Annat glädjande är att både Ludvig Sandahl och Per Knutes blev uttagna till ungdomsSM i Småland vid High Chaparall. Per blev tyvärr förkyld och kunde inte delta och
Ludvig gjorde väl inte något av sina bästa lopp. Vi får läsa mer i nästa nummer av stora
EKOT.

Natti Natti
Vi har även arrangerat tävlingen Natti Natti. Denna gång från Farsta IP där våra yngre
tjejer hade hand om markan. Erica Sohlberg-Andersson var huvudansvarig och hade
god hjälp av Josefin Glasell.

Höstlovskul
Mona behöver hjälp med inomhusorientering i Liljeholmshallarna av de lite äldre
ungdomarna medan de yngre är välkomna att testa både orientering och andra idrotter.
Onsdag 31 oktober och torsdag 1 november, öppet 10-15.

Lotter
All vår verksamhet kostar pengar. För att kunna ha låg
medlemsavgift säljer vi Folkspels produkter.
Bingolotten som kostar 50 kr och Sverigelotten som är
en skarplott och kostar 25 kr.
Dessutom just nu julkalendern som är den produkt vi
tjänar mest på. Kalendern kostar 50 kr och vi får 25 kr i
provision. Ta hem ett antal och sälj till släkt, vänner
och grannar. Kalendern finns redan nu och det är bra att
vara tidigt ute innan den finns i affärerna.
Vi har fått 2 biobiljetter att tävla om. Kommer att lottas
ut så sälj många kalendrar så har du större chans att få
gå på bio.
Prata med Mona på träningen eller ring

