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Älmare
Imorgon är det skolstart för våra ungdomar och vi hoppas att de alla har haft ett härligt sommarlov.
Troligen har Elin redan lämnat Älmhult och flyttat till studentrummet i Huskvarna där hon ska
tillbringa tre år på orienteringsgymnasiet. Lycka till!
Träningsorienteringarna har dragit igång på tisdagarna och deltagandet har varit stort redan från
start.
Ungdomens 10mila i Tibro
Årets upplaga av ungdomens 10mila var lika välarrangerat och trevligt som vanligt. Enni Lindskog och
Johan Björck ställde upp i klassen HD12 tillsammans med lagkamraterna Eddie (OK Vilse), Noah (OK
Vilse) och Jacob (OK Gynge). Laget placerade sig på 18:e plats bland 125 startande lag. Grattis! Detta
är en av många tävlingsarrangemang som man bör uppleva även om man inte är ungdom då det
finns fina individuella tävlingar i anslutning till ungdomsstafetterna.
Götalandsmästerskapen
Småland hade många fina placeringar både individuellt och i stafett under GM-helgen i Varberg. Elin
Svensson var uttagen att delta för Småland och i den individuella sprinten placerade sig Elin i mitten
av det tuffa startfältet och på långdistansen blev det en 15:e plats bland 43 startande i D16. I
söndagens stafett sprang Elin första sträckan i Småland lag 4 och laget slutade på en finfin 5:e plats
efter fyra andra Smålandslag. Fantastiskt! Heja Småland!
DM-stafett i Växjö den 4 september
Vad sägs om en kraftsamling för att ställa upp med flera lag på DM-stafetten som arrangeras av Växjö
OK? Första klubb att anmäla lag var faktiskt OK Älme  Det har sedan länge stått klart att Olle, Filip
och Simon Sjöfors ställer upp i H35. Vilket blir nästa lag att anmäla sig?
Ett lag i H12 är på gång. I ungdomsklasserna ska man vara minst tre deltagare per lag, men man kan
vara upp till tre stycken på den andra sträckan vilket ger totalt fem löpare. I H12 har andra sträckan
vit nivå vilket ger utrymme för de tjejer och killar som är yngre alternativ inte har orienterat så länge
att delta. Hör av er om ni är intresserade eller har frågor.
25manna i Stockholm – Blir det ett lag även i år?
Anmälningstiden till årets 25manna-stafett går ut den 31 augusti så absolut senast på söndag den 28
augusti måste ni som är intresserade av att delta anmäla intresse på Eventor. Just nu har endast sju
stycken anmält intresse av att delta i stafetten. Ni som inte är intresserade av att delta i stafetten,
men gärna vill åka med på resan kan med fördel också anmäla er nu eftersom vi måste ge besked om
hotellrum inom kort. Mer information finns på hemsidan.
Vad är på G?
VM i orientering 
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