VINTER-OL
Vi drar igång träningar igen under januari och februari, men det blir en annan form jämfört
med tidigare år p g a Corona. Start redan den 2 januari.
Träningarna kommer läggas upp på Eventor och kommer kallas ”Helgens bana”. Där hittar du
mer information om plats och även kartor för utskrift. Länk till respektive träning hittar du på
OK Älmes hemsida i kalendern www.okalme.se
Banorna är möjliga att springa från lördag kl 11 t o m söndag kl 16. Om du meddelar
respektive arrangör senast fredagen kl 12 så kan du få karta utskriven och levererad till
brevlådan utanför klubbstugan på Fågelvägen i Älmhult. Annars är det möjligt att skriva ut
dem själv via Eventor.
Banorna kommer vara markerade med orienteringsskärmar i terrängen, men det kommer inte
finnas någon arrangör på plats. Banor arrangeras som stads-OL eller skogs-OL runt
klubbstugan, ta hänsyn till skidspår. Det är även möjligt att förlägga träningen till andra
områden, men tänk då på att det fortfarande kan vara jakttider.
Klass 1.
Nybörjare
ca 2 km
Klass 2.
Gul svårighet, se bilaga,
2 - 3 km
Klass 3.
Medelsvår - svår
3 - 5 km
Beroende på väder kan banan göras längre eller med möjlighet att korta ner. Det är även
möjligt att göra en lång bana som kan kortas för klass 2 och 3.
Januari
2-3
9-10
16-17
23-24
30-31

Arrangörer:
Jon Lindskog
Kjell Svensson
Lars Hultkvist
Sven Ruther
Torsten Claesson

Februari
6-7
13-14
20-21
27-28

Johan Axelsson
John-Arne Sandström
Lars Henriksson
Jakob Assarsson

Till arrangören:
Meddela i god tid Jon Lindskog per mail, lindskogjon@gmail.com, var du kommer arrangera
din träning.
Skriv ihop en enkel inbjudan med instruktioner om parkering, start och mål.
Maila kartor i pdf-format och skicka med både banläggningsfil (Ocad/Purple pen) och kartfil
(Ocad). Beställda kartor läggs i brevlådan vid klubbstugan. Lägg kartan i plastficka och skriv
namn på baksidan så ingen tar fel karta.
/OL Kommittén

