
     

Välkommen till en ny säsong med IFK Göteborg orientering! 

Hitta till klubbhuset:  Vår klubblokals adress är Brudaremossen 20.    

Medlemsavgift: Medlemsavgiften för barn/ungdom helår 2019 är 400kr. 

I medlemsavgiften ingår tränings- samt tävlingsavgifter. Om inte redan gjort, betala in medlemsavgift 

till BG 5232-0769, ange barnets namn och personnummer (el. födelsedatum). Extra kostnader kan 

tillkomma vid läger.   

Höstens program:  

Tisdagar är fortfarande vår huvuddag för ungdomsträningar. Start 18.00 från klubbanläggningen. 

Information om vilka grupper vi har för våra ungdomar hittar man på vår hemsida på 

https://ifkgoteborgorientering.se/var-ungdomsverksamhet/ 

På torsdagarna arrangerar vi även gemensam träning med klubbarna Sjövalla och Landehof. De 

ungdomar som är 13 år och äldre rekommenderas även att följa med på dessa träningar. Det är de 

som är markerade som ”Teknikträning” i kalendern nedan. Dessa träningar är på olika platser varje 

vecka för att vi skall variera vilken karta vi springer på. 

Förutom tisdags och torsdagstränignar har vi även lagt med ett antal tävlingar i kalendern, se nästa 

sida. Det finns många fler, men dessa är de vi föreslår i första hand. Urval genom max 1 tävling per 

helg, oftast lördagen, inom ca 45min från Göteborg.  

Tävling ska dock ses som träning med målet att ungdomarna behöver erfarenhet. Ungdomar springer 

med sin förälder i så kallad U-klass, tills de är mogna att springa själva. Det är MYCKET viktigt att de 

inte får springa själva för tidigt. Prata gärna med oss ledare på träningarna om ni funderar på hur det 

fungerar med tävlingar. 

Övrigt 

Alla tisdagsträningar startar 18.00     

Förälder (eller annan ansvarig) följer sitt barn fram tills dess att barnet kan orientera själv.                                                                                                                                                                                                 

Till träningarna behövs till en början endast kläder efter väder. Med tiden kan man komplettera med 

utrustning enl. nedan: 

• Kompass – Vi rekommenderar en tumkompass eller handledskompass.  

• SI-pinne – Kan hyras på tävling. Vi rekommenderar SI-card 9 eller 10. 

• IFK-Kläder – Ansvarig Ulf Kokinsky, ulf.kokinsky@gmail.com. Han närvarar också vid vissa 

tisdagsträningar.      

Anmälan till tävlingar sker via https://eventor.orientering.se. Gå in på "tävlingskalender". På IFK´s 

hemsida instruktioner om hur man skapar sig ett eget konto på eventor. 

Info på nätet: https://ifkgoteborgorientering.se/ (Ny hemsida!) På hemsidan finns en 

kalenderfunktion där vi lägger in träningarna. Man kan även prenumerera på denna kalender till sin 

telefon eller dators vanliga kalender. https://ifkgoteborgorientering.se/calendar/ 

Se även Facebook-grupp: "IFK Göteborg orientering ungdom" 

https://www.facebook.com/groups/1392105894392102/  

https://ifkgoteborgorientering.se/
https://ifkgoteborgorientering.se/calendar/
https://www.facebook.com/groups/1392105894392102/


 

Datum Typ Dag Aktivitet och plats 

2019-08-15 Träning tors Teknikträning Delsjöområdet 

2019-08-20 Träning tis Klubbstugan – första OL-träningen för höst 2019 

2019-08-21 Träning ons GOF 13-16 år träning 

2019-08-22 Träning tors Teknikträning Mölnlycke 

2019-08-23 Tävling fre GBG-o-meeting, medel Sandsjöbacka 

2019-08-24 Tävling lör GBG-o-meeting, sprint Liseberg 

2019-08-25 Tävling sön GBG-o-meeting, lång Sandsjöbacka 

2019-08-27 Träning tis Klubbstugan 

2019-08-29 Träning tors Teknikträning Landvetter 

2019-09-01 Tävling sön DM lång, Lerum 

2019-09-03 Träning tis Klubbstugan 

2019-09-05 Träning tors Teknikträning Delsjöområdet 

2019-09-07 Tävling lör DM medel Anneberg 

2019-09-08 Tävling sön DM stafett Anneberg (IFK arrangör) 

2019-09-10 Träning tis Klubbstugan 

2019-09-12 Träning tors Teknikträning Mölnlycke 

2019-09-14 Tävling lör Hjortlördan medel Alingsås 

2019-09-15 Tävling sön Hjortsöndan lång Alingsås 

2019-09-17 Träning tis Klubbstugan 

2019-09-18 Träning ons GOF 13-16 år träning 

2019-09-19 Träning tors Teknikträning Landvetter 

2019-09-21 Tävling lör Aleträffen lång / Bahco Cup 

2019-09-22 Tävling sön Herkules Skogsdåd medel / Bahco Cup stafett 

2019-09-24 Träning tis Klubbstugan 

2019-09-26 Träning tors Teknikträning Delsjöområdet 

2019-09-28 Tävling lör Bredareds IF medel 

2019-09-29 Tävling sön Flundrehof medel, Sjuntorp 

2019-10-01 Träning tis Klubbstugan 

2019-10-03 Träning tors Teknikträning Mölnlycke 

2019-10-04 Tävling fre Partilletripeln sprint 

2019-10-05 Tävling lör Partilletripeln lång 

2019-10-06 Tävling sön Partilletripeln medel 

2019-10-08 Träning tis Klubbstugan 

2019-10-10 Träning tors Teknikträning Landvetter 

2019-10-15 Träning tis Klubbstugan 

2019-10-22 Träning tis Klubbstugan 

2019-10-26 Tävling lör Smålandskavlen 

2019-10-27 Tävling sön Fräknefejden, Ljungskile 

2019-10-29 Träning tis Klubbstugan 

2019-11-05 Träning tis Klubbstugan – sista orienteringsträningen för hösten 2019 

2019-11-08 Tävling fre-sön O-event Borås (Zoo-orientering på söndagen) 

     


