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Orintoken  

Officiellt organ för OK Orinto 

 

 

Skinkloppet med årsavslutning 
      

Skinkloppet äger rum söndagen den 4 december i och vid klubbstugan med sedvanligt annorlunda 

orienteringslopp. Samling kl. 10.00, start kl. 10.30. Alla medlemmar är välkomna till en promenad 

eller lopp i skogen. Ingen föranmälan. 

Efter loppet är det förtäring med utlottning av julskinka och priser till dagens löpare, samt 

pristudelning för årets prestationer. 

 

 

 

Ny träningsdress är under framtagning. 
 

Vi har ju sedan tidigare en tävlingströja och ett överdragsställ. Men någon klubbdräkt för träning 

har klubben inte haft på många år. Därför har nu ett arbete startats för att ta fram ett förslag på hur 

en sådan dress kan se ut. Vidare information om detta kommer längre fram på vår hemsida. 

 
 

 

Klubbflagga 
 

Ni som har varit ute på tävlingar under året har säkert märkt att antalet klubbflaggor har ökat 

markant. Många klubbar har bytt ut sina gamla vimplar och skärmar mot dessa flaggor. 

 

Även vi kommer att skaffa en sådan flagga tills nästa säsong. Om du har något förslag på hur 

denna skall se ut, får du gärna ta med detta till årsavslutningen den 4 december i Stugan. 

 

Exempel på flaggor kan du se på trelars.wordpress.com. 
 

 

 

Träningar i vinter 
 

Vi kör gemensam löpträning från stugan på söndagar klockan 10. Under veckorna kan man springa någon 

av nattcuperna i Göteborg eller 7-härad. Information om dessa cuper kan du läsa på hemsidan. 
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Ungdomsverksamheten 
 

Under året har ungdomsverksamheten verkligen tagit fart. Det började tidigt i våras, då Bengt 

Mattsson och Pertti Heed besökte skolorna i Rävlanda, Hindås och Bollebygd (inklusive 

Gaddenskolan). Målgruppen var klasserna 2-4. 

Det blev totalt 8 lektioner under våren och ytterligare 5 i Hindåsskolan undre hösten då Ingemar 

Lindblom och Inger Ersmark ersatte Pertti. 

Klasserna i Rävlanda och Hindås hann med två övningar, både inomhusorientering i idrottshallen 

och utomhus på skolgården med närmaste omgivning, medan Bollebygdsskolorna bara hade 

inomhusorienteringen. 

 

För de som undrar vad innomhusorientering är kan vi berätta kortfattat hur det går till.  

Deltagarna får en karta över idrottshallen där olika föremål som bockar, bänkar, mattor, pallar etc. 

är utplacerade och utmärkta på ”kartan”. Där finns också banorna inritade och som kontroller 

finns SportIdentenheter utplacerade. 

Banorna har olika slingor, så det går inte följa någon annan, som kanske har en annan slinga, utan 

man måste lita helt till sig själv. Det är en mycket bra övning för att lära sig att "passa in" kartan 

och tyda de olika föremålen, för att hitta till rätt kontroll. Givetvis används "SportIdentpinnarna” 

för stämpling och då kan alla få sina tider utskrivna på en pappersremsa efter målgången.  

De flesta tyckte att det var jätteroligt och ville genast göra om det och försöka få en bättre tid. 

 

Senare under våren kunde vi flytta utomhus i det vackra vårvädret och hade liknande övning för 

Rävlandaskolan, men då på ett lite större område på och omkring skolgården. Hindåsskolan hade 

som tidigare nämnts sina övningar – även de i vackert väder – under hösten. 

 

I samband med övningarna i skolan bjöd vi in alla intresserade till vår nybörjarkurs, som 

genomfördes under fem vackra tisdagskvällar i maj. Den blev verkligen en succé. Vid första 

tillfället kom 46 barn och 17 föräldrar till stugan. Det var tur att så många medlemmar ställde upp 

och hjälpte till, liksom vid de följande 4 tillfällena. Visserligen sjönk deltagarantalet något vid de 

följande tillfällena något, men vi kunde räkna in totalt 178 barn och ungdomar på de fem kvällarna 

vilket betyder drygt 35 i snitt per tillfälle. 

Det har också gett föreningen c:a 40 nya medlemmar 

 

Vi vill i detta sammanhang tacka Sparbankstiftelsen Sjuhärad för det generösa bidraget på 20.000 

kronor, som vi fick i våras. Det har hjälpt oss att uppgradera vår SportIdentutrustning med fler 

enheter och fler "pinnar", så vi kommer att kunna genomföra våra övningar på bästa sätt, om i får 

lika många deltagare även i fortsättningen. 

  

Nybörjarkurserna fortsatte under hösten, men om vi hade tur med vädret under våren hade vi lika 

mycket otur under hösten, med regn vid de flesta tillfällena. Trots det hade vi mellan 10 och 20 

trogna deltagare under 6 tisdagskvällar under augusti – september. 

Flera av nybörjarna har också redan under hösten varit ute på olika tävlingar  

 

Hela upplägget med skolbesöken var så lyckat, att vi kommer att fortsätta på samma sätt men med 

ännu större satsning på skolorna nästa år. Vi har kallat projektet ”Skoltrappan” och avser att utöka 
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från årets två steg med innomhusorientering och skolgårdsorientering med ytterligare ett steg, med 

en enkel bana i mera naturlig orienteringsterräng i skolans närhet. 

Riksidrottsförbundet har av regeringen fått 500 miljoner kronor för satsning under 5 år på idrottens 

barn- och ungdomsverksamhet i det som kallas ”Idrottslyftet”. Ur den fonden har vi fått bidrag, 

som vi i första hand kommer att använda till revidering av skolkartorna vid de fyra skolorna och 

lyfta upp dem till den norm som gäller för officiella sprinttävlingar.  

 

Vi ser redan nu fram emot en kommande vårsäsong, med goda förhoppningar om fina framgångar 

för våra nya medlemmar.  

  

  

 

5 dagars 2015 

 
Arbetet med femdagars 2015 i Borås pågår för fullt och under året har man bl. a tagit fram förslag 

på områden för de olika etapperna. Exempel på dessa områden är Fritsla, Sexdrega, Bredared, 

Borås Arena och Bollebygd. Vilka områden som slutgiltigt väljs beror på om något område skall 

användas vid flera etapper. Utöver etapperna kommer det att behövas områden för träning och 

precisionsorientering. Om Bollebygd blir platsen för något av dessa aktiviteter vet vi dagsläget inte 

ännu. 

 

 


