
Planering kommunarrangemang
Eskilstuna 2023
Ärla IF, OK Tor, Eskilstuna OL, IK Standard, Kjula IF, Stora Sundby GoIF

Vinterträningar höst 2022-vår 2023

● På söndagar kl 10.00
● Ingen SI
● Snitslar eller skärm
● Ca 3 km Lätt, gul, ca 4.5-5.5 Svår, blå, ca 7-8 km Svår, blå-svart.
● Vid snö går det utmärkt att lägga banor i stadsmiljö. Gärna lite längre i så fall.
●Gratis

Vinterträningar

v 46 20 nov Eskilstuna OL

v 47 27 nov Kjula IF

v 48 4 dec OK Tor

v 49 11 dec Ärla IF

v 50 18 dec Eskilstuna OL

v 2 15 jan Kjula IF

v 3 22 jan OK Tor

v 4 29 jan Ärla IF

v 5 5 feb Eskilstuna OL

v 6 12 feb Kjula IF

v 7 19 feb OK Tor
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Nattserien vår 2023

● 2 km Mycket lätt, grön
2,5- 3 km Lätt, gul
4,5 km Svår, blå
7,5. km Svår, blå

● Tisdagar, samling kl 18.00, start ca 18.30
● SI
● Gemensam start, någon form av gaffling på mellan och långa banan
● Helst dusch och fika efteråt
● Ställs in vid snö
● Maxtid 1,5h

Nattserien vår

V 9 28 feb Ärla IF

V 10 7 mar Eskilstuna OL

V 11 14 mars Kjula IF

V 12 21 mars Ok Tor

Vårspringet
● 2.0 Mycket lätt, grön

2.5-3.0 Lätt, gul
3.0-3.5 Medelsvår, orange
4.0–4.5 Svår, blå
7.0 km Svår, blå

● Tisdagar kl 17.00-18.30
● Intagninstid av kontroller 19.30

Vårspringet

v 13 28 mars IK Standard

v 14 4 april OK Tor

v 15 11 april Kjula IF

v 16 18 april Eskilstuna OL

v 17 25 april Ärla IF
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Eskilstuna Sprint Cup

● Tisdagar kl 18.30 – 19.30
● H 10, D10 Grön ca 1,4 km

H 12, D12 Vit ca 1,6 km
H 14, D14 Gul ca 2,0 km
H 16, D16 Orange ca 2,5 km
Öppna klasser: Mycket lätt, Lätt, Medelsvår, Svår

● Fokus på ungdomar
● Föranmälan med vakansplatser för ungdomar
● Ingen kostnad för Eskilstunaklubbarnas ungdomar
● Se bilaga med anvisningar och tips från Kalle Larsson
● Prisutdelning till de 3 första i varje åldersklass och diplom till alla deltagare på plats efter

sista tävlingen.

Sprintserien

v 18 2 maj IK Standard

v 19 9 maj Stora Sundby
GoIF

v 20 16 maj Ärla IF

v 21 23 maj Ok Tor

v 22 30 maj Eskilstuna OL

Höstspringet

● 2.0 Mycket lätt, grön
2.5-3.0 Lätt, gul
3.0-3.5 Medelsvår, orange
4.0–4.5 Svår, blå
7.0 km Svår, blå

● Tisdagar kl 17.00-18.30
● Intagninstid av kontroller 19.30

Höstspringet

v 33 15 aug Kjula iF

v 34 22 aug Ärla IF

v 35 29 aug Ok Tor

v 36 5 sept Eskilstuna OL
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v 37 13 sept Kjula IF

Nattserien höst 2023

● 2 km Mycket lätt, grön
2,5- 3 km Lätt, gul
4,5 km Svår, blå
7,5. km Svår, blå

● Tisdagar, samling kl 18.00, start ca 18.30
● SI
● Gemensam start, någon form av gaffling på mellan och långa banan
● Helst dusch och fika efteråt
● Ställs in vid snö
● Maxtid 1,5h

Nattserien höst

v 40 3 okt Ärla IF

v 41 10 okt Kjula IF

v 42 17 okt Eskilstuna OL

v 43 24 okt OK Tor

v 44 31 okt Ärla IF

v 45 7 nov Ev annan klubb

Övrigt

● Arrangemangens inbjudan läggs ut på Eventor och klubbens hemsida senast 14
dagar före utsatt datum. Resultat snarast efter tävlingen i Eventor och på
klubbens hemsida.

● Respektive arrangör fakturerar efter arrangemanget eller samlar ihop för
fakturering 2 gånger per år. Deltagare från klubbar utanför samarbetet liksom
icke klubbanslutna tävlande betalar till respektive arrangör på tävlingsdagen.
Kostnad 40:- för samtliga (gäller ej Sprintserien och vinterträningarna).

● Normal orienteringsbana ska alltid finnas. Det står dock klubbarna fritt att
använda olika arrangemangsmodeller. Sprint eller normal skogsorientering eller
om man väljer att i de längre banorna lägga speciella teknikövningar eller
använda speciella kartutsnitt så ska detta informeras om i Eventor.

● Planeringsmöte för 2024 görs i Ok Tors lokaler den 16/8 -23
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Bilaga 1.

Orienteringsalliansen Eskilstuna

Orienteringsalliansen Eskilstuna är till för att vårda, främja och utveckla orienteringssporten i

Eskilstuna kommun. Det är en informell allians mellan följande föreningar:

Eskilstuna OL, IK Standard, Kjula IF, OK Tor, Stora Sundby GoIF samt Ärla IF.

De gemensamma målen bygger på ett ”en för alla, alla för en”-perspektiv, baserat på tre ”S”:

Samarbete

Vi ska aktivt söka samarbeten; tillsammans är vi starkare, tillsammans får vi en rikare

verksamhet.

Samordning

Vi ska hålla oss informerade om de andra klubbarna har för aktiviteter och mål så att vi kan söka

synergier och undvika intressekonflikter.

Solidaritet

Om en klubb upplever motgångar (t.ex. rekrytering, uppslutning, problem med lokalen) ska de

inte stå ensamma – då ska de andra klubbarna kunna hjälpa till.

Gemensamma mål:

• Att bära ett gemensamt ansvar för att Eskilstuna förblir ett levande centrum för

orienteringssporten.

• Att genomföra gemensamma aktiviteter i form av Vårspringet, Sprintcupen, Höstspringet,

Nattserien samt Söndagsträningar.

• Att bära ett gemensamt ansvar för att de områden som är lämpliga för orientering – vid

Mälaren, runt Eskilstuna, runt Näshultasjön och vid våra delar av Mälarmården – har moderna

och uppdaterade kartor.

• Att skapa och vårda en gemensam rekryteringsbas som omfattar barn, ungdomar, vuxna

nybörjare samt vuxna ”omstartare”.
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• Att säkra livskraftig aktivitet vid klubblokaler i Vilsta, Hållsta, Tallstugan, Ektorp, Åsborgen samt

att dessa lokaler vårdas.

• Att genomföra årliga HittaUt-aktiviteter.

Alla behövs:

Grupp 1: Vi är med för att vi tycker om att utöva sporten på vår egen nivå.

Grupp 2: Vi är med för att vi tycker om klubbgemenskapen.

Grupp 3: Vi är med för att vi tycker om att tävla och bli så bra som möjligt.
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Bilaga 2.

Anvisningar och Tips & Trix till arrangören

Anmälan:

Via Eventor eller i undantagsfall per mail. Senast söndag 23:59 före tävling till respektive

klubb. Ingen Anmälnings-avgift för ungdomar. Vuxna betalar en avgift av 40 kronor, faktureras.

Efteranmälan lämpligen via mail.

Viktigt att klubbarna försöker lägga in nybörjare som deltar frekvent i Idrott online och

anmäler via eventor. Det spar mycket admin-tid för arrangören. Anmäl bara dem ni säkert tror

kommer!

START

Startlista: lottad start 2 min startmellanrum för tävlingsklasser 18:30- ca 19:00

Öppna klasser får starta från 18:20

Spara gärna något glapp eller lägg vakans för sena anmälningar.

Gärna 2 min gå framtid. Tips: använd surfplatta/padda och appen ”GO! – Startklocka”

Definition: Bör vara tryckt på kartan för alla.

Det ska vara lös definition till tävlingsklass.

Öppna klasser behöver inte ha lös, enklast så, valfritt dock.

- HD16 ska ha karta i startögonblicket.

Så är reglerna i sprint. Övriga ungdomar 1 min innan.

(Vid medel och långdistans får ungdomar upp t.o.m. HD16 se kartan 1 min innan)

Startstämpling bara för Öppna klasser. Tävlingsklasser lämpligen efter startklocka

Öppna motionsbanor: Start från ca 19.05 till 19.30. Anmälan på plats eller via Eventor

Dessa kan börja starta några minuter efter sist startande ungdom på samma bana.

Klasser: Färg/svårighet

H 10, D10 Grön ca 1,4 km
H 12, D12 Vit ca 1,6 km
H 14, D14 Gul ca 2,0 km
H 16, D16 Orange ca 2,5 km
Öppna klasser: Mycket lätt, Lätt, Medelsvår, Svår

Lämpligt att lägg 4 olika banor.

Det brukar vara väldigt många i Mycket lätt, då kan det vara ide att lägga olika för HD10 och

Mycket lätt.
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Karta: Sprintkarta i skala 1:4000 (eller 1:5000). Allra helst sprintnorm och skol/park-miljö.

Skogsterräng/skogskarta är också okej i enstaka deltävlingar.

Informera vid behov om sprintregel, ex tjockt staket på kartan är förbjuden att passera.

Klädsel: Informera om det behövs heltäckande klädsel, (vid skogssprint)

PM och Startlista: Publiceras lämpligen söndag före tävling på arrangörsklubbens

hemsida och Eventor. https://eventor.orientering.se/Events

Resultat: Publiceras på arrangörsklubbens hemsida och Eventor.

Sammanlagt Resultat: Poängräkning i tävlingsklasser där 4 av 7 deltävlingar räknas. (Tidigare

år 3 av 5 resp. 4 av 6)

Kalle Larsson ordnar poängräkning i eventor karl123larsson@gmail.com

Fallande poängskala i tävlingsklass med 40, 35, 32, 30, 28, 26, 24, 23, 22, 21…. Ner till 1.

Alla startande får 1p. Vid lika sammanlagd poäng räknas poäng på sista deltävlingen.

Vid lika även där delas plats.

Även U-klasser har fått poäng med 10p om godkänd, 1p vid felstämplat/brutit.

Mest för att hålla koll på totalt antal deltagare.

Prisutdelning: Sker direkt efter sista etappen efter sammanlagt resultat.

Pris till ALLA ungdomar.

Barn som springer öpnna klasser hämtar lämpligen pris direkt efter målgång. Använd lista och

pricka av.

För HD10-16 någon form av prisceremoni med enkel prispall.

Prisutdelning till de 3 första i varje åldersklass och diplom till alla deltagare.

De som får pris men inte kan närvara bör få i efterhand, pris lämnas till resp klubbledare för

utdelning inom klubb.

Klubben som ansvarar för prisutdelning köper in priser och skaffar från ev sponsorer,

Detta blir klubbarnas enda kostnad för ungdomar. Fakturera sedan övriga klubber =

”Totalkostnad inköp ”/ ”Totalt antal startande ungdomar” x ”resp. Klubbs antal ungd.”.

Vi turas om att vara prisansvariga.

Ansvarig klubb:

2010 Ärla IF

2011 Kjula IF

2012 OK Tor

2013 EOL

2014 Ärla IF

2015 Kjula IF

2016 OK Tor (med Thierry G)

2017 EOL

2018 Ärla IF

2019 IK Standard

2020 Covid, ingen prisutdelning

2021 Covid, ingen prisutdelning

2022 OK Tor

2023 EOL

Välkomna!
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