
Du använder väl klubbalmanack-
an. Där hittar du alla möjliga akti-
viteter. 

Nybörjarkursen mån-
dagar 5, 12 o 19 maj 
Årets nybörjarkurs pågår för fullt. 
Om du känner någon som Du tyck-
er borde börja är det bara att ta 
med dem till Tråbacken. 
Du ungdom som är lite äldre kan 
gärna komma och hjälpa oss med 
kursen. 

Våra ungdomar 
H20  Viktor Lundén 
D20  Lovisa Östman 
 Erika Mickelson 
D18 Kim Norberg 
 Amanda Daniels 
 Emma Djärv 
D16 Cornelia Lundén 
D14 Hanna Daniels (K) 
 Tindra Jernström 
 Emma Hansen 
 Julia Wanner 
H12 Linus Jernström 
 Viktor Djupenström (K) 
 Max Norberg (K) 
D12 My Blixt 
 Clara Jansson 
 Tilda Borgström 
 Julia Pettersson (K) 
H10 Lucas Wanner 
D10 Tilde Blixt 
 Liv Norberg 
 Anja Mickelson 
 Alice Nykvist 
 Hedda Borgström 
 Alde Johansson 
 Klara Söderlund 
U Annie Johansson 
 Ella Nykvist 
 Nora Johansson 
 Signe Jernberg 
 Svea Borgström  
 Anna Falkland 
+  Flera nybörjare  

Ungdomskommittén 
Maria Strömberg 575 89, Thomas 
Nyberg 586 48, Johan Wanner 
591 69, Hansi Kraus 519 90, Ola 
Jernström 551 83 och Johan Blixt 
589 01. 

Folkareserien tisdagar 
6, 13, 20 o 27 maj 
Fyra tisdagar i rad med mycket lä-
rorika tävlingar för alla våra ungdo-
mar, även årets nybörjare. Du be-
höver inte vara rädd att lämnas i 
sticket, vi tar hand om Dig. 
Den första tävlingen arrangerar 
vi och den går vid Tråbacken på 
tisdag 6 maj.  
Anmäl Dig själv på Eventor 
(inkludera närtävlingar) eller hör 
av dig för hjälp. 

Barn-/Ungdomsträ-
ningar 8, 15 o 22 maj 
Mycket viktiga för att Du ska få den 
kartträning Du behöver. Vi samlas vid 
Tråbacken och åker ut i terrängen med 
ledare och medhjälpare. 
Uppföljar-/medhjälparlista finns på 
hemsidan under ungdomsfliken. 
För alla, från årets nybörjare upp t om 
juniorerna. 
För vuxna som ej är uppföljare ak-
tuell torsdag önskar vi att ni tar del 
av träningarna på egen hand. 

Sälenläger 2014 
Nu är det återigen dags för vårt 
klubbläger i Sälen. I år är det 
26-29 juni som gäller och täv-
lingarna går i år av stapeln vid 
Hundfjället.  

 

Vi har hela stugan i Sälsätern för 
oss själva och även Annexet är in-
bokat så det är upplagt för en triv-
sam tillställning.  
 

Orienteringstävlingarna är fredag, 
lördag och söndag vid Hundfjället. 
Det finns även mycket annat i an-
slutning till stugan som äventyrs-
bad, vandrings och cykelleder. Det 
går även att hitta fina platser att 
träna löpning på. 
 

Klubben subventionerar hela boen-
det för medlemmar och maten fixar 
Maj-Britt som vanligt till självkost-
nadspris. Är du inte medlem kostar 
boendet 350 kr för vuxen och 150 
kr för barn och ungdomar. 
 

Mer information kommer men då 
det ska planeras med mat och an-
nat är det bra med så tidig anmä-
lan som möjligt.  
Anmälan senast 9 juni till Hansi 
eller Maj-Britt. 

Anmälan till tävlingar 
Dalaporten närmast i tur 
Vi vill att så många som möjligt av 
våra ungdomar och andra medlem-
mar tävlar flitigt på större tävlingar 
(i helgerna). 
Till dessa anmäler man sig normalt 
ca 1 vecka innan tävling. För de 
nya i U-klasser och Inskolning an-
mäler man sig på tävlingsdagen. 
Närmast i tur står Dalaportens 
stora tävlingar helgen 10-11 maj i 
Strandmora. Dit ska det anmälas 
senast söndag 4 maj direkt i an-
mälningssystemet. Du kan också 
ringa till Maj-Britt 070-464 23 49 
eller någon i ungdomskommittén 
och få hjälp. 
Viktiga tävlingar i maj 
10-11/5 Dalaporten i Strandmora 
17-18/5 OL-touren i Falun 
24-25/5 Mora (se miniläger) 

Nu går vårsäsongen i en rasande fart. Massor med aktiviteter 
i maj. Vi hoppas Du vill vara med på så mycket som möjligt. 
Det här brevet ska hjälpa Dig att hitta rätt i aktiviteterna. Hör 
gärna av Dig om Du undrar över något. 
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Äventyrsdag 
För ett antal år sedan hade vi verkligt populära Äventyrsdagar för våra ungdomar. Nu 
är det dags igen. I grupp tar man sig fram en bana som består av olika stationer. Lite 
spännande, lite roliga och lite kluriga. Vi har inte bestämt datum ännu, men en var-
dagkväll en bit in i juni är ett hett tips. 
Vi återkommer om detta och hoppas att alla vill vara med! 
 
Miniläger i Mora! Besked om boende snarast!  
24 o 25 maj har Mora två orienteringar i Läde. Där hoppas vi att många vill vara med. 
Johan Wanner är på hugget och har kollat upp ett boende med 23 bäddar i Gopshus. 
Natten mellan lördag och söndag är det som gäller. Vi har löfte om att få hålla det nå-
gon dag men hör av dig snarast om du är intresserad av en plats, 200:- bädden. Hör 
av dig till Johan. 
 
DOF-läger för ungdomar upp t o m 16 år 
Förra året arrangerade vi DOF-lägret vid Domarhagen. I år är lägret 13-15 juni och det 
är Stora Tuna OK som är värd. Boende och mat på Skräddarbackens skola, hårt un-
derlag. Vi hoppas att ni som var med då vill vara med igen och naturligtvis flera nya. 
För att vara med ska du kunna klara att sova själv, även om det naturligtvis finns le-
dare och intresserade föräldrar med. 
Vi återkommer med inbjudan och kostnader senare. På söndagen arrangeras en 
Sprinttävling för alla. 
Tala om ditt intresse för någon i ungdomskommittén. 
 
Rikslägret för ungdomar 13-16 år 
Lägret arrangeras i Sälen 23-28 juni och kan delvis kombineras med klubblägret. 
För att du ska kunna vara med här krävs det att du tränar och tävlar i stor utsträck-
ning, eftersom lägret tar rejält på krafterna. Vi återkommer med mera detaljer om 
program, ledare och kostnader. 
 
Poängjakten 
Aktiviteter från 6 maj och framåt ger poäng i Poängjakten som sedan gäller säsongen 
ut. Du kommer att få en lista på vilka aktiviteter som gäller. Då perioden är slut blir 
det prisutdelning efter poängsumman du kommit upp till. 
 
Dalacupen / Dalarnas Juniorcup 

Dalacupen är för ungdomar 13-16 år. Dalarnas Juniorcup är för åldern 17-20 år. I år 
är nyheten att MTB finns med. 
26/4 Smedjebackens OK 
10/5 Dalaportens OL 
17/5 OK Kåre 
25/5 IFK Moras OK 
29/5 IK Jarl Rättvik DM MTB-O 
15/6 Stora Tuna OK sprint 
28/6 Malungs OK Skogsmårdarna 
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