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Eskilstuna OL 
Vasavägen 80,  633 58 Eskilstuna 

Sprintserien startar tisdag 4/5 
Sprintserien startar i Kjula med parkering vid skolan. Inbjudan har kommit sent, men 
man kan anmäla till tisdag morgon. Fri starttid 17.30-19. OBS Skala 1:5.000. För att 
undvika smittspridning är arrangemanget bara öppet för barn och juniorer. Jag anmäler 
Mathilda, Herman, Isac och Iris. 

Gemensam avfärd från Vilsta kl 17.  

KLASSER 
H10, D10, U1 ca 1,5 km 
H12, D12, U2 ca 1,8 km  
H14, D14, U3 ca 2,1 km 

H16, D16, U4 ca 2,4 km  
Juniorer Herrar ca 2,4 km  
Juniorer Damer ca 2,4 km 

 

TORSDAGSTRÄNING I VILSTA  

För SOL-gruppen får nu börja springa på skogskarta med en stjärnorientering 

 Stjärnorna får en utmaning att tärna på kombinationen ansträngning och 
koncentration, dessutom kommer vi att försöka samla in var och ens personliga mål 
för säsongen. Fundera gärna igenom tipsen nedan! 

 

I vårt idrottande kan vi drivas av inre motivation och att känna oss kompetenta som orienterare. 
Vilken typ av mål vi har och i vilket målsättningsklimat vi befinner oss i påverkar hur vi ser på 
framgång. Hur vi bestämmer vad som är en bra prestation kan påverka hur vi mår, känner och 
agerar över tid. Genom att tänka över målinriktning och den miljö vi har runt omkring oss kan vi 
få viktig information om hur vi ska agera. Syftet med uppdraget är att du ska sätta upp ett eget 
mål att jobba mot. 

STEG FÖR STEG 
- - Du bestämmer ett mål och skriver ner det. Det ska inte vara ett prestationsmål som till 

exempel ”att vinna DM”, utan ska vara ett utvecklingsmål, som att ”bli bättre på kurvbild”. Du 
ska även förklara varför målet är viktigt och betydelsefullt.   
-  Identifiera hinder för att nå målet och sätt att övervinna hindren.   
- Ledaren ger återkoppling på målsättningen och planerar även in uppföljning 
- Vi bestämmer ett datum då för att utvärdera ditt mål och fundera på hur de kan anpassa och 
använda sig av erfarenheterna till kommande målsättningar.  
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Sprintserien Kjula 

2021-05-06 
Ungdomsträning i Vilsta 
kl 18 
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