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Vecka 32-33 2021 
s 

Eskilstuna OL 
Vasavägen 80,  633 58 Eskilstuna 

Höstsäsongen rivstartar! 
Nu drar höstsäsongen igång med en ketchupeffekt där alla uppskjutna tävlingar ska tas 
igen. Redan på söndag ordna IK Standard en ”jubileumssprint” i Hållsta. Ingen 
föranmälan och kan vara bra träning för Sprint DM som Ärla arrangerar i 
Fröslunda 22/8. Innan dess har vi vår egen Eskilstunaorienteringen (där 
ungdomarna kan springa i fin terräng norr om Rinkesta) och OK Tors Medel 
DM i Svista. Helgen innan finns det också tävlingar i Nyköping och 
Oxelösund. 

Melkers Minne 18/8 
Södertälje-Nykvarn ordnar sedan många år en särskild ungdomrsstafett för tvåman-
nalag. I år går den av stapeln onsdagskvällen 18/8. För oss är det aktuellt att få ihop 
så många som möjligt. Aktuella klasser är H14, H12 och Inskolning och vi vill få in 
så många intresserade som möjligt senast 9/8. 

Träningsupptakt 19/8 

Inför hösten diskuterar vi utökat träningssamarbete med OK Tor. Vi kommer 
också att låta Stjärnorna kämpa vidare i Stjärnkampen där EOL idag ligger på 
8:e plats med god chans att avancera. Vi startar upp med en samling för alla i 
Vilsta torsdagen 19/8 där vi också kommer att fixa kvällsförtäring för alla. 

Ungdomsutmaningar 
Förutom stjärnkampen finns i Sörmland 3 utmaningar för våra ungdomar: 

 Ledartröjan: för klasserna HD 14 och 16 samlas individuella poäng för 
placeringar och deltagande, med fina individuella priser. (14, 15, 21, 22 och 
24/8, 9 och 12/9 samt 3/10)  

 Ungdomsklubbmatchen: Alla ungdomar upp till 16-klass samlar klubbpoäng 
utifrån placering och deltagande. (4, 15 och 24/8, 3 och 12/9samt 2 och 3/10) 

 Raketen: För alla deltagande ungdomar upp till 16 ser man vilken klubb som 
mest ökat sitt deltagande från tidigare år (21 och 24/8, 18/9 och 3/10) 

 

Kommande 
händelser 

2021—08-08 
Sprint Hållsta – ingen 
föranmälan. 

2021-08-14 och 15: 
Ledartröjetävlingar Ö om 
Oxelösund. (Anmälan -8/8). 

2021—08-18 
Melkers Minne – hitom 
Södertälje 

2021—08-21 (Anm. 15/8) 
EOLs Hösstorientering i 
Grytsjöskogen  

2021—08-22 (Anm. 15/8) 
OK Tors Medel DM vid Svista 

2021—08-24 (Anm. 17/8) 
Sprint DM Fröslunda 
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