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Vecka 13 2021 
 

Eskilstuna OL 
Vasavägen 80,  633 58 Eskilstuna 

Nu är vi igång! 

Ett 10-tal barn inledde vårens övningar med lite skymningslöpning i Vilsta-skogen 
och från ledarnas sida berättade vi lite grann om tankarna om vårens upplägg. För 
det mesta tänker vi oss ha två träningsgrupper. En för de äldre och/eller varit med 
ganska länge och en för yngre och nytillkomna. 

 För den äldre gruppen tänkte vi hänga på Orienteringsförbun-dets 
utmaning Stjärnkampen, där lite mer orienteringsvana ungdomar utmanas att 
genomföra olika utmaningar under 4 teman: Springa, Hitta, Tänka och Gott och 
Blandat. Man kan välja bland 40 olika utmaningar som kan handla om träning-

smoment eller mer sociala aktiviteter. Läs gärna mer på stjärnkampen.se. 
Deltagande i Eskilstunaklubbarnas närtävlingar på tisdagskvällar blir också viktigt. 

För den yngre gruppen kommer vi fram till maj satsa mest på 
sprintorientering, vilket också innebär tekniskt lättare orientering i stadsnära miljö. 
Då hoppas vi också att fler ska bli sugna på att vara med i Sprintcupen, som är 
Eskilstunaklubbarnas tävlingsserie för unga under maj.  

Vi räknar med att köra vårsäsongen till skolorna slutar, kanske blir det efter det även 
en SOL-skola för de yngre i år. 

För att inte trassla med ålders- och svårighetsbegrepp tänkte vi därför helt enkelt 
kalla den första gruppen för Stjärnorna och den andra för Solarna.  

Nästa torsdagsträning i Vilsta efter påsk den 8/4 

. 

Vårspring som veckans bana 

Vecka 13 kan man springa Stora Sundbys vårspring söder om Hjälmarsund. Det finns 
banor från lätt svårighet uppåt. Kartor finns på orientering.se/Events/Show/34748. Jag 
kan också hjälpa till att skriva ut. Hör av er om vi kan samordna resa tisdag kväll. Själv 
är jag efter en cykelolycka tillfälligt inte i löpbart skick 
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