
Inbjudan till Stora Tunas orienteringsverksamhet 

Denna inbjudan gäller barn födda: 

2006, 2007, 2008, 2009 och 2010 

 Våren är i startgroparna och snart drar orienteringen igång igen! 

Träningar kommer att vara på onsdagar under vår och höst mestadels med utgångspunkt från 

klubbstugan (se undantag nedan) För barn födda 2006-2010 kommer träningsstart att vara  

onsdag 11 april kl. 18.00 vid klubbstugan.  

Läs mer om respektive träning och samlingsplatser här nedan.  

 

Vid några träningstillfällen kommer samlingsplatsen att vara en annan än klubbstugan. Detta för att vi inte ska behöva lägga för 

lång tid på transport ut till en träning. Samtliga träningar avslutas vid klubbstugan. Parkering kommer att finnas i mycket be-

gränsad tillgång vid andra samlingsplatser än klubbstugan. Därför kommer ledare att finnas vid samlingsplatsen från 17.50 så 

att barn kan lämnas av där och förälder sedan kan åka och parkera vid klubbstugan och sen ta en promenad/jogg till samlingen 

för att hinna vara med på orienteringsmomentet. Alternativt parkerar ni direkt vid klubbstugan och tar er till samlingsplatsen 

per fot där samling sen sker 18.00. 

Datum  Tid  Innehåll  Samling   Extra info 

Onsdag 11 april 18.00  Träning 1  Klubbstugan  2006-2010 

Lördag 14 april 10.00  Hemmaläger Klubbstugan  Se separat info på nästa sida. 

Söndag 15 april  19.00  Föräldramöte Klubbstugan  (ingen träning, enbart föräldramöte) 

Onsdag 18 april 18.00  Träning 2  Burkarls väg  2006-2010. Se samling karta. 

Onsdag 25 april 18.00  Träning 3  Klubbstugan  2006-2010 

Onsdag 2 maj kväll  4-klubbs   Plättbacken  Prova-på-tävling. Anmälan i förväg.  

Onsdag 9 maj 18.00  Träning 4  Klubbstugan  2006-2011 

Onsdag 16 maj 18.00  Träning 5  Klubbstugan  2006-2011 

Onsdag 23 maj 18.00  Träning 6  Masten Pelberget 2006-2009. Se samling karta. 

        Klubbstugan  2010-2011 

Måndag 28 maj em/kväll Arrangemang Sportfältet  Vi arrangerar Blodomloppet 

Onsdag 30 maj 18.00  Träning 7  Hyttbro  2006-2009. Se samling karta. 

        Klubbstugan  2010-2011 

Onsdag 6 juni kväll  Sommarsprint Plats kommer 2006-2011. Avslutning med fika 

Onsdag 13 juni kväll  Sommarsprint Plats kommer 2006-2011 

Utöver träningsprogrammet ovan finns tävlingar i distriktet både på våren och hösten. Vi återkommer med ett tävlingsprogram 

när träningarna kommit igång. För tävlingsaktiva tillkommer förutom tävlingar i distriktet och även utanför distriktet, tävlingslä-

ger samt DOF-lägret i Borlänge 16-17 juni (från 10 år). Till tävlingsaktiva räknar vi dem som börjat springa klass utan uppföljare. 



Föräldramöte 

Söndag 15 april kl. 19 kommer vi att ha ett föräldra-

möte i klubbstugan för föräldrar till barn födda 2006-

2010. Vi hoppas att få se de flesta av er där så att alla 

vuxna vet vad som kommer att gälla under året både 

vad gäller träningar, ansvar och tävlingar.  

Avgifter 

 

Avgifter 

För barn upp till 12 år kommer det att finnas två 

olika typer av avgifter för medlemskap/aktivitetskort 

att välja på:  

A. Aktivitetskort 300 kr (medlemsavgift, träningsav-

gift och max 3 starter på tävlingar ingår) 

B. Aktivitetskort 600 kr (medlemsavgift, träningsav-

gift och fritt antal starter på tävlingar ingår)  

Om ni var medlemmar under 2017 kommer ni innan 

aprils slut att få en faktura på årets medlemsavgift 

till er mail.  

Är ni nya eller av någon anledning inte fått en fak-

tura innan aprils slut så skickar ni ett mail till  

markuslang.at@gmail.com och anger barnets namn 

och personnr och vilket aktivitetskort ni vill ha.  

 

Fikaavgift 100 kr 

Barn i grupperna födda 2006-2013 kommer att erbju-

das fika efter träningen. Här kommer vi att behöva 

föräldrars hjälp. Fikaavgiften betalas kontant vid 

första träningstillfället och är 100 kronor för hela 

året. 

Hemmaläger lördag 14 april 

Vi bjuder in alla orienterande barn födda 2006-

2010 på ett hemmaläger lördag 14 april mellan 

10.00-15.30 i Klubbstugan.  

Det kommer att bju-

das på lite teori, två 

träningspass, lunch 

och mellis. Mer detal-

jerad info kommer 

dagarna innan lägret. 

(Beror även en del på 

snötillgången) 

 

Anmälan till lägret görs per mail till                              

storatunaungdom@outlook,com.                        

Ange hemmaläger  som ämne.  Vi vill ha er anmä-

lan senast söndag 8 april.  

Ange i anmälan: Barnets namn, ev. allergier samt 

om du som förälder kan hjälpa till med aningen 

lunch, mellis eller under någon av träningarna.     

Lägret är kostnadsfritt.  

Håll koll på hemsidan (ungdomssidorna). 

Alla aktiviteter ligger i kalendern på hemsidan. 

Funderingar? Maila: 

storatunaungdom@outlook.com 

www.storatuna.nu 



Samling 18 april 

Burkarls väg (botten av 

vattentornsbacken) 

Samling 18 april 

Burkarls väg (botten av 

vattentornsbacken) 

 

Samling 30 maj 

Hyttbro. Här finns bra med 

parkering. 

Samling 23 maj 

Masten Pelberget. Ing-

en parkering finns.. 

Karta över samlingspunkter för de tillfällen då det inte är samling vid klubbstugan.  

HD11-12 (2006-2007) 

Emma Östberg 

Ellinor Persson 

Anna Jöhnemark 

 

HD10 (2008) 

Johanna Maxén 

Malin  S Löfgren 

Fredrik Karlsson 

 

HD9 (2009) 

Anna Mårsell 

Emma Claesson 

Daniel Ekström 

Jörgen Fernvik 

 

 

 

 

 

HD8 (2010) 

Sofia Hedberg 

Lisa Kullman 

Eva Hoel 

 

HD7 (2011) 

Per Karlsson 

Elin Josefsson 

 

 

Gruppindelning och ansvariga ledare för respektive grupp 


