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Träning
Vi har hållit träningar under tisdagar och torsdagar under skolterminerna. Vi har oftast
utgått ifrån Professorslingan 10 där vi har tillgång till omklädningsrum. Ibland har vi 
kört pass ifrån KTH-hallen, där vi även fått tillgång till dusch och omklädning.

De flesta veckor har träningen varit endast löpbetonad, men vi har också kört 
orienteringspass många veckor. Orienteringspassen har huvudsakligen förlagts i Lill-
Janskogen, även om vi ibland kört ifrån andra ställen. Vissa pass har varit 
stadsorientering med kartor ifrån OpenOrienteering map1.

Under våren ledde Öystein ett gäng långpass på helgerna, vilket var uppskattat.

I början på hösten arrangerade vi ett flertal orienteringsträningar med varierande 
svårighetsgrad på banorna. 

Arrangemang
Vi har hållit oss till de vanliga klassiska arrangemangen i år.

• En nattsprint arrangerades vid KTH på vårterminen. Även om inte många 

deltog så tyckte de som kom att det var kul.

• Vi arrangerade ÖL-OL i början av juni. Martin Johansson vann på 57:33. Fyra 

deltog i herrklassen och en i damklassen. 

• Vi deltog på Kårens dag, både i i början på vårterminen och höstterminen. Vi 

ser att många är entusiastiska och nyfikna på vad orientering är, men få 
kommer och tränar.

Tävling
Vi deltog med ett lag i Pampas-stafetten. Vi gjorde överlag en bra insats och slog ett 
av Fredrika Bremer gymnasiets lag i högskoleklassen, som fick tidstillägg pga 
felstämpling.

1 http://oomap.co.uk/


