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Träning
Vi har hållit träningar i princip varje på måndag och onsdag under vårterminen. Vi har
oftast utgått ifrån Professorslingan 10 där vi hade tillgång till omklädningsrum. Ibland
har vi kört pass ifrån KTH-hallen, där vi har tillgång till dusch och omklädningsrum 
genom KTH-hallen.

Under hösten har vi dragit ner på träningarna till ca en gång varannan vecka. 
Huvudanledningen till detta är att det har varit dålig uppslutning på träningarna. 
Tidigare har många av de som tränat med oss enbart dykt upp en gång i veckan eller 
mer sällan, vilket gett oss relativt få deltagare/pass. Nu hoppades vi få fler deltagare 
på de pass vi kör, vilket fungerat i viss utsträckning. Dessutom har det lättat 
arrangörsbördan för oss som arrangerar träningarna. Upptaktsträffen för hösten hade 
ca 25 deltagare, varav ca hälften kom tillbaka på nästa träning. Därefter har skaran 
sakta krympt och nu under vintern är vi normalt ~5/träning.

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.

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

 Vi arrangerade ÖL-OL den 20 maj. 8 personer deltog och Magnus Yngvesson 
vann på imponerande 38:03.

 Vi deltog på Kårens dag både i början av vårterminen och höstterminen. Vi ser
att många är entusiastiska och nyfikna på vad orientering är, men få kommer 
och tränar.

Tävling
Vi åkte till Jukola med ett kombinationslag med Vallentuna-Össeby OL. De flesta 
gjorde bra lopp och vi slutade på plats 371. Generellt så var resan mycket uppskattad. 
Vi deltog med ett lag i Pampas-stafetten, vilket även det var mycket uppskattat.


