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Eskilstuna OL
Sprintträning med OK Tor 19/8
Vi har haft diskussioner med OK Tor om att pröva visst samarbete under hösten och
utifrån detta gjort lite justeringar av planerna för hösten. Vi kör därför ingen egen
upptakt 19/8, utan hänger på deras sprintträning vid Slottskolan denna kväll. Samling
vid ”fotbollsplanen” i Oxbacken norr om Slottsskolan 17.40-18.00. Högt gräs och
buskar kan förekomma. Passar alla åldrar och svårighetsgrader och längder.
Parkering: Grusytan mittemot Slottsskolan, Klostergatan 7. OK Tor vill ha
föranmälan, men jag kollar om det verkligen behövs.

Egen träningsupptakt 26/8
26/9 blir det däremot en egen träning med lite förtäring i Vilsta. Sedan kommer vi att
varva med gemensamma träningar med OK Tor varannan vecka under september.
Bifogar ett schema över träningar och tävlingar som kan vara intressanta i höst. För
Stjärngruppen kommer vi att fortsätta med Stjärnkampens utmaningar.
För att hålla gänget samlat kommer vi också att samla gänget till ”fredagsmys” i
lokalen ett par gånger.

Kommande
händelser
2021-08-18
Melkers Minne – bortom
Södertälje
2021-08-21 (Anmäl 15/8)
EOLs Höstorientering i
Grytsjöskogen
2021-08-22 (Anmäl 15/8)
OK Tors Medel DM vid Svista
2021-08-24 (Anmäl 17/8)
Sprint DM Fröslunda
2021-08-26 Träning med
förtäring: Vilsta kl 18

Melkers Minne 18/8
Vi har anmält 5 lag och samlas för samåkning i Vilsta kl 16.15.

Anmälan till tävlingar
Att prova att delta i tävlingar kan vara både kul och lärorikt och i närtid drar redan
igång flera stycken, som inte är så långt att åka till och som vi rekommenderar –
särskilt de som ingår i Sörmlands Orienteringsförbunds utmaning Raketen. Men de
kräver föranmälan och flera att det görs redan till helgen. Brukar du inte göra det själv
kan du få hjälp av Olle med det. Till en början handlar det om:

Ledare
Bo Karlsson Löfroth
familjen.lofroth@telia.com
072-523 81 99
Olle Bergman
bergmansbokstaver@gmail.com
070-888 55 41



21/8 EOL:s Höstorientering norr om Rinkesta (Raketen)

Johan Moberg
mr.j.moberg@gmail.com



22/8 OK Tors medeldistans-DM vid Svista och

Björn Winnerstam



24/8 Ärlas Sprint-DM i Fröslunda (Raketen)

För senare tävlingar kommer vi att ta med en anmälningspärm till träningarna.
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