SOK Viljans ungdomsträning våren 2018
Var är våren? När detta skrivs ligger snön fortsatt vit utanför fönstret, men
snart är det dags att ut på våra kartor och springa igen. Vi har planerat ett
digert program för våren så oavsett du är med för första gången eller har
orienterat sen många år tillbaka så välkomna till Viljans ungdomsträning.
2017 gjorde SOK Viljan sitt bästa ungdomsår någonsin då Viljan slutade tvåa i Vetlanda OLSport cup.
Det innebär att Viljans ungdomar hade näst flest genomförda tävlingslopp under 2017 i Småland. En
fantastisk presentation av en klubb som kommer från en mindre stad som ligger i utkanten av
distriktet. I år har cupen bytt namn till Pölder cup och givetvis kommer vi att åka på alla
deltävlingarna. Den stora samlingen blir till Lämmeltåget, en ungdomsstafett med sträckor för alla
oavsett erfarenhet. Efter tävlingen hittar vi på något roligt, förra året var vi på lekland och givetvis
åker vi buss till och från tävlingen.
Ett bra sätt att lära sig mer om orientering är att springa på nya kartor. Då är ungdomsserien ett bra
sätt att få bra träning utan att behöva åka allt för långt. Under våren kommer 5 deltävlingar att
genomföras som sedan fortsätter under hösten. Även Ungdomsserien är en cup och genomför man
minst 5 deltävlingar, så får man en fin pokal.
Men som vanligt händer det mycket mer inom Viljan än vad som presenteras här och det hittar man
på www.sokviljan.se.
POL-cup = Pölder OL cup
Dag
Datum
Tid
Tis
17 april 18:00
Sön
22 april Se hemsida
Tis
24 april 18:00
Sön
29 april Se hemsida
Tis
1 maj
Se hemsida
Tors
3 maj
Se hemsida
Lör
5 maj
Se hemsida
Tis
8 maj
18:00
Tis
15 maj
18:00
Tors
17 maj
Se hemsida
Lör
19 maj
Se hemsida
Tis
22 maj
18:00
Tors
24 maj
Se hemsida
Sön
27 maj
Se hemsida
Tis
29 maj
18:00
Tors
31 maj
Se hemsida
Lör
2 juni
Se hemsida

Aktivitet
Samlingsplats
Nybörjar- & ungdomsträning
Klubbstugan
Tävling Växjö POL-cup
ICA Maxi
Nybörjar- & ungdomsträning
Havslätt
Tävling, Målilla
ICA Maxi
Tävling, Bävern (Ekenässjön)
ICA Maxi
Ungdomsserie Vimmerby
ICA Maxi
Tävling Torsås
ICA Maxi
Nybörjar- & ungdomsträning
Klubbstugan
Nybörjar- & ungdomsträning, sprint
Norrtorn fd Konsum
Ungdomsserie, Oskarshamn, sprint
Se hemsida
Tävling Aneby, DM-sprint POL-cup
ICA Maxi
Nybörjar- & ungdomsträning
Norrtorn fd Konsum
Ungdomsserie, Målilla
ICA Maxi
Tävling Nässjö, Lämmeltåget, POL-cup
ICA Maxi
Nybörjar- & ungdomsträning
Klubbstugan
Ungdomsserie, Hultsfred
ICA Maxi
Tävling SM-sprint Jönköping med
ICA Maxi
publiktävling, POL-cup
Tors
7 juni
Se hemsida Ungdomsserie, Vimmerby
ICA Maxi
Har du frågor är du välkommen att ringa Tord på 0730-697032 eller e-posta tord.hultberg@telia.com
Hälsningar SOK Viljan

