
EXEMPEL PRINT

ORIENTERING.SE/HITTAUT

vem av dina vänner

checkpoints?
är bäst på att samla

Hittaut drivs av Hudiksvalls OK, OK Dellen och Forsa OK 
som ett samarbetsprojekt. Eventuellt överskott tillfaller 
klubbarna och används för att investera i nya kartor och 

aktiviteter för ungdomar.

17.00-19.00, målet stänger 20.00.
60 SEK för ungdomar upp t.o.m 16 år, 80 SEK 
för vuxna (per person och bana).

START:
KOSTNAD:

ÖM1
ÖM2
ÖM3
ÖM6

2,6 km
4,5 km
5,4 km
7,8 km

Nybörjare (vit)
Nybörjare (vit)
Lätt (gul)
Medelsvår (orange)

Torsdag 23 januari
Torsdag 4 december
Fredag 30 oktober
Lördag 23 november
Tisdag 2 augusti
Torsdag 15 januari
Onsdag 12 september 

Torsdag 23 januari
Torsdag 4 december
Fredag 30 oktober
Lördag 23 november
Tisdag 2 augusti
Torsdag 15 januari
Onsdag 12 september

VÄLKOMMEN!

ARRANGERANGEMANG 2017
URSVIKS IP, SUNDBYBERG

upplev mera –

motionsorientera

orientering.se/motionsorientering

1 JULI – 31 OKTOBER

UPPLEV MERA –

MOTIONSORIENTERA

ARRANGÖRER: tinyurl.com/kartaforeningar

Motionsorientering vänder sig främst till dig 
som har lite eller ingen orienteringsvana och 
vill prova på. Tycker du om att vistas i skog 
och mark och vill ta äventyrliga steg ihop med 
träning och karta? - Då är detta den självklara 
starten! Alla kan delta - ta med din partner eller 
hela familjen på ett spännande onsdagsäventyr.

På plats väljer du en bana som passar dig. De 
olika svårighetsgraderna och banlängderna ses 
nedan.

Med tanke på pandemin som råder så blir 
åtminstone vårens arrangemang lite annorlunda 
än vanligt. Varje arrangör löser sitt arrangemang 
utifrån sina förutsättningar. Antingen erbjuds 
obemannad dsitribution av banor eller bemannad 
distribution med extra avstånd. Blir läget värre så 
kan arrangemangen förstås även ställas in.

Läs under respektive arrangemang inför varje 
onsdag på motionsorientering.se/boras för 
detaljer.

Anmälan sker direkt på plats, som standard är 
det bara att dyka upp mellan kl 17.30 och 18.30.
Tid måste dubbelkollas i förväg på respektive 
arrangemang! motionsorientering.se/boras

BORÅS

MYCKET LÄTT 4KM
Mestadels stig 

LÄTT 2.5KM
Stig med avstickare
ut i skogsterrängen

MEDELSVÅR 3KM
Vägval genom
skogsterräng

MEDELSVÅR 5KM
Vägval genom
skogsterräng

MYCKET LÄTT 2KM
Mestadels stig

Vuxen, född 2003 och tidigare, alla banor: 50:-
Född 2004 och senare + Mycket lätt 2km: 10:-
Född 2004 och senare + Övriga bana: 30:-

VAD?VAD? CORONA?CORONA?

NÄR?NÄR?

BANOR?BANOR?

VAR?VAR?

KOSTNAD?KOSTNAD?

Schema VT 2021

Schema HT 2021

18 AUG
25 AUG

1 SEP
8 SEP

15 SEP

12 MAJ
19 MAJ
26 MAJ
2 JUNI

Plats kommer, (Bredareds IF)
Plats kommer, (Hestra IF)
Plats kommer, (OK Orinto)
Plats kommer, (Borås GIF)
Plats kommer, (IK Ymer)

Du som motionsorienterar i Borås kommer att 
få utforska flera olika kartor. OBS, vissa plat-
ser kan komma att ändras!   
   Vill du ha hjälp med var samlingsplatserna i 
schemat ovan ligger så finns senaste info och 
geografi på:
motionsorientering.se/boras

Klockaregården, Bredared
Almenäsvägen, Ryda
Hestrastugan, Ekås
Bodavallen, Hässleholmen
(Sprintbanor / stadsmiljö)

2 junit: Sprintbanor / stadsmiljö


