Nyhetsbrev nr 2, 2016
Orienteringssäsongen har nu kommit igång på allvar och vi kan redan se flera glädjande
resultat av Hagabylöpare. Vi hoppas du blir sugen på att hänga med ut i skogen, på träning eller
tävling!

Stort grattis Martin till fina framgångar!
Hagabys Martin Regborn har nu tagit en plats i landslaget på sprint och långdistans. Kolla in Martins
bana på långdistansen i Swedish league 10/4. Vi hejar förstås också på Hagabyaren Filip Dahlgren
som springer för IFK Lidingö.

Nybörjarkurs i maj
Hagaby arrangerar en nybörjarkurs i orientering 4 torsdagar i maj-juni. Vi inriktar oss på ungdomar
och vuxna. Kursledare blir Torbjörn Karlsson och Sofia Holmgren. Här behövs också hjälpledare,
anmäl ditt intresse till Torbjörn. Inbjudan hittar du här. Sprid till alla som kan vara intresserade av
kursen.

Närkekvartetten 7-8 maj
Hagaby och KfUM arrangerar två dagar av Närkekvartetten den 7-8 maj i Mogetorp. Inbjudan hittar
du här. Om du ännu inte fått någon uppgift kan du anmäla dig till Eva Blomgren,
evablomgren@icloud.com

Aktuella tävlingar under våren
Aktuella tävlingar i närområdet:
- Boforsloppet 23/4
- Letälvsträffen 24/4
- Finspångsorienteringen 30/4
- Finspångsorienteringen 1/5
- Tisaren 5/5
- Tisaren 6/5
- 5-mannastafetten 21/5. Boka datumet nu, vi satsar på flera lag. Mer info kommer.
- DM-sprint 28/5
Milans poängtävlingar har också startat. De flesta tävlingarna går runt Nora och på tisdagkvällar.
Finns också i tävlingskalendern, glöm inte att markera ”Klubbtävlingar”.

10-mila 15/5
I år satsar vi på att ställa upp med ett herrlag, två damlag och ett ungdomslag. Tävlingen går i tuff
terräng utanför Falun.

Venaskogsäventyret
V 24, 13-17 juni arrangerar vi orienteringsskola för barn. Tre av våra ungdomar ställer upp som
ledare. Inbjudan ligger nu på hemsidan. Sprid gärna till alla du känner.

Vårruset 18/5
Alla Hagabytjejer inbjuds till Vårruset 5 km. Spring i Hagabytröjan och få halva startavgiften av
klubben.

O-ringen i Sälen, vecka 30
Vi är nu 67 anmälda Hagabyare som ska springa O-ringen. Vi siktar på att vi blir över 100 deltagare
som får njuta av härlig orientering i fjällmiljö.

Naturpasset
Försäljning av naturpasset startar 1 maj.

Newbody
Försäljning av Newbody startar i slutet av april.

