16 Maj-16

Nyhetsbrev nr 3, 2016
Orienteringssäsongen har nu gått i perioden med tävlingsstopp för större arrangemang, men
det finns ändå en hel del mindre tävlingar att springa under försommaren.

Närkekvartetten 7-8 maj
Vår och KFUM:s tävling i Kilsbergen genomfördes i skön sommarvärme och som vanligt i en
utmanande terräng med ca 750 deltagare. Stort tack till all funktionärer som gjorde en fantastisk
insats.

Godkänd insats på 10-mila
10-mila avgjordes i år i ett blött och kallt Dalarna i svår
och jobbig terräng. Ungdomarna gick in på 182 plats.
Damerna slutade som 93:a och 189:a där Beata Falk
slutade som 18:e på första sträckan. Herrarna tog en
hedrande 76:e plats, där Martin Regborn öppnade som
2:a efter första sträckan. Bra jobbat alla! Läs mer på
Hagabys Facebook-sida.

Nybörjarkursen har startat
Hagaby arrangerar en nybörjarkurs i orientering 4 torsdagar i maj-juni. Vi inriktar oss på ungdomar
och vuxna. Kursledare är Torbjörn Karlsson och Sofia Holmgren. Vid första tillfället kom 8 st som ville
prova på orientering. Inbjudan hittar du här.

Aktuella tävlingar under våren
Aktuella tävlingar i närområdet:
- 5-mannastafetten 21/5. Än finns tid att haka på. Mer info på hemsidan.
- DM-sprint 28/5, anmäl via Eventor
- KM 2/6, anmäl via Eventor. Även tackfest för Närkekvartetten.
- Citysprint 8, 12, 26/6
Milans poängtävlingar är nu i full gång. De flesta tävlingarna går runt Nora och på tisdagkvällar. Finns
också i tävlingskalendern, glöm inte att markera ”Klubbtävlingar”.

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 68 anmälda Hagabyare som ska springa O-ringen och ytterligare några kommer att springa
öppna banor. Vi siktar på att vi blir över 100 deltagare som får njuta av härlig orientering i fjällmiljö.

Naturpasset
Försäljning av naturpasset startade 1 maj.

Newbody
Försäljning av Newbody har startat och slutförs under maj.

Torbjörn Ericsson
Vår klubbkamrat Torbjörn Ericsson har hastigt avlidit, mitt i sin gärning,
måndagen den 9 maj. Vi känner stor sorg och saknad efter Torbjörn, som var
en hängiven orienterare. Han lade en stor del av sin tid på olika uppdrag i
klubben, och sparade aldrig på sin energi när det gällde uppdrag som
klubbfunktionär. Vi känner stor tacksamhet för att vi fick vara del av detta!
Torbjörn Ericsson blev 77 år. Våra tankar går till familjen i denna svåra stund.
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