17 april 2021

Nyhetsbrev nr 3
Välkommen till ett nytt nyhetsbrev!
Allas våra förhoppningar är att pandemin ska ge med sig och att vi kan
börja tävla som vanligt igen. Detta är dock inte aktuellt just nu och
restriktionerna som råder idag gäller fram till 3 maj. Fram till dess så får
senioreliten tävla (Swedish League premiär 10-11/4) och bredden får
vänta. Mer information om detta finns att läsa på Svensk orienterings
hemsida.

Veckans träningsorientering
Klubbarna i distriktet är duktiga på att lägga ut träningsbanor. Kartorna
kan hämtas vid bestämda platser eller kan skrivas ut för egen hand.
Banorna läggs sedan ut på Livelox för tidtagning och vägvalsanalys. En
mindre avgift skall Swishas eller betalas via bankgiro till arrangerande
klubb. Mer information finns i Eventor. Missa inte dessa bra
träningsmöjligheter!

Närkekvartetten Light 13-16 maj
Arrangörsgruppen för Närkekvartetten har
jobbat hårt för att få ihop ett arrangemang som
kan möta dom restriktioner och krav som just
nu råder. Exakt hur upplägget kommer att bli
är inte helt klart men troligtvis kommer fyra
tävlingsområden i Kilsbergen erbjuds samtidigt
under fyra dagar för att sprida ut antal
besökare. För varje tävlingsområde erbjuds 12
olika banor med olika svårighetsgrader och
banlängder. Oavsett på vilken nivå
arrangemanget kommer att hamna på så
måste vi alla hjälpas åt för att göra ett så bra
jobb som möjligt.

10-Mila 2022
Planeringsarbetet inför tiomila 2022 pågår. Avtal är skrivet mellan
tiomilaföreningen, Hagaby och Almby och färdigställandet av övriga avtal
pågår.
Definitivt beslut om huruvida skjutfältet kommer kunna användas eller ej
väntas inom den närmaste tiden. Detta beslut kommer bland annat att
påverka banläggningen och arenautformningen.
Huvudposterna som är utsedda till Hagaby är tillsatta.
Ett träningspaket för klubbar som önskar träna inför nästa års 10-mila
beräknas att finnas tillgängligt i mitten på maj.
Löpande information och uppdateringar kring 10-mila kommer att läggas
upp på hemsidan.

Ungdomsträningen är igång
Förra veckan startade årets ungdomsträning och det bjöds på orientering i
Venaskogen.

Elitlöpare med kontrakt
Samtliga 4 tidigare kontrakterade löpare (Martin Regborn, Filip Dahlgren,
Josefine Wallenhammar, Love Sintring) har önskat förlänga sina kontrakt
med Hagaby GoIF och vi i styrelsen har gladeligen beslutat att skriva nya
kontrakt med dessa löpare.

Styrelsen önskar alla
en skön vår!

