25 maj 2022

Nyhetsbrev nr 4
Välkommen till ett nytt nyhetsbrev!
Vi i styrelsen vill passa på att tacka alla för ett fantastiskt jobb med att få
till ett väldigt lyckat 10-Mila arrangemang. Vi kan inte tänka oss annat än
att rubriken på tävlingen är succé.
Många har jobbat i flera år för att få till det, några har slitit för att få till
arena, logistik, själva tävlingen, sponsorer, teknik, mat och mycket mer.
Alla har behövts och alla insatser är mycket uppskattade och nödvändiga
för att få till det. I stort som i smått. Alla behövs. En förening blir inte
starkare än dess medlemmar.
Tack skall ni ha alla Hagabyare!
Nu får vi passa på att njuta av tävlingar där vi själva får springa. Som
vanligt är det på Eventor ni hittar tävlingskalendern.

Film ifrån tävlingarna

SM-brons till Martin Regborn
Helgen 14-15 maj avgjordes sprint SM i Göteborg och Martin lyckades
vinna brons! Resultatet gjorde även att Martin blev uttagen att springa
sprint-distans på världscupen i Borås nu till helgen. Grattis!

Samtliga världscupstävlingar i Borås direktsänds i SVT. Här är tv-tiderna:
Torsdag 26/5 Individuell sprint, Sjöbo
Lördag 28/5 Knockout-sprint, Byttorp
Söndag 29/5 Sprintstafett, Borås Centrum

12:00-14:30 SVT1
16:00-17:55 SVT1
13:00-14:30 SVT1

KM långdistans
Onsdag 15/6 är det dags för KM långdistans! Samling vid Dammenlägret
och startmetod är masstart. Anmälan sker via Eventor. Där finns också
mer information om tävlingen.

Ungdomsträning
I början av juni åker ungdomarna till Skara för att springa
Kinnekullesprinten och Sommarlandssprinten. Två roliga sprintar väntar
och vi hoppas på en rolig resa!
Har ni några funderingar kring ungdomssektionen, ta kontakt med någon
av ledarna Lina, Anders och Örjan.

Naturpasset 2022
Hagaby arrangerar tre Naturpass i Örebro som finns tillgängliga från nu
och till 30 september.
1, Cykelorientering Örebro
2. Skogsorientering i Lillån/Venaskogen
3. Skogsorientering i Ånnaboda (från ca 10 maj)
Passen (inte alla sorter på alla ställen) kan köpas hos Naturkompaniet,
Lindells, Naturens Hus, Norra cykel, Coop i Garphyttan samt Ånnaboda
First Camp. För dig som är medlem i Hagaby finns också möjlighet att köpa
passen på Klubbstugan i Pettersberg.
Priset är 100 kr per pass.

60+ orientering vid Alfernas klubbstuga i Klockhammar. Det var 28 st som
fikade efteråt i solskenet.

Ordförande ute på vift
Orientering är inte alltid så lätt och kanske är det just därför det är en
sådan rolig sport? Här bjuder ordförande Kenneth Karlberg på en ordentlig
bom till första kontrollen. Alla har vi varit där
Livelox - Veteran OL v19, Mellan

Tävlingsledare och funktionärer till Hagabys Fyrklöver
i september
Finns det några som kan hjälpa till att arrangera Fyrklövern till hösten så
vore det uppskattat. Kontakta Tekniska i sådana fall.

Styrelsen önskar alla medlemmar
en trevlig Kristi himmelsfärdshelg

Dagen gryr under 10-mila natten

