
Orienteringsklubben  Gipen 
           

                                                (November-)   December  2022 

 

 

 

 
 

 

 
 

Träning:  
                 

Tisdagar:  Från Kompassen   
                

 

29/11  Löpträning                     omklädda kl.18.00 

              Blandat på väg och skog. Medtag pannlampa ! 

  6/12  Löpträning, som  ovan     omklädda kl.18.00 

13/12  Löpträning, som  ovan     omklädda kl.18.00 

              Lussefika efteråt 
             

Besked om när träningen startar igen, efter alla helger, 

meddelas i nästa Månadsprogram. 
 

 
 

Tränings-OL / Närtävlingar  

SAKO/ Götaälvdalskretsen: 
  

Natt-cup:  Tisdag 29 nov. med gemensam start kl.18.00 

           Nr. 2:   Vänersborgs SK        Skidstugan, Vänersborg 
 

Jullöpet:   Söndag 11 dec.          Start kl. 10.00 -11.00      

                         Trollhättans SK          Slätthult 
 

Information om närtävlingarna och ev. föranmälan,  

PM och resultat: Eventor  
  

 
 

Veteran-OL i Göteborg 

 För 2022 återstår: 

 Torsd. 1 dec. IFK Göteborg   Klubbstugan, Brudarmossen  

                                                                        Delsjöområdet   
 

                      Start kl.10.30 – 11.30.  Anmälan senast 29/11 

                      Direktanmälan tävlingsdagen i mån av kartor. 
 

 Tors 15 dec.  Vakant ??? 
 

 Anmälan, PM och resultat m.m.: Eventor, närtävlingar. 
 

             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Poängpromenad från Kompassen 

Annandag jul, måndagen den 26 december  

Start mellan kl. 11.00 – 13.00 

Lotterier och fika. 

Välkomna ! 
 

 
 

Skidlägret på Långberget 

5 - 8 januari 2023  (torsdag – söndag) 

Ännu finns det platser kvar. 

Sista anmälningsdag (27 nov.) förlängs några dagar 

Inbjudan finns på hemsidan och i förra månadsprogrammet  

  

 
 

 

 

 

 



 

Giparen 
kommer ut med årets sista nummer i december. 

För att få Giparen klar så att alla medlemmar får tidningen 

innan julhelgen vill redaktionskommittén ha in material till 

tidningen  senast den 1 december.  

Klubbens verksamhetsberättelser skall finnas 

med i detta nummer och ansvariga i sektion-

erna ombedes att så fort som möjligt skriva 

dessa och skicka till:           

kjell.pettersson.hem@telia.com 
 

Övriga artiklar till Giparen tas också tacksamt emot på      

e-postadressen ovan. 

VÄLKOMNA MED RAPPORTER, BILDER OCH      

REPORTAGE ! 
 

ETT STORT TACK  till er som redan skickat in           

artiklar, foton, tabeller etc. ! 

 

MÅNADSPROGRAMMET 
för januari 2023 kan p g a julhelgen skickas ut redan  

före den 24 december. 

Uppgifter önskas därför på e-postadressen ovan i god tid  

innan detta datum. Tack på förhand ! 

                                                                    Kjell 
 

 

 

 

 

Bingolotto:                                                               

”Uppesittarkvällen” 23 december  

OK Gipen säljer lotter till Bingolotto i TV4                                  

fredagen den 23 december. 

Bingolottos Advents-/Julkalender 
 

säljs fortfarande också. 
 

Finns att köpa vid klubbens tisdagsträningar i Kompassen  

eller kan skickas till hemadress.  

Kontakta Harriet via SMS eller tel. 0708 909777 !   

 
                            

 

 

Januari 2023:    

Vinterrace på söndagarna  

i Bohuslän / Trestadsområdet fortsätter även nästa år. 

OK Gipen har önskat att få arrangera etapp 2. (15/1),  

Vinterraceprogrammet kommer i nästa  

månadsprogram. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Ungdomsrutan 
 

  Träning i Kompassen: 
 

   Orienteringsträning kl.18.00 

   enligt Ungdomssektionens planering. 
  

   Samordnas ibland med Tränings- och   

   tävlingssektionens träningar. 

   Se Träning-spalten på första sidan ! 
 

   Träningen avslutas tisdagen den 13 december  

   med Lussefika efter träningen. 
                                                         

   Uppehåll görs sedan för jul- och nyårsfirande. 
 

   Ungdomssektionen meddelar senare när 

   träningen åter börjar på nyåret 2023 
 

 
 

  

 

Craft, klubbjacka 
Förslag finns på att vi i klubben skaffar en lätt och     

smidig varmare klubbjacka som ett komplement till     

den tunnare som vi redan har.  

Team Sportia i Trollhättan har i samarbete med TSOK 

tagit fram en jacka av märket Craft, som vi nu också kan 

få beställa, i färg navy blå för OK Gipen, med  

broderat klubbmärke på bröstet och broderat klubbnamn 

på ryggen av jackan.  
 

Nu finns det möjlighet att prova och beställa denna jacka 

hos Team Sportia i Trollhättan. Provkläder finns i  

butiken fram till 2 december.   
 

Kostnaden för jackan ligger på 950 kr. för vuxna och  

850 kr. för barn/ungdom. För sistnämnda subventionerar 

klubben med 200 kr.  
 

Utförlig information finns på OK Gipens hemsida. 
 

 

 

Klubben önskar även i år alla en riktig  

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 

med en massa orientering. 
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