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OL-tävlingar
Med anledning av den rådande Coronakrisen ställs alla
större arrangemang i närtid in, alternativt skjuts på
framtiden. För vår del i OK Gipen blir det alltså inget
”Påskpaket” eller andra OL-tävlingar under april.
Även SM-tävlingar och Tiomila i början av maj ställs in
eller flyttas till hösten.
Med målet att minska smittspridningen gällde först

Orienteringsskytte

förbud för sammankomster med fler än 500 personer

Inställda tävlingar

max 300 anmälda deltagare i de modifierade distrikt-

På grund av Corona-viruset, och för att
begränsa dess spridning, är följande
orienteringsskyttetävlingar inställda:
24-26 april, Tumba-Mälarhöjden OK
16-17 maj, Ylistaro, Finland

Anmälan till O-Ringen
20-25/7 i Uppsala /Uppland
Anmälningsstoppet 1 april,
(ca 20% lägre pris än ordinarie anmälan)
flyttas fram tills vidare p g a Corona-krisen.

och Svenska Orienteringsförbundet förordade då
tävlingar som skulle kunna arrangeras.
Efter detta har regeringen fredagen den 27 mars kommit
med ett skärpt besked att sammankomster med över
50 personer skall förbjudas, och då har alla orienteringstävlingar i april ställts in.
I maj månad står de flesta tävlingarna ännu kvar med
ursprunglig inbjudan i Eventor, med undantag av redan
inställda Tiomila samt SM och Swedish League-tävlingar i
början av månaden. Ändringar kommer säkerligen att ske,
så ett ev. gällande OL-program för maj kan presenteras
tidigast i nästa månadsprogram.

Träningsorientering: ”Veckans

Bana”

Eftersom rekommendationen är att inga större sammankomster
skall ske under Coronakrisen kommer klubbens träningar under
april att bedrivas med en "Veckans bana". Öppen att springa från
tisdag t.o.m måndag veckan därpå. Start 31/3.
Info om var det är samt hur man får karta kommer att meddelas
antingen på, eller både på Gipen facebook och hemsidans kalender
och nyheter. Svårighetsnivån på banorna kan variera.
Ansvariga är 31/3 Urban L Plats: Högstorp
7/4 Anders E Plats: Borydsjön
14/4 Axel B

Plats: Åsbräcka

21/4 Lars E

Plats: Ryrsjön

28/4 Avvaktar beslut om SAKO
OBS!! Tisdagen den 14/4 blir med start från kl.17.30. 3 banor
med nivå gul och uppåt. Tillgänglig för egen träning fr.o.m onsdag.

Utöver inställda tävlingar i orientering och OL-skytte som
nämns på Månadsprogrammets första sida har nedanstående
aktiviteter också ställts in:

Veckans bana eller Naturpasset/
/Hitta ut
finns även hos några av våra grannklubbar och är
tillgängliga även för medlemmar i andra klubbar.
T.ex. Brattås CK, som har kontrollerna från BDOF:s
ungdomsträning (28/3) hängande ute t.om. 5 april.
Enl. uppgift på VSK:s hemsida (!!) kommer även
Ljungskile FK att ha fasta kontroller ute vid Norra
Fjället 1 - 7 april.
Vid intresse: Kolla klubbarnas hemsidor för
information och ev. även för utskrift av kartor.

Ungdomsrutan
Träning:
Tisdagar: Orienteringsträning kl.18.00
i Kompassen
enligt ungdomssektionens program.

Lättgympan i Kompassen

Tränings-OL: ”Veckans bana”:
Se spalten intill !
OBS ! Svårighetsgraden kan variera.

på torsdagarna är inställd tills vidare.

Kurs Orienteringsteknik ”Full koll”

OL-tävlingar:

i Kompassen den 31/3 är inställd.

OL-tävlingarna i april är inställda.
Se OL-tävlingar på Månadsprogrammets 1:a sida.

Veteran-OL i Trestadsområdet

SAKO:s ungdomsserie:

Träningarna är inställda tills vidare.

Mattcurling i Kompassen
den 4 april är inställd.

Påskpromenaden
Poängpromenaden från Kompassen på
Långfredagen den 10 april är inställd.

Trivselkväll i Kompassen
den 18 april, (som inbjudes till i Giparen nr.1)
blir inställd.

SAKO 1. Tisdag 28 april: OK Skogsvargarna
finns i Eventors tävlingsprogram.
Beslut om tävlingen kan genomföras med
max. 50 deltagare har ännu inte avgjorts.

