Orienteringsklubben Gipen
(Juni-) Juli 2020

Orienterings- och
OL-skytte-tävlingar

P g a Coronakrisen har alla orienterings- och OL-skyttetävlingar under våren varit inställda och även O-Ringen samt
OL-skytte-VM i juli och OL-VM i augusti har ställts in och
flyttats.
Även höstprogrammet har fått ändrats. ”Ungdomens Tiomila”,
med tillhörande nationella tävlingar är inställda och samtliga
SM-tävlingar med tillhörande publiktävlingar (bl.a. i Bohuslän
i september) ställs in och flyttas till 2021.
Stortävlingen ”25-manna” i Stockholm (i början av oktober)
har också beslutats att ställas in.
I övrigt avvaktas kommande beslut från Folkhälsomyndigheten och regeringen om eventuella ändringar
angående ”folksamlingar” innan ytterligare beslut om tävlingar
tas. En del tävlingar kommer dock att genomföras med de
bestämmelser som nu gäller, bl.a vårt
egna ”Götaälvdalsträffen” den 29 augusti. Se nedan !
I Månadsprogrammet görs nu dock ingen presentation av
tävlingar i juli (allt redan inställt) och augusti (de flesta
tävlingarna i början av månaden redan inställda). Vi hoppas
kunna ge bättre information i månadsprogrammet för augusti.

Götaälvdalsträffen
Klubben har beslutat att vi arrangerar vår egen
tävling ”Götaälvdalsträffen”, lördagen den 29 augusti,
efter de bestämmelser och rekommendationer som Svenska
Orienteringsförbundet har utfärdat.
Tävlingen kommer att vara ”utspridd” under dagen, så att det
högst finns det maximalt tillåtna deltagarantalet, 50 personer,
samtidigt på tävlingsplatsen.
Mer information kommer senare i inbjudan i Eventor, samt
på hemsidan och i nästa månadsprogram.

Reservera lördagen den 29 augusti för att hjälpa till
med arrangemanget !

Tränings-OL
Ingen klubbträning i OK Gipen i juli.
Efter att ”OK Gipens 5-dagars på hemmaplan”
avslutades i juni gör vi nu uppehåll med tränings-OL
i klubben under juli månad.
Enligt ursprungliga SAKO-programmet finns det
två ”sommarsprints-OL” i Trollhättan och Sjuntorp,
som nu är i form av ”Veckans bana”, där man får
springa för egen hand på banor som kan laddas ned
från Eventor.
SAKO-träningar, ”Veckans bana”:
23 -28/6

Sommarsprint TSOK

Avslutas 28/6

30/6 –5/7 Sommarsprint OK Flundrehof
Rönnvägen, Sjuntorp
Under sommaren anordnar flera av våra
grannklubbar ”Veckans bana”, där även deltagare
från andra OL-klubbar är välkomna.
Se Eventor: Klubbtävlingar !

Ungdomsrutan
Ingen gemensam klubbträning under juli månad.
Se ovan !
U-sektionen meddelar senare tid
och plats för när höstträningen startar.

