
Inbjudan Upplandscupen 2018 

Upplandscupen är en breddlagtävling för ungdomar som arrangeras av Upplands 
orienteringsförbund varje höst. I fjol (2017) ställde IF Thor upp med 8 lag med sammanlagt 56 
deltagare! Kan vi slå det i år? 

Regler: 
 I lagen får löpare upp till DH16 ingå, samt orankade löpare i HD18. 
 Alla klasser ingår i cupen, dvs även U-klasserna och Inskolning. 
 Man springer vanliga, individuella lopp vid fyra tävlingar, och laget får poäng beroende på 

hur löparna springer. (Obs! Alla som startar samlar poäng till laget.) 
 Lagen får ha max 7 löpare, varav poäng räknas för de 5 bästa vid varje deltävling. (I finalen 

räknas 4 löpare.) 

Följande tävlingar ingår i Upplandscupen 2018: 

Datum Arrangör Plats Tävlings-
form 

Hemsida: 
https://eventor.orientering.se/... 

26/8 Länna IF 5 km N Almunge Lång  …Events/Show/18115 
9/9 OK Linné Ämsjö, 35 km NV 

Uppsala 
Lång  …Events/Show/17271 

22/9 OK Triangeln 2 km SO Tärnsjö Medel  …Events/Show/20033 
29/9 Vallentuna-

Össeby OL 
4 km NO Vallentuna Medel  …Events/Show/18589 

 

Värt att notera: 

 Finalen avgörs i form av en rolig och spännande intervallstart där lagen 
startar med 20 sekunders intervall baserat på placeringen efter de tre 
första deltävlingarna. Det lag som först har 4 löpare i mål vinner. Nytt för i 
år är att alla lagen har möjlighet att starta med intervallstart.  

 I U-klasserna och Inskolning får man springa tillsammans med kompisar 
och/eller föräldrar. 

 Den 16/8 träffas IF Thors lag för en upptaktssamling med lekar och kortare 
OL-träning vid klubbstugan i Lurbo. (Det är inte obligatoriskt att vara med, 
men brukar vara roligt!) 

Hur anmäler man sig? 

Anmälan sker i två steg: 

1) Senast 26/6 är det dags att anmäla om man vill vara med i ett lag. (Vi lägger även in ett par 
anmälningsstopp innan dess.) Anmäler sig gör man på hemsidan: 
http://www.ifthor.se/orientering/training/traininginfo.php?pass=15906  
Skriv ditt namn och vilken klass du tror att du kommer att springa. 

2) Man anmäler sig sedan till varje deltävling separat, c:a 1 vecka före, via 
orienteringsförbundets tävlingssystem ”Eventor”, som till vanliga tävlingar. Hör av dig till 
din ledare om du behöver hjälp med inloggning i Eventor. 


