
OL-skolan våren 2019

(För dagsaktuell information: se http://
www.ifthor.se/orientering/olskola)

OL-skolans grupper och ledare våren 2019
Som vanligt kommer vi att dela in oss i ett antal olika grupper inom OL-skolan. Varje grupps 
svårighetsgrad/nivå anges enligt Svenska Orienteringsförbundets ”färgtrappa”, och vi försöker 
samtidigt att hålla ihop åldrarna för att alla ska ha lättare att hitta kompisar inom gruppen.
Allt eftersom ni ungdomar blir ett år äldre och allt skickligare på att orientera så flyttar ni gradvis 
upp i nivåsystemet. Vi ledare följer i viss mån med, och vår förhoppning är att alla ungdomar ska 
känna igen någon ledare i sin grupp från föregående år.

Gröna gruppen: Ansv. ledare: Nic Kruys, Henrik Wåhlström, Henrik Åberg, Andreas Olsson, 
c:a 7-8 år Linda Tjäder Tel. 070-3727956 (Nic), E-post: info@nickruys.se
 

Vita gruppen: Ansv. ledare: Per Jemth, Jesper Hedberg, Sara Lind
c:a 9-10 år Tel. 070-2605192 (Per), E-post: per.jemth@imbim.uu.se

Gula gruppen: Ansv. ledare: Ola Lind, Cecilia Olsson, Tomas Quistberg, Christoffer   
c:a 11-12 år Sandberg. Tel. 070-2381436 (Ola),

E-post: olala7109@gmail.com, rosenvagen@gmail.com (Sofie)

Orange gruppen: Ansv. Ledare: Johan Blomster, Björn Hannrup, Sofie Bergendahl
Ca 13-14 år Tel: 070-6622545 (Johan), 070-5188539 (Björn) 

E-post: gunilla_svard1@telia.com

Ultravioletta Ansv. ledare: Gunilla Svärd, Mats Jonsell,
gruppen 13 år→: 070-5481311 (Gunilla), 072-208 63 59 (Mats)¸   

E-post: gunilla_svard1@telia.com, mats.jonsell@slu.se, bjorn@hannrup.se

Vuxengruppen: Ansv. ledare: Ammie och Håkan Berglund, Pär Jansson, Helena Ekbrink, 
Karolina Vessby

Alla nivåer Tel: 070-9251561 (Ammie) E-post: ammie_berglund@hotmail.com

För dem som är födda år 2011 eller senare vill vi att man har en vuxen medföljare med sig till OL-
skolan. Orange och Ultraviolett grupp har gemensam samling.

Vi kommer att dra igång höstens OL-skola den 4 april kl 18:00 vid 
klubbstugan i Lurbo – Du kommer väl?  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OL-skolans träningar våren 2019
Information om samlingsplats för respektive tillfälle läggs ut på hemsidan
 4/4  Lurbo  
 11/4 Norra Lunsen    
 18/4 Påskäggsorientering vid slottet (enligt annonsering i UNT) 
 25/4 Hågaby    
 2/5 Gottsundagipen 
 9/5 Plantskolan 
 14/5 Sprint-DM (Enköping) 
 16/5 Sunnerstagropen   
 21/5 Uringen 
 23/5 Nåsten    
 28/5 Uringen 
 4/6 Uringen 
 13/6 Avslutning, medel-KM  

Utöver OL-skoleträningarna äger den sedvanliga 
påskäggsorienteringen rum vid slottet på Skärtorsdagen. 
Dessutom är det DM i sprint-orientering en tisdagskväll i 
Enköping, som nog kan intressera många. Barn- och 
ungdomstävlingen U-ringen anordnas tre tisdagskvällar under 
våren. Vid terminsslutet anordnas en avslutning för hela klubben. 
Mer info om dessa kommer under våren.

 

På OL-skolans träningar finns banor som passar 
alla Thorare, även de mest erfarna – passa på att 

träna och ta del av ungdomarnas glädje i 
skogarna!  



Betalning för IF Thors OL-skola, 2019 

När man provat på OL-skolan och bestämt att man vill fortsätta vara 
med resten av året så ska man bli medlem i IF Thors 
orienteringssektion. Inga andra avgifter behövs. 

Medlemsavgiften består av två delar:  
1) Medlemskap i IF Thors orienteringssektion och  
2) Medlemskap i IF Thors huvudförening 
(Detta med två delar kan verka förvirrande, men beror på att IF Thor har flera sektioner. 
Orienteringssektionen ansvarar för orienteringsverksamhetens innehåll, kartor, ledare, mm. 
Huvudföreningen ansvarar för klubbgården, kanslipersonal, mm.) 

Kostnader för deltagare som varit med hela 2018 (och inte har betalt medlemsavgiften ännu): 

1) IF Thors orienteringssektion………Ungdom upp till 20 år: 200 kr 
   Vuxna: 300 kr 
   Maxbelopp/familj: 600 kr 
   Pensionärer: 200:- 

Bankgiro 5450 - 2117 
Ange för och efternamn samt födelseår 

2) IF Thors huvudförening…………. Ungdomar: 150 kr 
   Vuxna: 300 kr 
   Maxbelopp/familj: 500 kr 
   Pensionärer: 200:- 

Bankgiro  958 - 5654 
Ange för och efternamn samt födelseår 

Kostnader för deltagare som endast är med hösten 2018: 

1) IF Thors orienteringssektion………Ungdom upp till 20 år: 100 kr 
   Vuxna: 150 kr 
   Maxbelopp/familj: 300 kr 
   Pensionärer: 100:- 

Bankgiro 5450 - 2117 
Ange för och efternamn samt födelseår 

2) IF Thors huvudförening…………. Ungdomar: 75 kr 
   Vuxna: 150 kr 
   Maxbelopp/familj: 250 kr 
   Pensionärer: 100:- 

Bankgiro  958 - 5654 
Ange för och efternamn samt födelseår 




