
Information om IF Thors OL-skola, 

hösten 2020 
 

För dagsaktuell information: se 

http://www.ifthor.se/orientering/olskola 

 

 

Som vanligt delar vi in oss i ett antal olika grupper med svårighetsgrad/nivå enligt Svenska Orienterings-

förbundets ”färgtrappa”. Samtidigt försöker vi hålla ihop åldrarna för att underlätta för att hitta kompisar 

inom gruppen. Ledarna följer i viss mån med allt eftersom ungdomarna flyttar upp i nivåsystemet, och vår 

förhoppning är att alla ungdomar ska känna igen någon ledare i sin grupp från föregående år. 

Gröna gruppen: Ansv. ledare: Andreas Olsson, Linda Wåhlström, Henrik Åberg, Fredrik Elwinger  

   c:a 7-8 år Tel. 070-6329144 (Fredrik), E-post: fredrik@elwinger.se 

Vita gruppen: Ansv. ledare: Jesper Hedberg, Linda Tjäder, Henrik Wåhlström, Åsa & Nic Kruys 

   c:a 9-10 år Tel. 070-3727956 (Nic), E-post: info@nickruys.se 

Gula gruppen: Ansv. ledare: Sara Lind, Per Jemth, Christoffer Sandberg, Cecilia Olsson 

   c:a 11-12 år Tel. 070-2605192 (Per), E-post: per.jemth@imbim.uu.se 

Ultravioletta Ansv. ledare: Björn Hannrup, Ola Lind, Mats Jonsell 

gruppen 13 år→: Tel: 070-5188539 (Björn), 072-208 63 59 (Mats) 

(Orange-lila) E-post: mats.jonsell@slu.se, bjorn@hannrup.se 

Vuxengruppen: Ansv. ledare: Pär Jansson, Helena Ekbrink 

Alla nivåer Tel. 070-6685153 (Pär), E-post: jansson_par@hotmail.com, h_ekbrink@hotmail.com 

Obs! För barn födda år 2012 eller senare vill vi att man har en vuxen medföljare med sig. 

 

Alla deltagare, såväl nya som mer erfarna är hjärtligt välkomna! 

Höstens OL-skoleträningar: 
Träningarna arrangeras på torsdagar på platser enligt 

nedan. Samling kl. 17:50 och start 18:00. Länk med 

vägbeskrivning läggs ut i kalendern på hemsidan. 

20/8 Lurbo 

27/8 Plantskolan (Lunsen) 

3/9 Sands parkering (Lunsen) 

10/9 Pattons hage (Norby) 

17/9 Håga by 

24/9 Terränglöpning, Sunnersta 

1/10 Terränglöpning, Sunnersta 

8/10 Polacksbacken (natt) 

15/10 Ultuna (natt) 

22/10 Sunnerstagropen (natt) 

OL-skolan måste förhålla sig till den pågående Corona-pandemin. I skrivande stund (5 augusti) 

uppmuntras fysisk aktivitet utomhus av Folkhälsomyndigheten, och samlingar med upp till 50 

personer är tillåtna. Därmed arrangerar vi OL-skolan även under hösten. Liksom i våras kommer 

varje grupp att ha en separat samling, så att samtliga deltagare aldrig samlas på samma ställe. 

• Myndighetens direktiv kan ändras snabbt, så håll utkik på hemsidan efter senaste nytt. 

• Stanna alltid hemma om ni känner några som helst förkylningssymptom. 

• Håll avstånd till övriga deltagare. 

• Dela inte vattenflaska eller liknande. 

Träningstävlingar ”Thorringen” 

Ett normalt år arrangeras ett antal större 

orienteringstävlingar i Uppland, vilka inte 

ser ut att kunna bli av i år. För att klubbens 

ungdomar ändå ska få chansen att springa 

tävlingar arrangerar vi en serie om tre 

Covid-anpassade träningstävlingar enligt 

följande: 

25/8 Sands parkering (Lunsen) 

1/9 Ultuna 

8/9 Stadsskogen 

Se särskilt infoblad för banor, anmälan och 

starttider. 


