
 

Thoringen är ett initiativ för IF Thors barn och ungdomar i Thors OL-skola skall 

få tävla i dessa tider av restriktioner pga COVID 19.  

 

Etapper: 

Tisdag 25/8 Lunsen, Sands P 

Tisdag 1/9 Ultuna 

Tisdag 8/9 Stadsskogen 

 

Klasser: 

U-klasser och inskolning tillåter uppföljare 

Klasser Nivå på bana Banlängd Uppföljning 

Inskolning Grön 2 km Ja 
U1 Grön 2 km Ja 

U2 Vit 2 km Ja 
U3 Gul 3 km Ja 

U4 Violett 4 km Ja 
H10 Vit 2 km Nej 

D10 Vit 2 km Nej 

H12 Gul 3 km Nej 

D12 Gul 3 km Nej 

H14 Violett 4 km Nej 
D14 Violett 4 km Nej 

H16 Violett 4 km Nej 

D16 Violett 4 km Nej 
HD 17 Violett 4 km Nej 

Vuxen nybörjare 
gul 

Gul 3 km Ja 

 

 

 

TH    ringen 



Starttider: 

Fri starttid med startstämpling. Pga rådande förhållanden kommer max 50 st 

kunna starta inom ett tidsintervall på 30 min. Man anmäler sig i startgrupp 

17.00-17.30, 17.30-18.00 eller 18.00-18.30. 

Stämpling:  

Sportident, De som har bricka anmäler detta. De som inte har Sportidentbricka 

får låna av klubben. Ett stort antal brickor finns att låna vid tävlingsdagen. 

 

Anmälan: 

Görs via Eventor senast två dagar innan etappen. Det går bra att anmäla sig på 

hemsidan också. 

För att anmäla sig behöver man komma med i Eventor (https://eventor.orientering.se/), en 

utmärkt hemsida där alla tävlingar är samlade. Många av er har säkert redan en inlogg i 

Eventor. Användar-ID och lösenord är samma som för Idrottonline. Kolla redan nu om ert 

barn finns i Eventor! Om ni inte lyckas logga in så kontakta Christian Rohner så hjälper han er 

(ch_rohner@yahoo.se). Vänta inte med detta till sista veckan utan testa redan nu. 

Även de som skall vara uppföljare måste anmäla deltagande för att kunna 

hantera COVID 19 reglerna. Extra medföljare undanbedes. 

 

PM och Resultat: 

Ett specifikt tävlings PM för varje etapp mailas och läggs ut på hemsidan två 

dagar innan tävlingen. Vid varje deltävling får deltagarna poäng efter placering 

och efter den tredje etappen sammanställs totalpoängen. Prisutdelning 

kommer att ske i efterhand. 

 

Förhållningsregler COVID 19: 

Undvik att delta vid minsta symptom på sjukdom. Håll avstånd från varandra.  

Handsprit kommer finnas vid starten och vid målet. 

Utformning av mål och start är COVID anpassad för att undvika tät kontakt med 

varandra. 

 

https://eventor.orientering.se/
mailto:ch_rohner@yahoo.se


VÄLKOMNA! 

 

 


