
Välkommen till vårsäsongen 2023 med Halmstad OK:s ungdomssektion 
 
Vårens träningar, läger och tävlingar hittar du i säsongplaneringen nedan. Först några saker som 
kan vara extra bra att ha koll på. 
 
 

Föräldramöte 
I samband med träningen på Kaneberg den 3 april kommer ledarna att lära föräldrarna mer om våra aktiviteter. Bland annat 
om vad som kan vara bra att veta när man åker på tävling, hur våra träningar är uppbyggda och annat som är bra att veta 
kring våra aktiviteter.  Efter träningen och mötet är det samling för alla i stugan med soppa och mackor. 
 
Läger/resor 
Vi planerar att ha två läger under vårsäsongen. Den 24-26 mars är det en resa till Danmark och Danish Spring. Den riktar sig 
till gul och orange grupp och de ungdomar som tävlar på egen hand. Vi kommer att bo gemensamt på hårt underlag och 
springa tävlingar fredag, lördag och söndag. Egenavgiften för denna resa är 300 kr/person och man kommer även att få stå 
för en del av maten själv. Mer information finns på danishspring.dk. För er som tänker åka med på denna resa är det bra 
att redan nu se till så att man har ordning på passet! 

Lördagen den 27 maj åker vi till Lund för ett endagsläger. Vi kommer att springa en sprinttävling, men även titta på Sprint-
SM. Denna resa riktar sig till alla våra ungdomar och vi hoppas att många vill ta chansen att prova att springa en egen bana 
och att titta på Sveriges bästa orienterare! 

Utöver detta finns det möjlighet att delta i andra läger/tävlingsresor som övriga klubben eller Hallands Orienteringsförbund 
anordnar. De finns också med i kalendern nedan. 

Tävlingar 
Anmälan till tävlingar sker på eventor.orientering.se, men de allra yngsta och de som vill prova på en tävling kan anmäla sig 
på plats. Fråga din ledare om du är osäker på vilken klass som passar och om du behöver föranmäla eller inte. 
Tävlingssäsongen startar på hemmaplan den 10–12 mars På lördagen och söndagen kommer ungdomsledare vara plats för 
att hjälpa till och följa med de som vill till start. Leta efter Halmstad OK-flaggan.  

I säsongsplaneringen finns tävlingar där vi har gemensam samling och avresa från Halmstad med, och deltävlingar i Hallands 
orienteringsförbunds ungdomsserie. Det är en individuell serie där de fem bästa av tio deltävlingar räknas ihop i 
totalresultatet.  

Säsongsplanering 
Utöver aktiviteterna nedan är det också klubbträningar i orientering på torsdagar under våren. Där är både ungdomar och 
vuxna välkomna och det finns banor från lätt till svårt. Info om plats och tid för torsdagarna finns på hemsidan. 
 

Vecka Datum Aktivitet Plats Tid 
V10 
 

Mån 6/3 
Fre 10/3 
Lör 11/3 
Sön 12/3 

Träning 
Tävling, ungdomsserie 
Tävling, ungdomsserie 
Tävling 

Frösakull First Camp (Pannlampa) 
Kattegattnatt, Skummeslöv, ingen gemensam samling 
Hallandspremiären, Skummeslöv, ledare på plats som stöd 
Hallandspremiären, Tylösand, ledare på plats som stöd 

18:00 
19:00 
10:30 (på arenan) 
09:30 (på arenan) 

V11 Mån 13/3 
Sön 19/3 

Träning 
Tävling, ungdomsserie 

Holms församlingshem (Pannlampa) 
Laxträffen, Falkenberg, gemensam avresa Halmstad Arena 

18:00 
08:45 (avresa) 

V12 Mån 20/3 
 
 
Fre-sön 
24-26/3 

Träning/tävling 
 
 
Tävlingsresa 

Natt-KM, Tylösand (Pannlampa)Klubbmästerskap i 
nattorientering. De som springer egna banor deltar i 
klubbmästerskapet, de som har skuggning kör vanlig träning.   
Gul och orange grupp åker till Danmark. För ungdomar som 
tävlar på egen hand. Övernattning på hårt underlag 

18:00 
 
 
Samlingstid och 
info enl. separat 
inbjudan. 

V13 Mån 27/3 
 
Sön 2/4 

Träning, knattegruppen 
startar 
Tävling, ungdomsserie 

Galgberget Gipen, första träningen utan pannlampa! 
 
Rigorträffen, Kungsbacka , (ingen gemensam avresa) 

18:00 
 
10:00 (första 
start) 

V14 Mån 3/4  
 
Fre 7/4 

Träning 
 
Tävling, ungdomsserie 

Kaneberg, Föräldramöte under träningen, Duschmöjlighet 
och samling i stugan efteråt. 
Friskusträffen, Varberg, samling Halmstad Arena 

18:00 
 
9:00 (avresa) 



V15 Mån 10/4 
 
Lör-sön 
15-16/4 

Tävling, ungdomserie 
Läger 
 

Snötrampen, Fjärås, ingen gemensam avresa ((Ingen träning, 
pga annandagpåsk) 
 
Läger med Hallands OF, mer information senare 

10:00 (första 
start) 

V16 Mån 17/4 
Lör-sön 
22-23 april 

Träning 
Tävlingsresa 

Möllegård 
Sydsvenska mästerskapen, SSM med Halland OF för 13-16 
åringar. Mer info senare. 

18:00 

V17 Mån 24/4 Träning Torvsjöbrovägen 18:00 
V18 Mån 1/5 Tävling Älmes Vårtävling, Älmhult, samling Halmstad Arena 

(Ingen träning pga första maj) 
9:00 (avresa) 

V19 Mån 8/5 
 
 
Sön 14/5 

Tävling/träning 
 
 
Tävling 

Frennarp, Klubbmästerskap i sprintorientering. De som 
springer egna banor deltar i klubbmästerskapet. Vanlig 
träning för de andra. 
Sprint-DM, Falkenberg, samling Halmstad Arena 

18:00 
 
 
Tid ej klart 

V20 Mån 15/5 Träning Holms församlingshem 18:00 
V21 Mån 22/5 

Lör 27/5 
Träning 
Tävlingsresa 

Eketånga, Lummervägen 
Sprint-SM och sprinttävling för ungdomarna. Gemensam resa 
för alla grupper. 

18:00 
Tid kommer 
senare 

V22 Mån 29/5 Träning Kaneberg, duschmöjlighet och samling i stugan efteråt 18:00 
V23 Mån 5/6 Träning Centrum, Engelska skolan  18:00 
V24 Mån 12/6 Träning Toftasjöns badplats 18:00 
V25 Mån 19/6 Träning Ön, Avslutning med korvgrillning! 18:00 
H 
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 Tävling, 
ungdomsserien 

Under sommaren och hösten är de tre sista tävlingarna i 
ungdomsserien: Hallands 3-dagars i Halmstad 13-15 juli, 
medel-DM i Varberg 2 septemer och lång-DM i Frillesås den 
23 september 

 

Vid frågor, prata med en ledare vid våra träningar eller kontakta Jocke på 072-5187642 eller 
jocke.h.gustafsson@outlook.com. 
 

Knattegruppen  Susanna Berg 

Grön grupp  Johan Davidsson, Linda Knopf och Mats Tellqvist 

Vit grupp  Maria Lönn och Björn Spets 

Gul grupp  Jonas Fagerholm 

Orange grupp  Jocke Gustafsson 

 


