
BOKs träningsprogram 2020, hösten 

Corona fortsätter göra det svårt för traditionell orienteringsverksamhet, träna 
och motionera bör man ändå göra.  

Det är fortsatt max 50 personer som får samlas så våra träningar ligger långt 
under den nivån, men det är ändå viktigt att vi håller distans till varandra när vi 
träffas. Är det någon som inte kan eller vill närvara på träningarna men ändå ta 
del av dessa, kontakta då den som är ansvarig för att få en karta. 

Överblivna kartor bör läggs i förrådet i klubbgården så man kan ta en karta och träna när det passar. 

Senare i höst när mörkret gör det svårt att ha orienteringsträning på kvällen övergår vi till att ha 
helgträningar, så länge det inte är vanliga tävlingar på helgerna. 

Datum Vad/Var   Ansvarig 

Tors 13/8 Orienteringsträning, Koltjärn Öppen Ola Zetterström 
Lör 15/8-
sön 16/8 

Avestapropagandan  Avesta OK 

Tors 20/8 Kullgärdetsfäbod/Skärbacken Öppen Gunnar Löfkvist 
Sön 23/8 Byalags, Bjursås Öppen Johan Hallgren 
Tors 27/8 Orienteringsträning, Limbo Öppen Hans Carlsson 
Sön 30/8 Trampen  Ludvika OK 
Tors 3/9 Orienteringsträning, Gammals, Björsberg Öppen Jan-Olof Björklund 
Sön 6/9 DM lång  Säterbygdens OK 
Lör 12/9 Orienteringsträning, Fjällgrycksbo (om inte DM 

medel) 
Endast BOK Hallgren/Carlsson 

Lör 19/9 Orienteringsträning, Fjällgrycksbo  Endast BOK Hallgren/Carlsson 
Lör 26/9 Orienteringsträning, Slättberg/Älgberget Endast BOK Hallgren/Carlsson 

”Orienteringsträning” ovan är fördelade på ansvariga och förslag på platser utan att jag förankrat det 
med er. Har du problem med det tilldelade datumet, eller tycker platsen känns fel. Byt då med 
någon, eller hör av dig till mig så löser vi det. 

De som är markerade med Öppen är öppna för löpare från andra klubbar. De som är markerade med 
Endast BOK är endast för klubbens medlemmar. 

Information om träningar ges via mail (medlemmar@bjursasok.se).  

Kontroller markeras med snitsel.  

Kontakta Jan-Olof, Per-Erik eller mig för utskrift av kartor (skala 1:7500).  

• 1,5-2 km, mycket lätt. Ska gå att följa stigar, vägar och liknande.  

• 2-3 km, ganska lätt. Enkla kontroller en bit (100m) från stigar eller tydliga ledstänger 

• 3-4 km, där banorna i huvudsak går genom skogen  

• 4-6 km, svåra banor.  

 

Är det någon ungdom eller nybörjare som är intresserad att testa/delta. Hör då av er till mig 

 

Johan 

070-200 41 01 

 


