
BOKs träningsprogram 2012

To 26/4 Klubblokalen Tommy Lundqvist

To 3/5 Nygårdstägt Ronja Björklund
To 10/5 Attjärnbo Örjan Persson
Ti OBS 15/5 Sågmyra IP Hans Carlsson
To 24/5 Bultbo Rikard Andersson

To 7/6 Gopa Lars Björklund

To 14/6 Kullgärdet Per-Erik Björklund

To 28/6 Orrholens grustag Viktor Isaks

To 5/7 Skottbergsvägen Ingvar Svensson

To 12/7 Sörskog V-sidan Erik Björklund

To 2/8 Byalags Albin Bergkvist

To 9/8 Slättberg Maria Björklund

Ti OBS 14/8 Samma som veteran OL Göte Rickardsson

To 23/8 Sågsbo provlöpning Jan-Olof Dalström

To 30/8 Baggbobacken Anna Björklund

To 6/9 Sågmyra elljusspår Jan-Olof Björklund

Den som har hand om träningen affischerar vid fd Tempo.

Klubbnytt faktureras i efterhand så det ska vi undvika.

Nytt för iår är att vi ska köpa in en skrivare för att läsa av sport idenbrickor.

Tidtagning blir då mycket enkel. Töm + Start + de enheter som finns i skogen + Mål 

stoppa sedan pinnen i avläsaren och läs av dina sträcktider och måltid

Kontroller markeras med snitsel och datumlapp ett par enheter på varje bana är OK.

 Sätter ni ut skärmar på kortaste banan är det bra men snitslar går också bra.

Kontrollenheter finns i kartskåpet i klubblokalen.

Använd helst inte gamla kartor. Kontakta Jan-Olof eller Per-Erik Björklund för 

utskrift av kartor, Jan-Olof 50274

Sätt upp resultatlista vid fd Tempo.

Resultat/Deltagarlista lämnas till Britt Björklund efter träningen. Detta underlag behövs

 dels för att söka aktivitetsbidrag och dels för att följa upp klubbens verksamhet.

Här kommer lite tips till er som inte lagt så många banor tidigare, ni mer 

erfarna behöver inte läsa mer.

Lägg 3 helst 4 banor

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

2-3 km ganska lätt. Enkla kontroller en bit från stigen 100 m

3-4 km De här banorna går i huvudsak genom skogen men det bör finnas större

 föremål att ta hjälp av (mossar, större höjder, hyggen)

4-6 km Svåra banor. För tävlingsorienterare

Gör så gott ni kan. Det är inte hela världen om en kontroll skulle sitta fel på långa banan. 


