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Trians Ungdomens Jukola lag: Niklas, Linus, Alec,
Saana, Saga ja Cecilia. Aapo saknas på bilden.

AktuelltRÖKSIGNALER

Du kan även läsa nyhetsbrevet
på oktrian.fi –sidorna !

HÖSTENS EVENEMANG
Orienteringens tävlingskalender: www.irma.suunnistusliitto.fi
Motionsorienteringarna: www.rastilippu.fi
Föreningens träningar och evenemang: www.nimenhuuto.fi

• 11.9. FM-sprint, Juva
• 12.9. FM-stafett, St.Michel
• 18.9. Särkänniemi-suunnistus, Tammerfors (samskjuts)
• 18.9. Str8-medeldistans och viestiliiga final, Kyrkslätt
• 24.-25.9. FM-natt, Vehkalahti
• 2.10. Ungdomsstafetten, Nådendal (samskjuts anmälan innan 24.9.)
• 3.10. Oravatonni, Mynämäki (samskjuts anmälan innan 24.9.)
• 8.-9.10. KLL-tävlingen, Hamina (samskjuts anmälan innan 24.9.)
• 10.10. Halikkostafetten, Salo (samskjuts anmälan innan 29.9.)
• 17.10. FM-ultra lång, Tammerfors
• 30.10. Högholmen sprint, Helsingfors
• 6.11. Kadaverloppet

Vi får nu lämna den fina, varma sommaren med orienteringsveckor, FSOM mästarskapstävlingar och Jukola budkavlen bakom oss och rikta blicken mot FM tävlingsfylla hösten. Rovaniemi
Jukola i augusti erbjöd lite annorlunda ramar för stora stafettfesten och orienteringsmässigt var tävlingen mycket fin. Både i Venla och Jukola budkavlen nådde Trians första lag fin 75.
placering. Som helhet var prestationen bra, speciellt våra unga löparens insatser var ypperliga! Även i Ungdomens Jukola i Valkeakoski presterade juniorerna väldigt bra. Trians första lag
kom på bra, men bekant 13. placering. Höstens första FM-tävling, långdistansen, medförde Petteri en bronsmedalj i H45 klassen. Grattis Petteri! Vi önskar att se Trians färger på prispallen
också under kommande FM-tävlingarna.

Årets 25-manna kavlen har inhiberats och Halikko stafetten har flyttats till det traditionella 25-manna veckoslutet. Halikko stafetten är en fin föreningsstafett med 15 etapper. I laget skall
man ha löpare i olika ålder både damer, flickor, pojkar och herrar. Stafetten löps 10.10. i Salo i Jukola 2006 terrängen. Kom med och njut av den fina terrängen och höstliga stafett
atmosfären. Anmäl dig med som löpare i Irma, så får vi sammanställt flera Trian lag i stafetten. Vi har reserverat samskjuts till Halikko stafetten, så anmäl dig med i skjutsen före 29.9. i
Nimenhuuto.

Vi har ännu ett stort arrangemang framför oss, nämligen Kadaverloppet 6.11.2021. Vi har en hel del talkouppgifter att erbjuda, så ta och anmäl dig till tävlingsledaren Anneli Laurila. Delta
också aktivt på höstens motionsorienteringar, träningar, tävlingar, evenemang och talkon. Dessa är öppna för alla moderföreningarnas medlemmar. Modigt med bara!
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NONAME FÖRENINGSKLÄDER
På hösten är det igen möjligt att beställa nya föreningsdräkter. Mera information
om urvalet, hur och när göra beställningen kommer snart.

UTBILDNING
Olympiska komitén erbjuder gratis ”Ansvarig tränare webbkurs” ända till
31.12.2021. Denna kurshelhet befrämjar bättre träning och tryggare
verksamhetsområde inom motion och idrott. Mera information om
kurshelheten. Här hittar du dig direkt till inlärningsarenan.

Föreningen möjliggör att medlemmarna kan delta på olika
utbildningstillfällen och vid behov arrangerar egna utbildningar.
Deltagande till dessa utblidningar bekostas huvudsakligen av föreningen.
Om du är intresserad att delta t.ex. på banläggarkursen eller
handledarutbildningen så kontakta moderföreningens ordförande (SV Rita,
AOK Vesa och Orient Antti Ni) eller Heidi.

VINTERNS SALTURER

Må: Uusimaa-areena 19.00-20.00, alla fr.o.m 1.11.
Må: Leppätien koulu 18.00-19.00, barnens tur, fr.o.m 4.10.
Ti: Kevätkummun koulu 18.00-19.00, barnens tur fr.om. 5.10.
Ons: Sipoonlahden koulu 18.00-19.30, alla fr.o.m. 6.10. HA EN FRAMGÅNGSRIK HÖST!

BYAKAMPEN 23.10.2021
Traditionella byakampen arrangeras 23.10. kl. 10.00- på Rännarberget. Familjen
Nordgren ansvarar för arrangemangen. Mera information och anmälan i
Nimenhuuto. Samla ihop ditt tre personers lag och kom med och tävla i den
lekfylla stafetten. Alla sorters lag är välkomna!

Om du saknar ett lag, så skapar vi passliga lag av alla de enskilda
anmälningarna i Nimenhuuto.

SÄSONGENS AVSLUTNINGSFEST I NOVEMBER
På slutet av hösten firar vi den förgågna säsongen traditionellt på höstfesten.
Noggrannare information om festen kommer senare, men pricka in 13.11.2021 i
kalendern.

I Nimenhuuto hittar du uppgifterna om de aktuella evenemangen. Träningarna är
öppna för alla moderföreningarnas medlemmar oberoende ålder, färdighet eller
kondition.
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