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Orienteringsåret 2021 har med ära paketerats ihop i och med Trian mailen samt belöningen av de bästa. Grattis till de
framgångsrika under 2021 och lycka till med det nya tränings- och tävlingsåret. Trian mailets resultat hittar du här samt listan på
de som belönades här.

Nu är det tiden att rikta blickarna till det kommande året 2022 samt de utmaningar det hämtar. Vinterns skid-orienteringar startar
i gång redan i december med Ensilumen rastit. I tävlingskalendern hittar både de erfarna och nybörjarna intressanta
skidorienteringsevenemang att delta i. Det lönar sig att bekanta sig med tävlingskalenderns utbud och modigt också pröva denna
orienteringsform.

Det kommande året hämtar med sig många evenemang och tävlingar att arrangera. Som ett nytt evenemang är Halti Trail Days i
maj. Vi deltar i arrangemangen tillsammans med Oikeareitti Oy. I september arrangerar vi För Jukola som en nationell tävling
samt Viestiliiga finalen. Utöver dessa arrangeras det traditionella Kadaverloppet i november i Sibbo och naturligtvis
moderföreningarnas konditionsorienteringar och ungdomens serietävlingar. Till arrangemangen hör under det kommande året
naturligtvis också föreningens evenemang Tour de Trian som består av Wessökaflen, SailTrian, Byakampen och TomteTrian.

Rör på påkarna -projektet fortsätter igen på våren och på hösten. I detta projekt bjuder vi skolorna orientering i olika former. Som
en viktig del av projektet startar också på våren Stigen till Jukola -kursen och som fortsätter ända fram till Borgå Jukola. Kursens
mål är att deltagarna får tillräcklig kunskap och vågar delta i Jukola eller Venla stafetten. Det behövs ledare och dragare till
denna kurs, så anmäl ditt intresse fast genast till Heidi.

Arrangemangen av den största och vackraste orienteringen nämligen Borgå Jukola 2023 är i full gång och takten ökar ju
närmare evenemanget vi går. Under det kommande året är det aktuellt att få så många som möjligt med som Jukola -
talkoarbetare. Under december öppnas våra Jukola.com hemsidor och det är då meningen att också öppna
talkoarbetaranmälningen. Jag passar på tillfället att utmana alla föreningsmedlemmar att anmäla sig som talkoarbetare samt
hitta ivriga talkoarbetare. Till Jukola behövs 1500-2000 talkoarbetare, så kasta ut era alla nät. Uppgifter finns av olika slag och
det behövs inte nödvändigt orienteringskunnande och man behöver i huvud taget inte veta något om grenen, för att anmäla sig
som talkoarbetare. Som talkoarbetare är man med att förverkliga ett evenemang som man kommer ihåg för alltid och som man
kan på efterhand minnas med gott.
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Hälsningar, Heidi
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LEDARSKOLNING I SIBBO 5.-6.2.2022
Anmäl dig till Magnus senast 21.1.2022. Ledarskolningen har beställts
av föreningen. Under lördagen är det distansundervisning och på
söndagen sker skolningen i Sipoonlahden skola. I Nimenhuuto finns
tilläggsinfo om skolningen.

DEN ANSVARSFULLA TRÄNARENS SKOLNING
Du hinner ännu avklara Den ansvarsfulla tränarens - nätskolning som
Olympiska Kommitte’n bjuder ända fram till 31.12.2021. Detta är en
kurshelhet som främjar bättre träningsverksamhet och trygg
verksamhetsmiljö inom motion och idrott. Mera info om kurshelheten
hittar du direkt här. Direktlänk till inlärningsarenan

FÖRENINGSLÄGER 28-30.1.2022 I VIERUMÄKI
Anmäl dig i Nimenhuuto med till föreningens gemensamma
vinterläger. Mera info i Nimenhuuto eller av Otto.

TACK FÖR DEN GÅNGNA 
SÄSONGEN! FRIDFYLL JULETID!

NIMENHUUTO
I Nimenhuuto hittar du alla aktuella evenemangen och info om
dessa. Träningarna är öppna för alla moderföreningarnas
medlemmar oberoende ålder, skicklighet eller kondition. Modigt
alla med bara!

Kom alltid ihåg att anmäla dig till träningen/evenemanget i
Nimenhuuto! Detta är mycket viktigt för det första, för att den som
ordnar reserverar t.ex tillräckligt med kartor samt till
rapporteringen till kommunen m.fl..

VINTERNS INNETRÄNINGAR
Må: Uusimaa-arena kl. 19.00-20.00, för alla
Må: Alvägens skola kl. 18.00-19.00, barnens timme
Ti: Vårberga skolan kl. 18.00-19.00, barnens timme
Ons: Sipoonlahti skolan kl. 18.00-19.30, för alla
Fre: Distansjumppa kl. 18.00-19.00 Tillsammans med HS, EsSu
och HyRa, för alla.
Dessa och alla andra träningar hittas i Nimenhuuto kalendern.

Running Jacket Plus Wo, S - och M- storlek, pris 72 €
Battle SS Wo´s , M – storlek, pris 40 €
Running Pants ux Plus (digi), M- storlek, pris 60 €

NONAME FÖRENINGSDRÄKTER
Föreningen har beställt till lagret några stycken enstaka klubbdräkter.
Fråga Ica om dessa.

Du kan även läsa
nyhetsbrevet på oktrian.fi 

–hemsidan !
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