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ME

Orienteringsåret har startat i och med att konditionsorienteringarna, tävlingarna, orienteringsskolorna och skolorienteringarna har
börjat. Tävlingarna i Östra Nyland började framgångsrikt för Trian-orienterarna i slutet av april i Finnspring. Mycket lovande
prestationer i många klasser! Tävlarna i Finnspring fick löpa i snörika terrängpartier, men nu när man tittar ut från fönstret ser det
bra ut när solen skiner och skogen bjuder sakta in även den djupt sovande orienteraren.

Under våren har föreningens juniorer deltagit på läger bla. i Portugal, under påsken i Pemar och de yngsta i ett veckoslutsläger i
Askola. För de finska mästerskapens del börjar tävlingsåret i medlet av maj när i Jyväskylä tävlas det om sprintmästerskapen.
Många orienterares vår form ger hopp om framgångar på Jyväskylä gatorna.

Föreningen har många stora arrangemangs kraftansträngningar framför sig under detta och nästa år. Vi arrangerar under året fyra
ungdomens serietävlingar, Halti Trail-days från Joensuu gård i Söderkulla 21-22.5 och För-Jukola och Viestiliiga finalen i Virvik
17.9. Till alla dessa önskas hjälphänder, så bistå med ditt strå i stacken för att vi lyckas med arrangemangen och anmäl dig som
talkoarbetarei Nimenhuuto .

Orienterarens höjdpunkt Jukola och Venla stafetterna löps i Mynämaki 18-19.6. Det är på tiden att gräva fram nabbskorna från
”naftalinet” och rikta sig via konditionsorienteringarna till Mynämäki. Kom ihåg att anmäla ditt intresse att löpa i Trians lag i Irma
tjänsten. Föreningen har reserverat busstransport till Jukola, som ordnas om tillräckligt antal deltar i transporten. Anmäl senast 3.6
ditt transportbehov via ett formulär som finns i Nimenhuuto.

Jukola arrangörskapet flyttas till oss efter det att Lukkari Jukola är över. Därför behövs det till Lukkari Jukola också ivrigt Trian folk
för att hjälpa till i nedmonteringen av tävlingscentralen och pålastningen av det ambulerande materialet i Mynämäki, samt att ta
emot det i Ebbo. Detta betyder att hjälphänder behövs redan i detta skede! Anmäl ditt intresse i Nimenhuuto till
nedmonteringstalkot så får du en möjlighet att se allt vad som händer bakom Jukola kulisserna. Samtidigt lönar det sig att anmäla
sig som talkoarbetare i Lukkari Jukola och på samma gång träder talkoförsäkringen i kraft gällande nedmonteringsarbetet.

Porvoo Borgå Jukola stafettens 2023 första officiella träning erbjuds nu. Träningarnas publiceringstidtabell för vår Jukola hittas på
Jukola.com/2023 sidorna. Du kan också anmäla dig som Porvoo Borgå Jukola talkoarbetare via sidornas framsida och vara med
att förverkliga detta evenemang som inte glöms.

Jag önskar alla lycka till på orienteringskontrollerna! Hoppeligen syns så många som möjligt på tävlingarna, på träningarna, som
motionerar på konditionskontrollerna samt på talkon för att befrämja förverkligandet av de kvalitativa evenemangen.
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FÖRENINGENS VECKOTRÄNINGAR

Må: Borgånejdens konditionsorientering kl 17-10
Ti: Orienteringsskolans träning, Borgå och Sibbo kl 18-19.30
Ons: Fartgruppens teknikträning kl 18-20
To: Keski-Uusimaarastit
Alla dessa och andra träningar hittas i Nimenhuuto kalendern

NIMENHUUTO
I Nimenhuuto hittar du de aktuella evenemangen samt info om
dem. Träningarna är öppna för alla moderföreningens medlemmar
oberoende av ålder, kunskap eller kondition. Modigt bara med!
Kom ihåg att anmäla dig i tid!

NONAME KLUBBDRÄKTERSommarens 
Beställningarnas uppskattade tidtabell är under Juli, så till 
orienteringsveckan fås nya dräkter!

Det finns ännu efter förra höstens beställningar kvar två Running
Jackets vindrockar (storlek S och M, pris 72€) som väntar på 
köparen.  Fråga mera om dessa av Ica.

Aktuellt

FÖRENINGENS TOUR DE TRIAN EVENEMANG
Tour de Trian består av tre hela föreningens evenemang under 
året. I Tour de Trian kan du mer eller mindre med skoj tävla mot 
dina föreningsmedlemmar. 

1. Wessökaflen 6.7.2022, arrangör Vesa och Hasse 
2. Byakavlen 14.8.2022, arrangör Jani, Sören och Janne
3. Trian -mailen i slutet av hösten

RESOR OCH INKVARTERING
Följande inkvarteringar har reserverats: FSOM, FM-sprint, FM-
långa samt tältplatserna i Jukola

Kommande samtransporter:
Särkäniemi orienteringen, Leimauslägret och Jukola

FÖRENINGENS NYA TRÄNINGSCHEF OCH 
VERKSAMHETSLEDARE

Föreningens nya verksamhetsledare Eveliina Muukkonen börjar 6.6 
och som träningschef börjar Jussi Aumo 1.8.
Vi önskar båda varmt välkomna till Trian! 

Läs mera om Eveliina och Jussi.

Viestiliiga final

Tävlingsledare: 
Kalevi , 0400 310663
Vice tävlingsledare:
Pasi, 040 540 2872 WHATSAPP SOM INFOKANAL

Som en viktig infokanal använder vi WA grupper. Bli medlem in 
den/de WA -infokanal som passar dig. Samtidigt får du aktuell info 
om verksamheten mfl.

Grupperna och direktiv hur bli medlem finns på hemsidan.
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