
SVARA PÅ
FÖRFRÅGAN

Nu kan du påverka på
informeringen och
kommunikationen.

Förfrågan

Orienteringsskola fotsätter i Borgå 2.8. och i Sibbo 9.8.
FSO storläger 2.-5.8. - anmälan senast 10.7.
FSOM 5.-7.8. - anmälning till inkvartering och samskjuts 21.7., till tävlingarna 31.7.
SailTrian 10.8.
SuHu-läger 13.-14.8.
Byakavlen 14.8.
Ungdomens Jukola 20.8. - anmälning till samskjuts 4.8.
Landsomfattande Kompass evenemanget och INOV-8 cup-finalen 21.8.
KLL 26.-27.8. - mera info senare
FM-lång 3.-4.9. - anmälning till inkvartering 25.8.
Talkoarbetare till Pre-Jukola 16.-18.9.

Orientering tävlingskalender: irma.suunnistusliitto.fi
Motionsorienteringarna: www.rastilippu.fi
Föreningens träningar och evenemang: trian.nimenhuuto.com

Mera evenemang finns i webbadresserna:
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RÖKSIGNALER
OK Trians nyhetsbrev

Sommaren är redan igång med full fart och vi har fått 
njuta av värmen! Jukola i Mynämäki gick bra ur både 
tävlarnas och talkoarbetarnas synvinklar. Där fick vi bra
info inför nästa år och mycket material som används i 
tävlingen har redan flyttats till lager i Ebbo. Slutet av 
sommaren och början av hösten utbjuder oss en mängd
olika enenemang att både arrangera och tävla i. I början 
av augusti är det FSO-mästerskapen och varje veckoslut 
finns det nationella tävlingar, av vilka man kan välja åt 
sig de lämpligaste. I september är det tur för Pre- 
Jukola, anmäl dig som talkoarbetare redan nu i 
Nimenhuuto. Vi ses på konditionsorienteringarna, 
träningarna, tävlingarna och talkon!

EVENEMANG I SLUTET AV SOMMAREN OCH 
BÖRJAN AV HÖSTEN:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedWUCkYO7gdqk9-1I4hF-9BSYhkxEzTg61f5_I3EVVfiEo6Q/viewform?usp=sf_link
http://irma.suunnistusliitto.fi/
http://rastilippu.fi/
http://trian.nimenhuuto.com/
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Anmäl dig till FSO:s mästerskapstävlingar i Irma senast 31.7.
På fredagen 5.8. tävlas det i sprint, på lördagen 6.8. i 
långdistans och på söndagen 7.8. i stafett.

Anmäl dig via den här enkäten senast 21.7. om du vill delta i 
Trians gemensamma buss och inkvartering.

 
Mera information om resan

 
FSOM 2022 tävlingssidor

RESA TILL FSOM 2022 I VASA OCH VÖRÅ:

FÖRENINGENS TRÄNINGAR PÅ SOMMAREN
Må: Borgå traktens konditionsorientering kl 17-19
Ons: Hela föreningens teknikträningar (inte varje onsdag) kl 18-20 
To: Keski-Uusimaa-rastit 

Alla dessa och andra träningar hittas i Nimenhuuto kalendern

Nya fasta kontroller har förts till Sibbo i terrängen kring Molnträsk, Möträsk och Skidstadion. 
Mera information finns på sidan om fasta kontroller.

På onsdagen löptes första etappen av Tour de Trian, Wessökavlen. Det återstår fortfarande två 
etapper senare i höst. I Tour de Trian får du mer eller mindre på skoj tävla mot dina 
föreningsmedlemmar.
 
1. Wessökavlen 6.7.2022
2. Byakavlen 14.8.2022, arrangörerna Jani, Sören och Janne 
3. Trian -mailen i slutet av hösten

FÖRENINGENS TOUR DE TRIAN EVENEMANG

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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUyQdDWbEm1G6uC6Rtg2azjRSmmhFLT6jUOJ_Gmb_66HkhAw/viewform
https://oktrian.fi/2022/06/foreningens-resa-till-fsom-2022-tavlingarna-i-vora-vasa-5-7-8/
https://fsom.idrott.fi/
https://oktrian.fi/motion/fasta-kontroller/
https://oktrian.fi/wa-information/
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Jukolakavlen löps nästa sommar den 17-18.6 2023 i Borgå. Nu har du en unik möjlighet att 
uppleva Jukola nattens magi och samtidigt vara med och organisera Finlands största och finaste 
orienteringsevenemang! Borgå Jukola byggs upp nästan enbart med talkoarbetskraft, så varje 
talkoarbetares insats är mycket viktigt för att evenemanget skall lyckas.

Anmäl dig och bliv en del av Jukola historien.

PORVOO BORGÅ JUKOLA BEHÖVER 
TALKOARBETARE

K O N T A K T :

Ordförande: Sami Si l lman 050 5028373 puheenjohtaja@oktrian.fi
Verksamhetsledare: Eveli ina Muukkonen 041 544 6616 eveli ina.muukkonen@oktrian.fi  
Träningschef fr.om. 1 .8.  Jussi  Aumo 050 590 5644 jussi .aumo@oktrian.fi

TÄVLINGSARRANGEMANG I AUGUSTI OCH 
SEPTEMBER

OK Trians moderföreningarna har massor att göra under hösten med sina egna
tävlingsarrangemang. IF Sibbo-Vargarna arrangerar Ungdomens serietävling 23.8. Anmäl dig som 
arrangör till Magnus Engblom, tel. 050 568 6917.

OK Trian arrangerar Pre-Jukola i Borgå 17.9. Den består av en nationell medeldistans och 
Viestiliiga finalen. Till denna tävling behövs det också medhjälpare. Modigt bara med och bygga 
en fin tävling! Anmäl dig som talkoarbetare i Nimenhuuto

Sommarhälsningar, Eveliina

https://www.instagram.com/OKTrianFIN/
http://www.twitter.com/OKTrianFIN
http://www.facebook.com/OKTrianFIN
http://www.youtube.com/c/OKTrianFIN
http://oktian.nimenhuuto.com/
https://jukola.com/2023/sv/bli-talkoarbetare/
https://trian.nimenhuuto.com/events/16100942

