
Ungdomsgruppens Kick-Off 

läger 5 – 8.12 

Tema: vi som grupp och fm 

medeldistans 2020 

 

All you need to know! 

Plats: Söder om Jyväskylä, inkvartering i stugor i Riihivuori 

Tid: torsdag 5.12 kväll till söndag 8.12 lunch 

Program: tre stycken orienterings träningar på FM medel 2020 träningskartor, två stycken 

grunduthållighets träningar, fem palaver/samlingar/diskussioner och samvaro 

Mat: Deltagarna tillreder själva maten, ingredienserna köps gemensamt 

Pris: max 135 euro/person, priset beror på mängden deltagare 

Anmälan: på Nimenhuuto senast 17.11 kl. 23.59 

 

VÄLKOMMEN MED!       

 

Utförligare info, för den som orkar läsa, vid ytterligare frågor maila ungdomledarna@ok77.fi 

Lägret börjar på torsdag kväll den 5 december 2019. Inkvarteringen sker i 6 – 8 personers 

stugor i stugby Riihirinne i Riihivuori. All mat tillreds av deltagarna själva i matturer av de 

ingredienser som köps av ledarna. Meddela möjliga allergier i samband med anmälan p 

Nimenhuuto eller per e-post till ungdomsledarna@ok77.fi. Resan till och från lägret samt 

förflyttning till och från träningarna görs i ledarnas personbilar, bensinkostnaderna delas 

mellan deltagarna och ingår i deltagaravgiften. I priset ingår tre orienteringsträningar i typ 

terräng för FM medeldistans 2020 ordnat av Suunta Jyväskylä. Träningarna är planerade så 

att alla i ungdomsgruppen kan göra dem på egen nivå, så lägret passar alla i gruppen 

oberoende om man är nybörjare eller FM medaljör. På lägret fokuserar vi på att lära känna 

gruppens medlemmar och ledare, bekanta oss med terrängen inför FM medeldistans 2020 

och på att komma igång med träningen inför nästa säsong. Även om du inte vill satsa på att 

tävla på FM nivå nästa säsong, är du välkommen med för att utvecklas som orienterare på 

den nivå du själv vill. Terrängen i Muurame/Jämsä/Jyväskylä är väldigt annorlunda från vår 

hemma terräng och för att alla skall utvecklas kommer det att finnas så många ledare på 

plats att det finns möjlighet till individuell handledning så väl före, under som efter 

träningarna. Vi hoppas se möjligast många av er på läger 5 – 8.12! Sista anmälningen på 

Nimenhuuto söndagen den 17.11.2019 kl. 23:59. 

 



 

 

 

 

 

Preliminärt program. 

Torsdag 
Ca 16 Start från JS i Grankulla (möjligt med 
senare start om så önskas), körtid till 
Riihivuori ca 3 timmar, middag på vägen 
20 Samling, utdelning av stugorna och 
gemensamt program 
21 Kvällsmat 
22 Tystnad 
 

Fredag 
Morgonmål 
Start till OL-teknik 1 
OL-teknik 1: Keljonkangas 
Lunch 
Palaver: Gruppregler och gemenskap 
Fysik träning 1: GU Backe 
Middag 
Diskussion om dagens träning och stretch 
21 Kvällsmat 
22 Tystnad 
 

Lördag 
Morgonmål 
Start till OL-teknik 2 
OL-teknik 2: Muuratsalo 
Lunch 
Palaver: Uppbyggnaden av det kommande 
tränings- och tävlingsåret samt att lägga 
upp mål 
Fysik träning 2: Lång vandring 
Middag 
Diskussion om dagens träning och stretch 
21 Kvällsmat 
22 Tystnad 
 

Söndag 
Morgonmål 
Start till OL-teknik 3 
OL-teknik 3: Vähä-Veijo 
Start hemåt, lunch på vägen 
 

 

    



 


