Kartproduktionen är i det
närmaste klar. Bo
Herdersson som är vår
kartritare hann precis
klart innan snön började
falla över Torrås.
Men han har inte varit
ensam i terrängen. En dag
stötte Bo ihop med en
grupp på sju (!) älgar.
Det var en nygjord
gallring som lockat till sig
älgarna som hade fullt
upp med att mumsa i sig
av skogsresterna.

I år är det vår tur att arrangera Ungdomens 10-mila. Arbetet
är nu i full gång.
Alla medlemmar i orienteringsklubbarna i Mark bjuds in till
informationsmöte om U10-mila.
Onsdagen den 2 februari kl. 18:30 – 21:00 i Lyckeskolans
matsal i Kinna
Vi bjuder på kvällsmat!
De olika arbetsgrupperna presenterar hur långt arbetet
kommit hittills och vi kommer att ta upp intresseanmälningar
för de olika funktionärsuppgifterna. Vi kommer att behöva
minst 250 funktionärer.
Varmt välkommen!
Kristin Hansson
Ordf. organisationskommittén

Detta är det första nyhetsbrevet för U10-mila 2011. Vi
kommer att skicka ut detta digitalt till alla föreningar i
kretsen och hoppas även att du som läser har tips på vad vi
ska skriva om.
Du kan även läsa om U10-mila på hemsidan www.u10mila.se
och gå med i vår Facebookgrupp!
Tips skickar du till Anne Udd, anne.udd@telia.com eller ring
på 0708-359532.

Ungdomarna backar inte för lite snö!
Strax efter nyår var det full fart ute på TC och i terrängen.
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Sedan några veckor tillbaks har banläggningen inför Ungdomens 10-mila och Mark-dubbeln
2011 dragit igång. De 6 banläggarna har delats upp i team som vart och ett ansvarar för ett
av de tre arrangemangen. Bo Herdersson, som också är huvudansvarig för banläggningen
på alla tre tävlingarna, och Martin Svensson, båda från OK Mark, har hand om U-10 mila,
Lars Eriksson och Bertil Åkesson från Skene SoIS ansvarar för lördagens medeldistans och
OK Rävens Mikael Bergstedt och Håkan Eriksson tar söndagens långdistans.
Än så länge har mest krut lagts på banorna till U-10 mila som sedan får styra hur de andra
dagarnas banor kommer att se ut, och här har alla i gruppen fått bidra med tankar och
idéer. Dessa har sedan omsatts i banförslag av de två ansvariga. Även bankontrollanterna
har på ett så tidigt stadium som möjligt kopplats in för att kunna ge feedback innan för
mycket är bestämt.
Tävlingsområdet öster om Sätila, som sedan en tid är avlyst för träning och tävling, har
delats upp så att terrängen utnyttjas på bästa sätt för att få så bra och utslagsgivande
banor som möjligt för de olika distanserna. Stort fokus har också lagts vid att få rätt
svårighetsgrad på banorna till de olika klasserna i U-10 mila och att lägga banor som är
rättvisa och utan inslag som kan uppfattas som ”skumma”.
/Martin Svensson, banläggare

