
SAKO Ungdomsserie är ett samarbete mellan klubbarna i vårt närområde som främst 
vänder sig barn och ungdomar. 
 
 1 24/4 Slätthult, Thn 
 2 8/5 Bergagården  
 3 15/5 Lilla Edet  
 4 22/5 Skidstugan Strömslund, Thn 
 
Alla dessa tisdagar är det samling 17.15 på Quality hotell parkering för samåkning. 
 
Anmälan gör Du på https://eventor.orientering.se/Events (kryssa i ”inkludera 
närtävlingar” under Arrangemangstyp) eller meddela ungdomsledare senast torsdagen 
innan! 
 
Den yngsta klassen där barnet måste springa själv heter H(herr)10 och D(dam)10. Där 
kan man delta till och med det år som man fyller 10 år. 
 
Innan man är mogen för HD10, är det lämpligt att springa i sällskap med vuxen på någon 
av banorna Inskolning eller Utvecklingsklass (U-klass) U1 och U2.  
 
På Inskolningsbanan brukar det sitta en kontroll vid varje vägskäl, så att det blir ett 
naturligt stopp att titta på kartan. Väljer barnet fel stig, så finns efter en liten bit en 
”ledsen gubbe” (smiley-skylt) i skogen och oftast en glad smiley på rätt stig.  
U-klasserna är utveckling efter inskolning. De fungerar bra för de barn som är lite äldre. 
När man som vuxen följeslagare märker att barnet klarar dessa banor utan hjälp, kan det 
vara lämpligt att gå vidare till vanlig klass (HD10 om det stämmer med barnets ålder). 
Prata med ungdomsledarna om Du som förälder är osäker på vilken klass som är lämplig 
för Ditt barn! 
 
För mer information, se  https://eventor.orientering.se/Events eller fråga 
ungdomsledarna!  
 
Deltagare behöver sportident-pinne och kompass. Om Ni ej skaffat detta, kan Ni kolla 
med ungdomsledarna om det finns till utlåning.  
 
När Ni kommer till tävlingen ska Ni hålla utkik efter VSK-vimpeln där Ni finner 
klubbkompisarna! 
 
Dagen före presenteras en startlista på https://eventor.orientering.se/Events för 
samtliga klasser förutom inskolning som har fri starttid. I klasserna Inskolning och U2 är 
det ingen tidtagning. Första start kl 18.30 på samtliga tävlingar.  På plats finns enklare 
servering. 
Mer information finns i Inbjudan/PM som du hittar på 
https://eventor.orientering.se/Events eller på vanersborgssk.se kalender. 
 
Mvh ungdomsledarna 
 


