
Välkomna till vårens barn- och ungdomsaktiviteter 2023!

Vårens barn- och ungdomsträningar startar vi med Full koll-träffar för
träningsgrupperna torsdagen den 16/3 inne i vårt klubbhus Backa, Fyhrvägen 6 i
Sörforsa, klockan 18.00. Vi kör tre Full koll-träffar inne med lek och teori anpassat
efter ålder och kunskapsnivå. De som har böcker från tidigare, ta med dem!
Vi kör också en nybörjarkurs för vuxna samtidigt!

Efter påsklovet startar vi ute och då startar även Skogslek.

● Starttiden är klockan 18.00 varje träning. Meddela gärna om ni inte kan
komma. (ungdom@forsaok.se)

● Mer info om nivåer och grupper finns på hemsidan under fliken
Barn/ungdom. För nivåer titta efter Utvecklingstrappan. På hemsidan finns
också annan bra info!

● Vägvisning med orienteringsskärm som hjälper en att hitta rätt. Gå in på
hemsidan eller gå med i gruppen Forsa OK på Facebook för uppdaterad
information om var träningen är.

● Föräldrar eller annan närstående är alltid mycket välkomna att vara med på
träningarna!

Skogslek (6-8 år, ljusgrön-grön nivå) kommer hålla till på Backa och platser nära
Backa. Program skickas ut separat. Hör med ansvarig ledare vilka andra aktiviteter
som passar att vara med på!

Träningsgrupperna (8-16 år, grön-violett nivå) kommer vara på flera olika platser.
Under våren finns också möjlighet att vara med på några tävlingar och andra
aktiviteter. Det kommer också finnas banor på svart nivå.

Frågor: ungdom@forsaok.com eller 070-340 19 32 (Henrik Trolin)
Kostnad = årsmedlemsavgift

Se nästa sida för träningsgruppernas program och mer info!
Utöver våra träningar har vi även lagt in våra träningstävlingar Norrcupen (de som
ligger närmast), närliggande tävlingar och läger i programmet.

https://goo.gl/maps/HtvzFJ3Qhc1rcJfVA
https://www.forsaok.se/
https://www.forsaok.se/barnungdom/Utvecklingstrappan/
https://www.forsaok.se/
https://www.facebook.com/groups/189820507504
https://www.forsaok.se/medlemsinfo/


Program för Träningsgrupperna våren 2023
Grönt innebär träning=alla barn-/ungdomsträningar, blått träningstävling/tävling

och lila läger. Mer info om lila och blå aktiviteter på nästa sida!

Datum Aktivitet Samlingsplats

16/3 Full koll-träff Klubbhuset Backa, Sörforsa
23/3 Full koll-träff Klubbhuset Backa, Sörforsa
30/3 Full koll-träff Klubbhuset Backa, Sörforsa

4/4 Norrcup Forsa OK arrangerar, se hemsidan för info
6/4 Äggjakt Klubbhuset Backa, Sörforsa

20/4 1. OL-lek/aktivitet Klubbhuset Backa, Sörforsa
21-23/4 Vårläger Gemensam bussresa till Uppsala, se hemsidan

25/4 Norrcup Hudiksvalls OK arrangerar, se hemsidan
27/4 2. Vägval Rönningen, Vedavägen, Hillsta

2/5 Norrcup Forsa OK arrangerar, se hemsidan
4/5 3. Ormen Edsta skola, Hög
7/5 Alftafejden Alfta-Ösa OK arrangerar, se hemsidan

11/5 4. Kompass Rönningen, Vedavägen, Hillsta
14/5 Backabataljen Klubbhuset Backa, Sörforsa
16/5 Norrcup OK Dellen arrangerar, se hemsidan
18/5 Selångerträffen Selånger SOK arrangerar, se hemsidan
23/5 Norrcup Hudiksvalls OK arrangerar, se hemsidan
25/5 5. Stjärn-OL Vattentornet, Näsviken
30/5 Norrcup Forsa OK arrangerar, se hemsidan

1/6 6. Höjder Sjösjö, mastvägen, Trogsta
3-6/6 ÖSA-träffen

8/6 Avslutning med KM
sprint

Preliminärt Fränö forngård, se hemsida & FB
innan

*Titta alltid på hemsidan i aktivitetskalendern eller Forsa OK:s grupp på facebook
inför träningen ifall det är några ändringar.
* OL = en förkortning som ofta används inom orientering och står för
OrienteringsLöpning

Hur hittar jag till träningen?
Här finns en karta med alla våra olika samlingsplatser och kartor, även Skogslek.
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1UexGa_9RfB3a1_mt3KB_0rc4SG
obQsWz&usp=sharing

https://www.google.com/maps/dir/61.717729,16.9738388/@61.7176732,16.9034568,12z
https://www.google.com/maps/dir/61.717729,16.9738388/@61.7176732,16.9034568,12z
https://www.google.com/maps/dir/61.717729,16.9738388/@61.7176732,16.9034568,12z
https://forsaok.se/
https://www.google.com/maps/dir/61.717729,16.9738388/@61.7176732,16.9034568,12z
https://www.google.com/maps/dir/61.717729,16.9738388/@61.7176732,16.9034568,12z
https://forsaok.se/
https://www.hudiksvallsok.se/
https://www.google.com/maps/dir//61.7307114,16.8438353
https://forsaok.se/
https://www.google.com/maps/place/61%C2%B046'25.9%22N+16%C2%B059'58.2%22E/@61.77387,16.9995,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc87a545263d0395a!8m2!3d61.77387!4d16.9995
https://alfta-osa.se/
https://www.google.com/maps/dir//61.7307114,16.8438353
https://www.google.com/maps/dir/61.717729,16.9738388/@61.7176732,16.9034568,12z
https://www.facebook.com/groups/118845180153/
https://www.selangersok.se/
https://www.hudiksvallsok.se/
https://goo.gl/maps/9nmJXTRHxGBARANx7
https://forsaok.se/
https://www.google.com/maps/dir//61.7162908,16.8946301
https://www.google.com/maps/dir//61.6976709,16.9766923/@61.697653,16.9066532,12z
https://forsaok.se/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1UexGa_9RfB3a1_mt3KB_0rc4SGobQsWz&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1UexGa_9RfB3a1_mt3KB_0rc4SGobQsWz&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1UexGa_9RfB3a1_mt3KB_0rc4SGobQsWz&usp=sharing


Norrcupen
Varje tisdag klockan 18.00, är det Norrcupen. Det är träningstävling i samarbete
med våra grannklubbar Hudiksvalls OK, OK Dellen och Ljusdals OK. Det finns banor i
olika längd och svårighetsgrad (vit-svart nivå) och det är öppet för alla. Man
behöver kunna orientera självständigt eller ha skugga med sig. Kolla på hemsidan
och Facebook för info om var det är. På Facebook brukar man också meddela att
man kommer och vilken bana man vill springa för att underlätta för den som
arrangerar. I programmet har vi lagt in de som ligger bäst till för oss.

Påskaktivitet
På skärtorsdagen den 6/4 har vi äggjakt på Backa. Alla små och stora välkomna! Vi
startar som vanligt klockan 18.00. Håll utkik på hemsida och facebook för mer info.

Vårläger 21-23/4
Vi åker hela klubben gemensamt till Uppsala på vårläger. Det blir både träningar
och tävlingar. Mer info kommer på hemsidan och facebook. Det kommer att bli en
superfin helg!

Alftafejden 7/5
Ungdomstävling i Alfta som inleds med sprint och fortsätter med jaktstart. Öppna
klasser finns för vuxna. Inbjudan kommer lite längre fram.

Backabataljen 14/5
Ungdomstävling som vi i Forsa OK arrangerar, där vuxna kan springa i öppna klasser.
Perfekt tillfälle att prova på att tävla. Inbjudan kommer lite längre fram.

Selångerträffen 18/5
På kristi himmelfärdsdag har vi ingen ungdomsträning, men en fin möjlighet finns
att åka på tävling lite norrut. Passa på att åka dit!

Våravslutning med KM sprint 8/6
Vi planerar i år att kombinera ungdomsavslutningen med ett klubbmästerskap i
sprintdistans troligen på Fränö forngård. Det passar mycket bra för stora som små!

https://www.forsaok.se/
https://www.facebook.com/groups/189820507504

