
Stanley Cup vid Henrikatorpet, Degerhyltan 2018 

  Torsås OK  har under pandemiåren drabbats mycket hårt av bl.a. restriktioner. Detta har gjort att vår 

verksamhet har tvingats att minska ordentligt samtidigt som vi inte kunnat fylla på med nya genom orien-

teringskurser. Nu finns möjligheten att söka återstartsbidrag för de föreningar som drabbats hårt under 

denna tid och Torsås OK har nu beviljats en större summa pengar som vi ska använda under våren. Detta 

innebär att vi kan erbjuda aktiviteter helt gratis eller mycket billigt för ungdomar och ledare fram till mid-

sommar.  Återstarten gäller annars hela klubben och alla åldrar. 

  Du som får detta utskick orienterar eller har orienterat och om du har slutat och vill prova på igen är du 

mycket välkommen. Du behöver inte känna att det kostar klubben något då vi täcker upp allt med bi-

dragspengar. Du behöver inte heller känna att du behöver fortsätta orientera om du kommer vid någon 

träning eller träff. Vi är glada om vi kan träffas igen och ju fler vi är desto roligare! Kom gärna även om du 

är t.ex. skadad då det är roligt att bara träffas och bli ett gäng som ses vid någon av våra natursköna plat-

ser i kommunen. 

  Här följer ett program för våren med planerade aktiviteter. Det är det minsta antalet träningar vi kom-

mer att ha. Det kan tillkomma fler och då hänvisar vi till kalender och nyheter på hemsidan 

www.torsasok.se.  Vi kommer även att ha en kväll med Lasergame i Kalmar.  

  Vi vill arbeta för att vår fina klubb, Torsås OK, ska överleva och utvecklas och att fler ska få uppleva den 

härliga idrotten orientering. Det kan gälla allt från en träning i en glänta i Gullaboskogen till jätteevene-

manget O-ringen. Vi har trots allt flera goda förutsättningar t.ex. fina kartor med omväxlande terräng 

(snart 2 nya kartor helt klara), bra aktiviteter året om och ett gott gäng.    Varmt välkomna! 



Mars: 

V 12-13 Veckans bana  Skarptorpet Söderåkra   Spring när du vill och det passar dig! 

26 Lör  Tävling   SOK Viljan (Oskarshamn)  Medel 

27 Sön Tävling  Kalmar OK (Påryd)   Lång 

April: 

2 Lör  Tävling  Nybro OK (Alsterbro)  Medel 

3 Sön  Tävling  Nybro OK (Alsterbro)  Lång 

6 Ons  Nybörjarkurs  Del 1 Klubbstugan 

9 Lör  Nybörjarkurs Del 2  Klubbstugan 

10 Sön OL-Träning  

12 Tis  Nybörjarkurs  Del 3 Klubbstugan 

16 Lör  OL-Träning + Veckans bana 

24 Sön OL-Träning 

29 Fre  Utflykt Lasergame Kalmar 

Maj: 

1 Sön  OL-Träning 

3 Tis  U 5-Dagars  E 1 Kalmar OK 

8 Sön  Stanley Cup 1 

10 Tis  U 5-Dagars  E 2 EVOK 

15 Sön Stanley Cup 2 

17 Tis  U 5-Dagars  E 3 Ålems OK 

V 20  Friluftsdagar Åk 9 + Mellanstadiet 

22 Sön Föreningskavlen 

24 Tis  U 5-Dagars  E 4  Nybro OK 

29 Sön Stanley Cup 3  

31 Tis  U 5-Dagars  E 5 Torsås OK 

Juni: 

1 Ons  Veteran-OL  Torsås OK 

5-6 Lö-Sö Sommarläger Torsås OK 

11-12 Lö-Sö Sprinthelgen  OK Orion (Jämjö) 

Dessutom är det Veteranorienteringar varje onsdag förmiddag. Dessa är öppna för alla som är daglediga oavsett 

ålder. 


