
Nya orienterare 
I september höll Karin och Gösta en 
intensivkurs i orientering för vuxna 
nybörjare. Nio deltagare var med på 
kursen och förutom Max som varit med i 
klubben ett tag, var alla deltagare nya. 

Varmt välkomna till IF Marin Väst önskar 
vi Katarina, Karin, Marie, Mats, Lena, 
Kristoffer, Christina och Maria! 

Och ett stort tack till Gösta och Karin och 
alla som hjälpte till med kursen! 

Städning som inkomst 
Vi städar fritidsgården i Påvelund för att 
finansiera en stor del av vår verksamhet. 
Tack vare städningen har vi möjlighet 
att hålla låga avgifter och tävla så 
mycket vi vill utan kostnad. 
Men städningen innebär 
naturligtvis en del jobb 
för våra medlemmar. 

För att diskutera om vi 
ska fortsätta med 
städningen eller inte har 
styrelsen bjudit in till ett medlemsmöte. 
Klockan 18:30 den 6 september är alla 
medlemmar välkomna till klubbstugan 
för att ta del av mer information om vad 
det skulle innebära om vi avslutar 
städuppdraget och hur det kommer att 
påverka oss ekonomiskt. Styrelsen 
kommer även finnas på plats och lyssna 
på medlemmarnas synpunkter. 

Alla medlemmar ska ha fått 
informationsunderlaget och inbjudan till 
mötet via e-post. Hör av dig till 
styrelsen@ifmarinvast.se om du saknar 
materialet eller om du inte kan komma 
på mötet, men ändå vill delge din åsikt i 
frågan.

IF MARIN VÄST
ORIENTERING HÖSTEN 2016

Även i år har vi fått möjlighet att åka 
till Bornholms tävlingshelg Höst-open 
med Allan Sunnergren, sista helgen i 
oktober. Vi åker ner med buss 
eller egen bil fredag 28 
oktober och kommer hem 
söndag kväll den 30 oktober. 

Alternativ A: BUSSRESA 
Buss avgår fredag 28 oktober  
från 
Göteborg, Göteborgsoperan, kl 10.10 
samt vidare Varberg-Halmstad -Ystad. 
Kort paus vid Hallandsåsmotellet 
Ankomst  Ystad  ca 15.30 
Snabbfärja avgår från Ystad kl 16.30 och 
ankommer Rönne kl  17.50. 

Alternativ B: RESA MED EGEN BIL 
Du åker med egen bil och valfri 
färjeavgång till Bornholm, och ansluter 
till oss andra på hotellet. Även till 
tävlingarna åker du i egen bil. 
Bilbiljett på färjan bokar och betalar du 
själv på www.faergen.dk 

Pris 
För denna högklassiga orienterings-
weekend med hotellboende med dansk 
helpension (Drycker ingår ej. 
Vegetarisk/ köttfri mat kan beställas) 
samt, för bussresenärerna, resa, färja 
och transport till tävlingarna, betalar ni 
• Alternativ A: 2360 SEK per person 
• Alternativ B: 1700 SEK per person 
På hotellet bor vi i enkel- eller 
dubbelrum. Lägenheter finns för 3-4 
personer. Vill du dela rum med någon 
speciell person, säg till vid anmälan! 
Tillägg 
Enkelrum                            200 SEK 
IF Marin Väst betalar även i år 
startavgiften för sina löpare. Ange 
vilken klass du vill springa när du 
anmäler dig! 

Reservationer 
OBS! Reservation för prisjustering 
på grund av kursen på DKK. 
Angivet pris för alternativ A gäller 
vid minst 45 anmälda per buss. Vid 
färre antal påverkas priset 
uppåt. Resan kan bli inställd om 
färre än 60 deltagare anmäler sig. 

Avbeställningsskydd har de flesta i sin 
hemförsäkring. Kontrollera! 

Program 
Fredag 28 oktober 
Vi bor på  utmärkta hotel Green Solution 

House som ligger söder om Rönne 
centrum. Kvällsmat serveras 19.00. 
Lördagen den 29 oktober börjar 

med slappemorgon. Du intar frukost 
från 8.00. Dagens tävling går ca 20 km 

från Rönne vid Rytterknegten i  
Allmindingen (mitt på ön). 
Bussen går från hotellet kl 10.00, första 
start kl 11.30. Glöm inte din lunchpaket 
från hotellet! Under frukosten  kan du få 
din termos fylld med hett vatten. Kl 
19.30 blir det 3-rättersmiddag i 
hotellets restaurang. 
Musikunderhållning och ev. några 
danser. Glöm inte ställa om klockan! 

Söndagen den 30 oktober serveras 
frukost från 06.00 och bussen går kl 
7.00 till Hammeren, Bornholms norra 
udde. Bussparkering 850 från TC. TC-
start 350m. Första start kl 9.00. Våra 
deltagare startar före kl 10.00. 
Prisutdelning brukar vara klar före 
12.00. Direkt efter prisutdelningen och 
senast kl 12.00 återvänder vi till hotellet 
där du disponerar ditt rum till avresan. 
Från 12.00 serveras lunch. 
14.00 går bussen till färjan som har 
avgångstid 14.30. 15.50 ankommer 
bussfärjan till Ystad varefter bussarna 
snarast återvänder till avgångsplatserna. 

Anmälan 
Se hela inbjudan på 
www.ifmarinvast.se/orientering, klicka 
dig vidare i kalendern. Där finns också 
information om vilka tävlingsklasser 
som finns och hur du anmäler dig.

28-30 oktober 2016  
Tävlingsresa till Bornholms Höst-open
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Torsdagsträningar 
Precis som i våras kommer vi att hålla 
egna teknikträningar på torsdagkvällar i 
höst. Samling och start är vid Påvelunds 
motionscentral, Ruddalens 
motionscentral eller andra platser i vårt 
närområde. Håll koll på hemsidan för 
exakt plats. 

I höst kommer vi att ha fem träningar i 
september. Vanligtvis är det fri start från 
18:00, men det kan finnas undantag så 
kolla hemsidan innan träningen. 

Klubbträningar 
I höst har vi två klubbträningar 
inplanerade, båda i oktober. Gösta håller 
den ena och Karin & Ebba den andra. 

Klubbträningar är ett bra tillfälle att träffa 
resten av klubben och att träna 
orientering i riktig skog, utan att behöva 
tävla. Det finns banor med olika 
svårighetsgrad så att alla kan vara med. 
Efter träningen brukar vi fika med egen 
matsäck. 

Mer information om samlingstid och 
samlingsplats kommer på hemsidan. 

Löpare från andra klubbar och vanliga 
motionärer är också välkomna på våra 
träningar. Då kostar det 60 kr att starta 
(30 kr för ungdomar). Ta gärna med en 
kompis som vill prova på orientering! 

Nya lejontröjor till salu 
Under våren har Evelina gjort en ny 
beställning av lejontröjor. Det är riktigt 
fina funktionströjor med kort ärm, 
dragkedja i halsen och, såklart, vårt 
emblem i stort tryck på ryggen. 

Klubben sponsrar varje tröja med 100 kr 
så priset är 250 kr för vuxenstorlekar (S, 
M, L) och 200 kr för barnstorlekar (130, 
140, 150, 160). 

Hör av dig till Evelina om du vill köpa en 
tröja: evelina.i.eriksson@gmail.com.

Höstens kalender 

Se www.ifmarinvast.se/orientering för mer information och samlingsplatser. Alla 
tävlingar finns i Eventor, orienteringens tävlingssystem, eventor.orientering.se. 

tor 1 sep Uppstartsträning med Linda Påvelund 

lör 3 sep DM medel, Göteborg Se Eventor 

tis 6 sep Medlemsmöte om städningen Klubbstugan 

tor 8 sep Torsdagsträning med Staffan Ruddalens MC 

lör 10 sep Herkules Sprint  Se Eventor 

sön 11 sep DM lång, Göteborg Se Eventor 

tor 15 sep Torsdagsträning med Lena och Ola Påvelund? 

sön 18 sep Landehofs hösttävling  Se Eventor 

tor 22 sep Torsdagsträning med Margareta och Karin Ruddalen? 

sön 25  sep Lindomedubbeln Se Eventor 

tor 29 sep Torsdagsträning med Gösta Påvelund? 

lör 8 okt Klubbträning med Gösta Se hemsidan 

lör 15 okt Klubbträning med Ebba och Karin Se hemsidan 

sön 23 okt GMOKs höstmedel Se Eventor 

28-30 okt Tävlingsresa till Bornholm Se andra sidan 

sön 13 nov Zoorientering Borås Zoo 

lör 19 nov Alehofs Öppna Ultralånga KM Se Eventor

Våra två utsända VM-reportrar, Linda 
och Anders, rapporterade från 
orienterings-VM i Strömstad. Läs alla 
deras iakttagelser på bloggen: 
www.ifmarinvast.se/orientering/
kategori/bloggen  

”…själva ville vi 
inte lägga oss på 
parkeringen med 
tältet, utan gick 
närmre arenan 
och la oss en bit 
upp i skogen. Vi 
visste ju inte hur 
banorna skulle 
gå, men 
hoppades på att de skulle komma från 
andra hållet. Dessutom skulle vi ju ändå 
vara borta i god tid före första start kl 
10. Men vi hade lite fel… 

På morgonen sätter glada funktionärer 
ut miniknatsbanan på stigen förbi oss, 
det tar vi som ett gott tecken. När vi sen 
sitter och äter frukost tittar även en 

funktionär förbi, så vi frågar om vi ska 
flytta oss, men det är ingen fara – 
banorna går inte här, så ni kan äta 
frukost i lugn och ro. Trodde 
funktionären. 

Tjugo över nio förstår vi att både vi och 
funktionären haft fel, då förste 
ungdomslöpare kommer rusandes mitt 
i lägerrivningen, mitt emellan IFMVs 

tältrivare och diskare! 
Som tur är hade vi ett 
rätt väl hopsamlat 
läger, men vi får lägga 
på ett kol med att bli 
klara och komma ur 
tävlingsområdet. Tur 
att det inte var VM!”

Utdrag från bloggen
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