
 
 
 
 
 

Nu är det dags för GIF-orienterings 

HÖSTAVSLUTNING 
vid OK Milans klubbstuga vid Digerberget 

Lördag den 21/10 
 

Valfri starttid för dag-KM mellan 10.30 – 11.30 
Klasser:  Nybörjare (grön nivå, ej KM klass) 
   D10 och H10 (vit nivå) 
   D12 och H12 (gul nivå) 
   D14, H14, D16, H16, D20, H20, vuxen dam, vuxen herr (orange nivå) 
Miniknat för de yngsta (10.30-11.30, ej KM) 

 
Det är helt okej att gå/springa valfri bana även om du inte vill delta i 
KM. Dusch finns! 

 
Grillunch ca 12.00 
Ta med det som du eller ni vill grilla. 
Ta även med tallrik, mugg och bestick. 
Vi ordnar grillkol och tända grillar. 

 
Bytardag med OL-prylar 
Ta med det du vill sälja/skänka (kläder, skor, kompasser m.m.) och märk med ditt 
namn och prylens pris. Ta även med pengar om du vill handla (ev. Swish). 

 
Klubbinformation, prisutdelning och fika ca 13.30 – ca 15.00 
Utdelning av KM-priser m.m. 
Utvärdering av orienteringsåret 
Knytisfika. Alla tar med sig en kaka! 
Föreningen bjuder på kaffe/te/saft. 
 
Anmälan senast den 18/10 
via Eventor (filtrera på ”klubbtävlingar”) eller till niklas@doering.se 
Anmäl dig även om du inte ska springa  – anmäl då i ”Öppen 0”. 
 

OK Milans (och Norabygdens SK:s) klubbstuga ligger vid Digerberget söder om Nora. Det är skyltat 
från norra delen av Pershyttan. Om du åker in i Pershyttan norrifrån ska du svänga vänster mittemot 
en stor vit villa. Vi hänger en orienteringsskärm vid skylten. Du är framme när grusvägen tar slut. 

VÄLKOMMEN! 
önskar OL-styrelsen 

mailto:niklas@doering.se
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