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Medlemsinformation Marknadsloppet mm 
I Frosta OK har vi nu genomfört en orienteringstävling den 15/3 med 511 anmälda deltagare. 
Trots det långa uppehållet med att arrangera tävling så genomfördes tävlingen på ett mycket 
bra sätt. Min beundran för er alla som genomförde era uppgifter så bra. 

Efter det har även en omtyckt aktivitet genomförts. Det vill säga cykelorientering med 
slutpunkt på klubbstugan med grillning och fika som avslutning. Som alltid så är frågorna på så 
spridda områden att det är ingen förunnat att klara alla frågorna. Varm tack till 
arrangörsgruppen 

Vårens tävlingssäsong för skogsorientering är nu avslutad. Mer orientering i Skåne blir 
sprintorienteringar och sedan startar sommarorienteringarna i juli. I Skåne åker vi då till 
Andrarums Österlens 3-Dagars 18-19-20/7 med möjlighet att campa på platsen eller som vi 
flesta åker hem efter tävlingen varje dag. Andra sommartävlingar finns information om på 
Eventor eller fråga en vän. 

Hörby Marknadslopp 6 juli 2022  

Den närmst stora uppgiften för oss i Frosta OK är att genomföra det 50:e marknadsloppet. 
Som ni vet så behövs det en hel del funktionärer på eftermiddagen och kvällen för detta. Men 
det behövs också flera för att planera och se till att allt finns på plats till tävlingsstart 

Därför ber jag er alla att kontakta mig med information på vad ni kan hjälpa till med både för 
planeringsarbete innan tävlingen och sedan som funktionär under tävlingen. De flesta av er 
har god kännedom om arbetsuppgifterna ni andra som inte har varit med tidigare informerar 
jag gärna om vad som behövs för hjälp. 

Vågar jag hoppas på att ni lämnar besked till mig så jag inte behöver sitta och ringa runt till er 
alla. Mail till neb@frostaok.se eller telefon 0705-447788 

Andra aktiviteter: 

Årets trimorientering pågår till den 9:e augusti. Medlemmar får gratis karta. Finns att hämta 
på klubbstugan.  

Nationaldagen 6 juni firas av kommunen på Söderängen. Föreningar från Hörby deltar med 
egna aktiviteter. Frosta OK ställer upp med en mini orientering. Intresserad hör av er. 

DM i Sprint Skåne 21 maj i Ystad Anmälan senast 15 maj för mästerskapsdeltagande 

Tre Skåningar och en Dansk sprint i Hbg och Helsingör 17,18,19 juni 

Havs OL 9,10 juni Hälleviksbadet  

Hallands 3-dagars 17,16,17 juli 

O-ringen Uppsala vecka 30 

Som ni kan se finns det mycket att göra i sommar finns det frågor så bara fråga mig. 

Nils-Erik 
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