torsdag, 15. mars 2017

Unionsmatchen 2017 – informasjon 1
Unionsmatchen er en årlig vennskapelig orienteringskonkurranse for 13 – 16 åringer mellom de
svenske distriktene Halland-Skåne, Göteborg, Bohuslän-Dal, Västergötland og de norske kretsene
Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo, Mjøs-O (fra 2016). Det konkurreres i klassene D/H 13-14 og
D/H 15-16 år.
Unionsmatchen 2016 arrangeres 26.-28.mai 2017 av Halland/Skåne med OK Löftan som teknisk
arrangør. Overnatting vil være i Kungsbacka 30 km sør for Göteborg på en nybygd skole Kollaskolan. Det er individuelt løp lørdag 27. mai og kretsstafett søndag 28. mai i tillegg til trening og
sosiale aktiviteter. Mer informasjon fra arrangøren kommer på Unionsmatchens nettsted.
Hver krets kan stille med inntil 7 løpere per klasse, samt inntil 3 reserver. For å delta i
Unionsmatchen må man kvalifisere seg gjennom uttakningsløp og bli forhåndsuttatt av Mjøs-o. Alle
løpere som representerer klubber i Hedmark og Oppland o-kretser inviteres til deltakelse. I tillegg til
uttatte løpere kan en løper i hver klasse være med på turen til Sverige. Det skal være anledning for
reservene å løpe samme løype som sin aldersklasse i et publikumsløp.
Mjøs-o har satt opp følgende fire uttakningsløp og to av løpene vil telle i sammendraget.





22.04.2017: Lørdagskjappen, OK Moss (Einarbusamling Mjøs-o)
23.04.2017: Smaaleneløpet, Indre Østfold OK (Einarbusamling Mjøs-o)
13.05.2017: Våronnløpet, OL Toten-Troll
14.05.2017: Glåndalsløpet, Grue IL

Samme poengberegning som benyttes i Nammo-cup vil bli brukt. Kun løpere fra Hedmark og
Oppland gis poeng. Ved poenglikhet eller sykdom/skader vil resultatene fra Nammo-cup 2016 og
andre resultater bli brukt som skjønn. Poengstillingen oppdateres i Eventor.
Mjøs-o vil komme tilbake med praktiske opplysninger i forbindelse med felles reise osv så snart
dette er klart, men siden det er lang reiseveg må løpere og ledere/foresatte regne med fri fra
skole/jobb fredag 26. mai. Dette er uansett en inneklemt dag som mange kanskje allerede har fri.
Mjøs-o har nedsatt en Unionsmatch-komite bestående av:




Marthe Katrine Myhre (Mjøs-o-koordinator), marthe_katrine@yahoo.no, 93280432
Torbjørn Kravdal (Gjø-Vard), torbjorn@kravdal.com, 99634925
?

Mjøs-o trenger flere foresatte som er villige til å være med og bidra på turen til Sverige. Utgifter for
de som melder seg som ledere dekkes. Interesserte melder seg til Torbjørn så fort som mulig. Om
andre foresatte ønsker å være med på turen er det mulig, men man må da dekke overnatting og
reise selv.

http://mjoso.com

http://www.unionsmatchen.com

