
Andra Naturpass arrangerade av olika klubbar
i Göteborgsregionen hittar du på
http://naturpassomraden.orientering.se
där du också kan se var du kan köpa dom.
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Kontroller

Prova även

www.saik.o.se         www.gmok.se             www.gkr.se

 

Har tryckt denna karta.

Kartorna på detta kartblad kommer från Sävedalens AIK 
och Göteborg-Majorna OK samt Göteborgskartor som är 
en sammanslutning som ritar kartor åt distriktets oriente-
ringsklubbar.

Orienterarna ritar alla 
sina kartor själva

Så här ser
stolpen ut.

Välkomna!
Sävedalens AIK är Göteborgs bästa ungdomsklubb. Vi bedriver 
ungdomsträning för barn i åldern 7-16 år. Tisdagar är vår stora 
träningskväll med klubbstugan vid Kåsjön som bas. Träningen 
sker i åldersgrupper med utbildade ledare. Den yngsta gruppen 
kombinerar orienteringsövningar med mycket lek. I de äldre 
grupperna blir både de tekniska och konditionsmässiga 
utmaningarna större.
 
Är du intresserad av att delta så hör av dig till:
ungdom@saik.o.se eller 0702-803416.

Välkomna!
Ungdomsledarna i SAIK
http://www.www.saik.o.se

Motionsorientering -
mer än bara löpning!
Orientering är en träningsform som gör löpträningen mer utmanande och roligare! Prova 
Motionsorientering antingen i Skatås eller vid lokala klubbars arrangemang–
tex vid SAIK-stugan. Du kan gå– jogga eller springa en bana på din nivå. Det finns banor för ny-
börjare – men också för dig med viss erfarenhet. Banlängderna är varierande från kort till lång 
och från lätta till lite svårare. På plats finns instruktörer för att hjälpa dig komma igång.
Du kan välja mellan att tävla mot andra eller vara med utan tidtagning. Alla kan orientera!

Var och När?
Motionsorientering är på onsdagar i maj, juni och augusti i Skatås med start möjlig mellan kl 17 och 
19 (med senaste målgång kl 20:00).
SAIK anordnar Motionsorientering vissa torsdagar samma tid vid klubbstugan vid Kåsjön.
Alla tillfällen med datum och plats hittar du på
http://www.motionsorientering.se (ort Göteborg)

Du är gäst i naturen!
Du använder dig av allemansrätten när du
går en promenad, paddlar kajak eller sitter
på en sten och tänker. Allemansrätten är en
unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt
i naturen.
Men vi behöver också ta ansvar för natur
och djurliv och visa hänsyn mot markägare
och andra besökare. Alltså inte störa - inte
förstöra.
.

.
Naturen är som känsligast i maj – då är det
barnkammare där. Skräm inte djur och fåglar
utan ta dig varsamt fram.
På kommunens marker är jakten utarrenderad
och det förekommer jakt vid flera tillfällen.
Jägarna är vana vid det rörliga friluftslivet
i Partille. Visa dem respekt.
Du känner väl också till det olivgröna karttecknet
för tomtmark (förbjudet område)?

Du kan också deltaga gratis i Hittaut genom att 
hämta  en karta på bibliotek och liknande ställen
– se http://hittaut.nu
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Läs mer om kontrollbeskrivningar
http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet-orientering/
03_dokument/arrangera/stoddokument-och-ovrig-litteratur/kontrollbeskrivningar_2005.pdf

Kåsjön Trail är tävlingen för dig som 
vill uppleva känslan av att forcera tu� 
vildmark i hög fart. Du kommer att be-
höva bemästra stock och sten, knixiga 
stigar, blöta mosspassager samt mer 
lättlöpta partier. Start vid Kåsjön den 
29 september.
http://kasjontrail.se
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