
Upptäck kommunen samtidigt som du motionerar på ett roligt sätt!

Glasscafé i anslutning 
till kontroll 11

GMOK

Vår samarbetspartner Göteborg-Majorna OK är distriktets
största orienteringsklubb med klubbstuga i Skatås och
verksamhet i alla åldrar.
GMOK arrangerar egna Naturpass på både Björnåsberget
och Getryggen samt i Änggårdsbergen. Kostar 100 kr på
Skatås Motionscentrum och Partille Kulturum.
GMOK tillhandahåller också Hittaut-kartor för områdena
Centrum-Väster – Älvstranden.

Besök hemsidan på http://www.gmok.se

Naturpasset ger dig möjligheten att på ett enkelt 
och roligt sätt få motion och samtidigt upptäcka 
Partille och dess vackra natur. Du använder den 
detaljerade orienteringskartan på båda sidorna i 
denna folder, som finns att hämta gratis på:
- Kulturum och Allum informationsdisk
- Partille Kommunhus (receptionen)
- Triumfglass glasscafé, Sävedalens Cykel & Sport
- Improve, Partille Arena 3vån
- ICA Supermarket, Vallhamra
- SAIK-stugan (se kartan) tisdagar  18-20
- via mail till Naturpasset.Partille@outlook.com

Kom igång - med karta och kompass
På kartorna (fram- och baksida) finns 100 kontroller 
markerade, som också är utsatta med en 
stolpe ute i naturen. Det är dessa som är dina mål  
under motionsrundan! Gå, jogga, spring eller 
cykla! Du besöker så många kontroller du vill i egen 
takt, men undvik mörkret sent på kvällen.

Skalan på kartan är 1:11.000, vilket innebär att 1 
cm på kartan är 110 meter i verkligheten.
Kontrollerna har 4 olika svårighetsgrader, från Lätt 
till Svår, enligt kontrollförteckningen. 

Registrera dig och vinn priser
När du har hittat en kontroll registrerar du den 
bokstavskod som finns på kontrollstolpen på 
http://naturpassomraden.orientering.se
där du under Göteborg  hittar område Partille.
Du är då automatiskt med i vinstdragningar som 
sker i juli, september och oktober, med fina priser 
sponsrade av våra samarbetspartners.  Ju fler kontroller 
du registrerar desto större chans har du att vinna!
Du är samtidigt med i Naturpasset Sveriges tävling.

Nya kontroller
Kontroll  81-100  finns med på kartan men sätts ut 
i naturen först 1:a juli (81-90) och 1.a september 
(91-100).

Tider
Detta Naturpass startar den 15 april 2017. 
Alla kontroller sitter ute till 7 oktober och för att 
vara med i tävlingen måste du registrera dej och de 
kontroller du hittat senast den 15 oktober.

Träning
Om du är osäker på orientering kan du lära dej 
grunderna på en minikurs genom att besöka  
SAIK-stugan söndagen den 22 april kl 12.00. 

Ytterligare information
Mer information finns på Sävedalen AIK:s hemsida 
http://www.saik.o.se (välj sedan Naturpasset)
och på Naturpassets hemsida
http://naturpasset.se
Om du har frågor eller upptäcker en saknad 
kontroll kontaktar du oss med mail 
till Naturpasset.Partille@outlook.com
eller på telefon 0739-069333

Hit kan du även vända dej om du inte själv kan 
registrera dej på Naturpassets hemsida.

Vad är     ?

Sävedalens AIK

Sävedalens AIK bildades 1933 och har tre sektioner
– orientering, friidrott och skidor.
Orienteringsklubben är en av landets största
och framgångsrikaste med 300 aktiva
medlemmar.
Orienteringen är indelad i ungdoms-, bredd
och motions- samt elitverksamhet. De sträcker
sig från allt från nybörjarkurser och de yngstas
skogslek i Naturäventyret till veteranorientering
och elitlöpare som satsar på EM och VM. Tisdagar
är vår stora träningsdag då stugan är full av
folk, både unga och gamla. Medlemmarna turas
om att laga mat till alla hungriga efter träningen.
Häng med nästa tisdag!

SAIK har många aktiviteter med social gemenskap.
Orienteringsporten är en familjesport samtidigt som
den har en utpräglad elit som satsar på de stora
mästerskapen inte bara i Sverige utan runt världen.
SAIK deltar där och har flera svenska mästerskap. Vi
har löpare som kommer från när och fjärran.
Merparten av klubbens medlemmar är motionärer.
Det finns många som bara deltar i gemenskapen, där
alla kan delta.
På söndagar under våren och hösten arrangeras
populära poängpromenader med tillhörande
fikaservering.

Besök hemsidan på http://saik.o.se

Saikstugan vid Kåsjön

SM SPORT Orientering - Göteborgs specialbutik
                     för trail och orientering
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orientering.se/naturpasset

UPPTÄCK PARTILLES NAtur

mer än bara motion
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På över 1600 ljusa och fräscha kvadrat-
meter erbjuder vi gym, gruppträning, 
spinning och personlig träning för såväl 
elitidrottare som motionärer
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