Intresset for orientering vaxer sig starkare. Manga har en
gang b6rjat eftersom foraldrama orienterat. En naturlig vag in till idrotten. Lunds
OK vill soka sig utanfor detta oeh viiI fa unga orienteringsintresserade att hitta
sporten.
Svflrt att nfl ut
- Manga foraldrar kanske
saknar intresset medan barnen vill prova. Det ar svart
att na ut till dessa sa darfor
drog vi igang en Challengekurs for nyb6rjare dar malet
blir att tavla i O-ringen nasta
ar, berattar Peter Hedberg,
en av tre ledare i LOK:skurs.
Tillsammans
med U]f
Minor oehJohan Gustafson
ar malet att lara orienterare
i alderspannet mellan 13 till
30 ar aUt fran hur man laser
k.artor, hanterar gps oeh lar
Slgvad orientering innebar.
Redan nu har klubben haft
tva traffar dar gruppen just
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och Johan Gustafson.

och Katrin Nilsson flankeras av sina tranare Pesho Hedberg (till vanster)
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nu bestar av tva personer.
- Malet ar ti~ personer
oeh vi tror fIer ansluter efter
nyar, sager Peter Hedberg.
Den 2 januari anordnar
klubben prova-pa dag oeh
den 16 januari ar det dags
for en ny traff for Challengekurs iDalby.
Redan efter tva traffar
imponeras Pesho Hedberg
ochJohan Gustafson av sina

fors oeh Katrin Nilsson.
- Det tar till sig allt snabbt
oeh har faktiskt redan tavlat en gang i Natteupen. Det
brukar vanligtvis ta runt ett
halvar innan man provar en
tavling, menar Peter Hedberg, som orienterat sedan
1980-talet.
Varfor har det gatt sa
snabbtkanman undra?
- Det har varit enkelt att

varvat vara traffar med att
trana med de andra orienterama i klubben, sager Henrik Gangefors, 15 ar.
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Bra traningsform
Han loekades till orienteringen efter att ha provat
detta en del i skolan.
- Jag tyekte det var roligt
oeh det ar en bra traning bade menta It oeh fysiskt,
Henrik.

Katrin Nilsson, 27, har
lange funderat pa att prova
pa orientering. Nar hon sag
att LOKskuUe dra igang en
kurs tog det inte lang tid fOr
henne att anmala sig.
- Jag trivs jattebra har. Det
ar valdigt socialt oeh trevligt. Sedan ar det jattebra att
kunna trana med de andra.
Det finns aUtid nagon att
fraga om man behover tips
eller rad, forklarar Katrin
Nilsson.
Lunds OKvill med sin kurs
aven andra attityden inom
orientering.
- Vi tar for givet att alia kan
oeh forstar orientering. Den
installningen maste vi andra pi\.sa fier vagar prova pa,
menar Peter Hedberg.
Han tar upp ett exempel
fran Natteupen, dar startplatsen inte var markerad
oeh enkel att hitta for nyborjare. Bade Henrik oeh Katrin
startade i fel riktning.
- Jag sprang at fel i hall i
en kilometer innan jag upptaekte att jag nog var fel ute
oeh vande. Men visserligen
ar det bra att lara sig av sina
miss tag, sager Henrik oeh
ler.
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