
 

Idrottslärarna i Enköping   2023 02 28 

Hej,  

Årets SkolMästerskap och Skogstest i Orientering kommer att genomföras vid 

Gånstagården fredag den 26 maj. Vi har valt att flytta upp arrangemanget hit eftersom 

vi inte är nöjda med kartan vid Korsängen och vill pröva de lite större utmaningarna i 

Brännskogen. Vi hoppas det inte ställer till problem för Er med den lite längre 

transporten. Vi har försökt fixa bussar för de längst bort, men med klent resultat. 

Avståndet till Gånstagården är dock bara ca en kilometer längre, så med cykeln blir det 

lättare. Kanske kan rektor fixa en busstransport för skolor med lång transport ? 

Samling vid Gånstagården klockan 8.30. Vi förbereder oss för att ta emot ca 600 elever. 

Vandringspokalen tas med av 2022 års innehavare (Korsängsskolan), Robinson Fanna fick 

ha pokalen första halvåret, men pokalen får kanske en ny hylla att stå på i år ?  

Vi vill att Ni kommer till samlingsplatsen i god tid. Ev ombyte sker utomhus. Toalett finns för 

ev behov inne på Gånstagården. Nummerlappar och sportidentpinne (för stämpling) delas ut 

före start (buntvis till klasslärare) och kartan vid starten. Tävling och prisutdelning planerar vi 

att vara avslutade vid senast 11.15. Poängberäkningen för Vandringspriset är enkel. De fem 

första från varje skola i resultatlistan bildar resp skollag. Deras sammanlagda placeringssiffra 

ska vara så låg som möjligt. Det blir även individuella medaljer i 12 klasser. Guld, silver och 

brons för pojkar och flickor i klasserna 4 och 5.  

Skogstestet                                                                                                             
sker på samma ställe som Skolmästerskapet, vid Gånstagården och löper av stapeln under 

eftermiddagen. Det riktar sig fortfarande till alla 6:e & 9:e klassare i Enköping. Detta är en 

övning med resultatlistor enbart för resp. Idrottslärare, som en del av och vår service till 

undervisningen. Övningen startar 12.15 den 26 maj och beräknas sluta senast 15.30. 

Eleverna får använda SportIdentpinnar för elektronisk tidtagning på nylagda unika banor i 

Brännskogen (med elljusspåret som bra ledstång). I anmälan vill vi gärna veta hur många 

elever som vill springa grön, vit eller gul bana, samt ditt BeställningsID, för att fakturan ska 

hamna rätt. 

Anmälningar med angivande av namn, pojk-klass / flick-klass, samt årsklass, görs 

via denna länk  https://forms.gle/Taz96WQa87ra7UJL7  Senast fredag 19 maj. 

För tryck av kartor och hyra av stämpelpinnar måste vi fakturera varje skola i efterhand med 

12 kr per startande. SkolMästerskapet sponsras dessutom av Sparbanken i Enköping och 

EnköpingsPosten, samt OK Enen.  



 

Frågor kring Skolmästerskapet besvaras av Kenta Hällbom tel 0731 576060 eller 

kentahellbom@gmail.com  

Frågor kring Skogstestet besvaras av Morten Ingwersen tel 0730 610013 eller 

morten@ingwersen.se  

HittaUt                                                                                                                
Använd Hittaut som friskvårdsaktivitet för elever och personal. Den 29 april kommer 

Hittautkartan att lanseras, dock inget utskick i brevlådan i år, men ni kan beställa din 

skolas behov av kartor.  

Beställ klassuppsättningar av kartor på enkoping@hittaut.nu. 

Delta i skolutmaningen i Hittaut och utmana andra skolor att leta och registrera checkpoints. 

Använd Hittaut som orientering, att hitta sevärdheter i närmiljön, som friskvårdsläxa och 

motivation att vara ute och röra på sig. Skapa lag på skolan och tävla mot varandra, elever 

och personal. Hjälp eleverna att skapa hittaut-konto och registrera deras första 

checkpoints.  

Bästa skola i kommunen får pris!  

Hälsningar från  

Kenta Hällbom, Ulrika Thideman och Morten Ingwersen 

OK Enens Skolgrupp 
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