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Juni
12 Utsättningshelg, Sälen (Elit)

13 Utsättningshelg, Sälen (Elit)

14 Utsättningshelg, Sälen (Elit)

Juli
15

Buggruset, löptävling 
(arr. Malungs OK)

20 Elitläger, Sälen/Mora/Idre

21 Elitläger, Sälen/Mora/Idre

22 Elitläger, Sälen/Mora/Idre

23 Elitläger, Sälen/Mora/Idre

24 Elitläger, Sälen/Mora/Idre

25 Elitläger, Sälen/Mora/Idre

26 Elitläger, Sälen/Mora/Idre

SENASTE klubbNYTT
Ta del av allt gällande tävlingar, träningar, arrangemang, styrelsebeslut och annat 
som berör klubben.  
 
Vill du bidra med något till nästa nyhetsbrev? 
Skicka till: oskar.sandberg@malungsok.se

ELITLÄGER I FALUN
Den 21-24 maj arrangerades ett elitläger för klubbens löpare i och omkring 
Falun. Flera snabba orienteringspass varvades med lugnare distanslöpning, 
styrka, alternativträning och hinderbana. Uppskattade inslag i en grundträ-
ningsperiod som blivit betydligt mycket längre än vad någon kunnat tro. 
Förhoppningsvis blir det en orienteringssäsong 2020, om inte annat kommer 
vi starka mot 2021. 
 
Elitlägret avslutade även den interna tävlingsserien Corona-Cup. En serie 
bestående av 7 deltävlingar där klubbens mest ”allround” elitlöpare korats.
Segrare i herrklassen var Ludvig Åhlund och i damklassen Jennie Börjesson 
Eriksson. 
 
Läs en längre nyhet om elitlägret HÄR.

aktivitetskalender

Augusti
7 SM-Sprint Kval, Växjö

8 SM-Sprint Final, Växjö

9 SM-Sprintstafett, Växjö

17 Fjälläger, Sälen

18 Fjälläger, Sälen

21 Bagheera Fjällmaraton Sälen

22 Bagheera Fjällmaraton Sälen

Fjällmaratonbanan blir permanent
Som ett steg i utvecklingen av klubbens arrangemang Bagheera Fjällmaraton 
Sälen har det startats ett projekt för att sätta ut permanenta banmarkeringar. 
Planen är att klubben under vecka 30 (i samband med elitlägret) ska sätta upp 
trästolpar med skyltar som ska sitta ute året om. Banmarkeringarna designas 
av klubbens partner AdPine och finansieras från Ola Fagrells minnesfond 
som upprättades i syfte att utveckla lederna uppe i Sälen.
 
Vill du vara med och hjälpa till under vecka 30?  
Kontakta banansvarige, linus.bohman@malungsok.se

nya klubbhemsidor
Klubben håller på att ta fram nya hemsidor åt våra arrangemang. Tanken är 
att det ska bli enhetligt, snyggt och framförallt lättare för deltagare att hitta 
information. Hemsidorna kommer lanseras löpande under året. Håll ögonen 
öppna!

INställda och flyttade arrangemang
På grund av Coronapandemin har tyvärr 3+3, Konfirmation Sälen och 
Ungdomslägret i Sälen tvingats ställa in. Beslut gällande genomförandet av 
Bagheera Fjällmaraton Sälen kommer tas av styrelsen senast 18 juni.

COVID-19
Förändringar har skett och föränd-
ringar kommer att ske i klubbens 

aktivitetskalender.

För den senaste informationen se 
någon av våra facebookgrupper: 

Malungs OK Skogsmårdarna 

Malungs OK’s Träningsbank
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klotterplanket
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månadens mård
Motivering: Med taktisk brillians 
och uthållighet över 7 deltävlingar 
tar han hem en övertygande seger 
i Corona Cup. Månadens mård är 
Ludvig Åhlund.

Fem snabba:

10-Mila / Jukola
Vatten / Cola Zero
Förstasträcka / Sistasträcka
Uppför / Utför
Klapperstensfält / Tallhed

Jennie och Ludvig segrare av  
Corona Cup.

Bilder till hemsidor
Har du tagit bilder på klubbens 
verksamhet de senaste åren? Det 
kan vara allt från ungdoms-, bredd- 
och elitverksamhet, eller något 
av klubbens arrangemang. Nya 
hemsidor behöver nya bilder!  

Skicka dina bilder till:  
oskar.sandberg@malungsok.se 
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10-mila på idre fjäll
10-Mila skulle ha gått månadsskif-
tet april/maj i Upplands Väsby, 
men har preliminärt flyttats till 
26-27 september på Idre Fjäll. Om 
det blir ett 10-Mila 2020 bestäms 
sista juli.

Klubbens förutsättningar för bra 
förberedelser är mycket goda i och 
med våra liknande terrängområden 
i Sälen!

snabba tider på 
testlopp

Eftersom det inte har arrangerats 
några orienteringstävlingar är det 
några av klubbens löpare som tagit 
tillfället i akt att göra bra tider på 
banlöpning och landsvägslopp.  
 
Filip Wadsten sprang i april ett 
halvmarathon på bana på tiden 
73:56. Albin Lilieström sprang 
testloppet Fidde International Open 
10 km på tiden 32:06 och John 
Börjesson sprängde  
30-minutergränsen på milen till-
sammans med världsmästaren Jo-
nas Leandersson med tiden 29:52. 

Nästa upplaga: 
Augusti 2020

Albin under Fidde International Open.

Klubbens sociala medier

UNGDOMSträningar och 
motionsorientering

Håll koll i facebookgruppen och 
anslagstavlan i Malung för att ta 
del av vilka träningar som erbjuds 
nu under sommaren.
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