Rävetofta OK bjuder in till sommarlovsorientering, UsynligO, i
samarbete med Svalövs kommun. Orientering för alla åldrar.
Vi använder ett nytt system för att orientera med hjälp av mobiltelefonen. Det är ett norskt system,
därav namnet UsynligO.
UsynligO är en mobilapp som gör att man kan springa en bana utan att det finns skärmar ute i
terrängen, men ändå få en bekräftelse att man är vid rätt punkt. När man är inom ca 15 m från
kontrollen spelas en trudelutt så att man vet att man är rätt. Mer info om UsynligO finns på
www.facebook.com/UsynligO och https://usynligo.no/
Ladda ner appen UsynligO. Klicka på den lille gubben
och skriv in ditt namn, för och efternamn i
appen. Under klubb kan du skriva in din adress så att vi kan nå dig med mer information
Inifrån appen kan du sedan hitta kartor och banor på många olika platser. Vi har nu två banor i
Svalöv.
Kartan kan du hämta i receptionen på kommunhuset eller skriva ut inifrån appen UsynligO
De första banorna är öppna från den 15 juli till och med den 25 juli. Du kan gå eller springa, ensam
eller i grupp. Du kan också springa banan hur många gånger som helst och utmana kompisarna.
Resultaten kan du se i appen UsynligO.
Ta dig till startpunkten, starta och ta dig runt på banan. Inga kontroller finns i terrängen utan det är
telefonen som talar om när du är vid kontrollen. I mål stämplar du ut i telefonen och får tid,
mellantider och kan även se hur du sprungit.
Vill du ha hjälp med att komma igång så finns vi utanför kommunhuset i Svalöv den 15 juli mellan kl
18.00-20.00. Du kan också skicka ett mail till ravetofta@outlook.com om du vill veta mer.
Rävetofta OK arrangerar kontinuerligt träningar och tävlingar för alla åldrar. Just pågår vår
sommarserie. Träning för alla. Följ oss på vår hemsida ravetofta.org eller Rävetofta OK på Facebook
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