
 
 
Skolorientering och stor prisutdelning i Springliden 
Det har blivit tradition att Nilaskolans årliga orienteringsdag för årskurs 9 hålls i 
Springliden och i onsdags, 12/10, var det dags igen – nu för nionde året i rad! Och i år i 
enastående klart och soligt väder, trots att vi är långt in i oktober.  
Kartan i Malå håller just nu på att revideras och avsikten är att eleverna även 
fortsättningsvis ska kunna träna på Malåkartan men "examination" för betygssättning 
ska ske på kartan i Springliden.  
 
I Springliden finns en funktionärsgrupp som har mångårig erfarenhet av att arrangera 
orienteringstävlingar och en okänd terräng för malåeleverna! Viktigt om 
orienteringsutbildningen ska hålla en bra kvalitet och uppfylla läroplanens krav! 
 
Springliden erbjöd i år som vanligt tre banor med olika svårighetsgrader, A, C och E. 
På varje banalternativ fanns 3 varianter, så kallade ”gafflingar”. Det betyder att det 
fanns tre varianter av ex A-banan, där flera kontroller var lika, men några kontroller var 
olika. Det gick med andra ord inte att utan vidare hänga efter någon annan! Det gällde 
att noga kolla kodsiffran på kontrollen innan man stämplade. De tre varianterna av 
banan är likvärdiga i längd och svårighetsgrad. 
 
Efter ett inledande fika i byastugan bar det iväg ut i skogen! 
 
Inte gjorde det så mycket att det missades lite här och där och att några inte hittat alla 
kontroller! Till slut kom ändå alla elever tillbaka från skogen. 
 
Men några var snabbare än andra!  
 

   
 
Bildtext: Isac Önnerlöv hade klart bäst tid på A-banan och Alice Lundmark var snabbast av flickorna som 
sprang A-banan  
 



Efter målgång blev det lunch och prisutdelning!  
I år en överraskande stor prisutdelning! 
 
Nilaskolans årskurs 9 deltog tidigare i år i en tävling för niondeklassare i Norr- och 
Västerbotten vid en Skogsdag anordnad av skogsnäringen och skogs- och träindustrin i 
samband med ”Load up North-mässan” i Fällfors. I tävlingen kom både segrande lag 
och 2:a platslaget från 9a på Nilaskolan. 
För den insatsen passade man nu på att belöna eleverna med varsin välfylld kasse med 
populär ungdomsmat och hela klassen vann en ”upplevelse” bestående av bio och 
pizza i Malå.  
 

 
Bildtext: Vinnande klass 9a tillsammans med prisutdelaren Ulf Sandström från Piteå  
 
Glada och nöjda och med en erfarenhet rikare återvände eleverna till Malå. 
Vi hoppas få komma tillbaka nästa år, sa läraren Charlotte Persson. 
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