
Järla Orientering & Skidor 
Järla Orientering och Skidor har en mycket stor verksamhet i oriente-
ring, men vi har också skidorientering och längdskidåkning på vårt
program. Aktiviteter finns för alla, från nybörjare till elit, året om. 
Antalet aktiva medlemmar är cirka 350.

Både bredd och elit
Järla är känd som en stor och välre-
nommerad orienteringsklubb, både
för ungdomar och elitlöpare, i Sverige.
Vid årets orienterings-VM hade Järla
fyra löpare representerade, varav en
blev VM-medaljör. 

Orienteringskurser på våren
Varje vår har vi kurser i orientering
för ungdomar och vuxna som är
mycket  uppskattat. Håll utkik på vår
hemsida i slutet av mars.

Skidåkning när snön kommer
I Järla finns en stark skidtradition och
förutsättningarna för skidträning är
mycket bra från vårt klubbhus Järla-
gården i Hästhagen i Nacka. Härifrån
startar Järlaspåren 8 km för klassisk
skidåkning som vi kontinuerligt pre-
parerar när det finns snö. 

Järlagården – vårt klubbhus
Från vårt klubbhus i Hästhagen, be-
drivs träning flera dagar i veckan året
om. Järlagården hyrs ut till fester,
mottagningar, konferenser, tränings-
läger, mm.

För priser och information kontakta
kansliet, kansli@jarla.com.

info@jarla.com • www.jarla.com
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Järlas VM-medaljör 2016, Signe Klinting.
Signe ingick i det danska laget som tog sil-
ver i VM-stafetten.
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Priser inkl transport

2 meter..............................650:-
3 meter...........................2.050:-
4 meter...........................2.750:-
5 meter...........................3.200:-
6 meter...........................4.000:-
7 meter...........................5.150:-
8 meter...........................7.750:-
9 meter.........................10.400:-
10 meter.......................12.300:-
11 meter.......................15.000:-
12 meter.......................19.400:-

Ev uppsättning/nedtagning av en 4-6 metersgran 1.100:-/tim, 
7-12 metersgran 1.750:-/tim. 

Julgransbelysning kan levereras. Speciella priser för ädelgranar 
gäller. Kontaktpersonerna har mer detaljer.

För att vi ska kunna leverera i tid vill vi ha er beställning senast 
måndag den 7 november.

Samtliga priser är inklusive moms.

Järlas orienterare och 
skidåkare har sålt granar i
Nacka varje år sedan 1960-talet.
En julgran från Järla är en fin 
tradition för många och ett bra
sätt att stödja Järlas ungdoms-
verksamhet.

Vi erbjuder även större granar
lämpliga för företag, bostads-
rättsföreningar, samfälligheter
med mera. 

Vi levererar och sätter upp 
granarna på plats, inklusive 
belysning, redan före advent 
och i god tid före jul!

Beställ er gran genom att
kontakta

Ulf Bråsjö
tel 070-313 21 71, mail: ulf.brasjo@gmail.com

Gustav Grandin
tel 070-343 39 68, mail: gustav.grandin@telia.com
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