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Månadens tanke
I vår behöver vi plocka fram vår gemensamma
klokskap, engagemang och ansvarstagande.
För några veckor sedan genomfördes Tjalves
årsmöte. Den här gången kunde tyvärr inte
någon ordförande väljas och flera platser är
obesatta. Dessvärre kunde inte heller någon
valberedning väljas och flera viktiga frågor
måste hanteras. Nu finns datum bestämt för ett
extra årsmöte. Fram till dess kommer
föreningen att fungera ungefär som vanligt
tack vare alla ledare och medlemmar. Låt oss
hålla diskussionen och dialogen igång under
våren så att vi tillsammans kan möta framtiden
som en stark och enad förening.

Månadens ros…
Till Bengt Alm som genomförde sitt 50:e
Vasalopp!

Träning
Intensivkurs 20-22/4!
Tjalve arrangerar intensivkurs i orientering.
Känner du någon som är intresserad eller som
du tror vill prova på? Sprid inbjudan som finns
här bland vänner och arbetskamrater
http://www.tjalve.nu/Senastenyheter/Aktuell
t2018/Intensivkursiorientering/).

Tävling
Nu lanseras Tjalveligan!
Tjalveligan är en poängtävling där det är
starter som räknas. För varje start under
säsongen 2018 får man poäng.
1 p Sprint + Medel
2 p Lång + tävlande utanför Östergötland
3 p DM-tävlingar (vid start i mästerskapsklass,
i övrigt som ovan). Mot slutet av säsongen

Sommarlandssprinten och
Kinekulledubbeln 2-3/6
Vi påminner igen om Sommarlandssprinten
och Kinekullestafetten. Om det är något du
undrar över så kontakta Hillevi.
Närkekvartetten
Under långhelgen 10-13 maj kommer vi
anordna en tävlingsresa till Närkekvartetten.
Det blir gemensamt boende och vi hoppas att
så många som möjligt kan komma. Tanken är
prispengarna från Raketen ska sponsra våra
ungdomars deltagande. Det är de värda!

Arrangemang
Upplev O-Ringenäventyret som funktionär
2019 är det Norrköpings tur att stå värd för ORingen. Två etapper avgörs vid Grosvad i
Finspång, tre etapper vid Yxbacken. Till denna
orienteringsfest räknar man med att det behövs
omkring 1 100 funktionärer. Bli en av dem!
Läs mer om att vara funktionär och anmäl dig
på:https://sv.surveymonkey.com/r/funktionar2
019eller kontakta Per Fröberg så kan han
berätta mer och svara på frågor.
Vårruset
Det är dags att anmäla sig som funktionär till
Vårruset om man inte redan gjort det.
Arrangemanget är nyttigt både för friskvården
då många kommer ut och rör på sig och Tjalve
har också möjlighet att ha en bättre verksamhet
eftersom det ger inkomster till klubben.

Tack Gerd Müller
Som varit orienteringssektionens kassör i flera
år. Tack för ditt arbete!

summerar vi och fina priser utlovas till de
som når upp till höga poäng!
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