Månadsblad februari 2018
Träning
Dagläger
Söndag 18 mars ordnas ett dagläger för all, grön
till svart nivå. Inbjudan kommer att skickas ut
och läggas ut på hemsidan.
ÖOF försäsongsläger
Helgen 10-11 mars anordnas ÖOF:s
försäsongsläger för ungdomar mellan 11-16 år,
gul-violett nivå. Anmälan senast 4 mars på
www.olskoj.se/oof. Här är länken till inbjudan.

Tävling
Beställning av tävlingskläder
Behöver du skaffa nya tävlingskläder så passa på
nu. Lena Malmström samlar in beställningar och
kan även ge mer information om vad som gäller.
Lena behöver ha din beställning under vecka 7.
Tiomila
Det börjar snart bli dags att anmäla sig till
Tiomila i Nynäshamn som arrangeras 28-29
april. Vi behöver veta att vi får ihop ett lag så
intresserade hör av sig till Sven-Johan Prytz
senast 28 februari. Vi siktar på att ha lag i herr-,
dam- och ungdomsstafetten.
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! Håll
datumet, inbjudan kommer.
Sommarlandssprinten
Även i år drar vi väster ut till
Sommarlandssprinten och Kinnekullsprinten
dagen innan, dvs 2-3 juni. Vi har
preliminärbokat stugor på Jula camping och
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behöver veta hur många som tänker åka med.
Intresseanmälan kommer snart att skickas ut.

Arrangemang
Alla på snö
Alla på snö arrangeras i Yxbacken nu i februari
då elever i årskurs 4 får chans att prova på
skidåkning, både utför och på längden. Tjalve
ställer upp med funktionärer och finns på plats
den 9 och 14 februari.
O-Ringen 2019 i Kolmården
Funktionärsuppdrag. Tänk på att du kan
anmäla dig redan nu till de olika
funktionärsuppdrag som finns på O-Ringen
2019. Intresseanmälan finns på den här länken.
Hyr ut dit boende. Vill du tjäna en slant och
samtidigt hjälpa O-Ringen 2019 kan du hyra ut
ditt boende under slutet av juli 2019. Kolla på
denna länk för mer information.

Månadens ros
Går till Conny Berggren och vinterbadarna
(Thomas Gustavsson och Harris Brande) för det
härliga reportage som sändes i radio P4
Östergötland den 24 januari. Fin reklam för
Tjalve och Tjalvestugan. Några foton från
doppet finns här.

Månadens tanke
Ett av våra ben som vi står på är arrangemang.
Om vi alla hjälps åt så blir det både lättare och
roligare. Nu är vi i planeringsfasen för 2018-års
arrangemang. Vilka arrangemang kan du hjälpa
till med under året? Funktionärer behövs för
både stort och smått.

Nu drar det snart igång!
/Orienteringsstyrelsen

