Månadsblad maj 2018

Månadens tanke – hitta ut
prova hittaut, ge dig ut och bygg din egen bana
eller ta de kontroller som är närmst. Ju mer vi
registrerar oss och testar själva desto lättare är
det att sälja in till andra. Karta och mer
information finns på
www.orientering.se/hittaut/norrkoping

Tjalve på sociala medier
Vill du hjälpa orienteringen att bli mer synlig i
sociala medier? Tjalve finns på både Facebook
och Instagram och vi behöver bli fler som
hjälps åt att skriva inlägg. Intresserad? Hör av
dig till Veronica på v.nuija@gmail.com

Månadens ros…
till Janne, Magdalena, Peter, Oscar, Per som
fixade NOK-träningen på Borgsmo

Påminnelse
Onsdag 2 maj är det extra årsmöte på
Tjalvegården. All information finns på
www.tjalve.nu

Tävling
Två fina tävlingsresor
Under vårsäsongen ordnar Tjalve två fina
tävlingsresor. För er som vill följa med till
Närke anmäl er snarast till Sven-Johan
familjenprytz@gmail.com
För anmälan till Sommarlandssprinten så maila
Hillevi hillevi_luks@hotmail.com
Ungdomsserien
Ungdomsserien startar nu i maj. Vår deltävling
går i Smedby 29/5.

Arrangemang
O-ringen 2019
Vid OL-styrelsens senaste möte diskuterade vi
O-Ringen 2019 och alla de funktionärer som
kan komma att behövas där och då. Redan nu
kan den som så önskar anmäla sig som
funktionär och välja mellan en funktion, att
vara tillsammans med klubben eller placeras
där man behövs bäst. Vi funderade vid
styrelsemötet om det ändå inte är allra
trevligast om Tjalve skulle försöka att få
ansvaret för en funktion för då vi kan vi vara
tillsammans i klubben och hjälpas åt. Vi tar
dom tankarna vidare nu och återkommer i majjuni, kanske Juni-OL-distansen blir ett bra
tillfälle att prata om detta!
www.tjalve.nu
orientering@tjalve.nu
olstyrelsen@tjalve.nu

Klara Zimmerman på Swedish League
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.
Kolmårdsträffen
18-19/8 arrangerar vi Kolmårdsträffen. Nytt
för i år är att det kommer finnas klasser för
MTB-O också. Under tävlingarna fram till dess
gör vi reklam för att locka fler till våra
tävlingar.
Hälsningar Orienteringsstyrelsen

