Läger i fjällen med Säterbygdens OK
Vad vore bättre denna märkliga orienteringssäsong när inga
tävlingar får köras och vi inte kunnat träffas mer än i mindre
grupper att ta chansen och dra till fjälls tillsammans! Det var
många år sedan klubben hade ett gemensamt läger så det är
hög tid att vi gör slag i saken.
 Var? Sälenfjällen med Lindvallen som bas
 När? Fredag 26/6 transport upp och samling på kvällen.
Under helgen är vi förhoppningsvis ett stort gäng och sedan
är det valfritt hur många dagar vecka 27 som man vill och
kan stanna.
 Vilka? Alla klubbmedlemmar från nybörjare och upp till elit
som vill lära sig lite mer om orientering och njuta och ha
skoj i fjällen. Speciellt ni nya i klubben är varmt välkomna.
 Varför? Det är så himla skoj och nu har klubben flera nya
medlemmar som vi alla vill lära känna.

 Hur? Vi beställer färdiga övningar med kontroller ute. Finns
från nybörjare och så svårt du kan önska. Vad sägs om
down-hill sprint, fjäll-OL, diamanten, keps-OL ( tag med
keps – även bra för myggen) med mera spännande
övningar.
 Resa och boende: Vi åker i bil där vi samåker så gott det
går. Boende får var och en boka via Skistar.
https://www.skistar.com/sv/vara-skidorter/salen/ . Förslag
Lindvallen Röda Byn. För de som är själva anmäl till oss så
kan vi försöka samordna med någon familj som har plats
över, detta utan att tänja på Corona restriktioner.
 Mat: Det går åt mycket mat efter ett pass på fjället men det
ordnar varje stuga för sig. Förslag att i grillar tillsamman
lördag kväll och kör lite lekar, förslag mottas gärna.
 Pris: Var och en står för resa och boende men klubben
ordnar och betalar övningarna. Vi bestämmer på plats vilka
vi satsar på så att det passar alla.
 Anmälan: Skicka ett mail på carinaper18@gmail.com så kan
vi samordna boende och resa vid behov och beställa kartor.

Välkomna att hänga med på ett spännande och roligt
läger tillsammans med Säterbygdens OK!

