Sommar läger 2009
Det går ju så fort nu. Redan förra helgen (v. 22) var det sommar läger år 2009. Det var lika
roligt som förra sommar lägret, om inte roligare?

På Fredag eftermiddag kom vi dit.
Det första vi gjorde var att packa ur bilarna och sätta upp det stora militär tältet, som vi hade
hyrt.
Det var väldigt stort och fint.
Efter vi hade slagit upp tältet och alla hade kommit så samlades vi och hade taktik snack.
Efter det gick vi tillsammans till starten som låg en bit bort från lägret.
Det var gemensam start, och dom som startade först var klasserna H10 och U4.
Efter den starten var det dags för klasserna D10 och H12 att göra sig beredda till start.
När dom två klasserna hade startat fick klasserna D12 och H14 komma fram och ställa sig.
Starten gick till så här: Alla ställde sig på en linje och alla hade kartorna framför sig, men man
fick inte lyfta upp dom. Sen gick signalen och då fick man ta sin karta och springa iväg. Det
var en enkel tävling, för om man blev osäker kunde man bara följa efter dom man hade sett
vid sin start. Men man ska ju såklart orientera själv.
Banorna var bra men kluriga. Det var riktig orientering.

Resultaten för Fredags-tävlingen:

H10
3. Georg Eklöw 15:33
4. Leo Tegeström 15:38
7. Valdemar Tegeström 16:14
23. Mattis Bodvill 17:51
43. Samuel Kolker 39:13

D12
30. Cecilia Tegeström 29:40

D10
19. Mikaela Thorén 37:54
24. Elin Thorén 54:18
25. Linn Hammarstedt 54:19

Efter tävlingen gick till tältet och pratade. Vissa gick och badade, dom andra satt kvar och
pratade eller gick och åt middag. Middagen var korv med bröd.
Det fanns även duschar, men det var väldigt trångt där.
Efter det gick dom flesta och lade sig, i sina sovsäckar.

Vi eldade i en kamin som fanns i tältet.
Alla sov väll någonting under natten, men det var väldigt kallt.

På Lördagsmorgonen vaknade alla i sin egen takt, men våran frukost tid var 08.00 så om man
ville ha frukost fick man komma då.
Efter frukosten var det Klubb-träning. Man skulle träna med klubben.
Men det var väldigt långt till start, och det var jobbigt att gå dit. Eftersom det var så varmt och
man blev alldeles svettig av att bara gå dit.
Alla hann inte springa hela banan för vi hade inte så lång tid kvar tills lunchen skulle börja
11.30 och vi skulle helst vara klara kl 11.00 eftersom det var så långt att gå.
Efter lunchen som var en pastasallad, så badade dom flesta.
Klockan 15.00 började Äventyrs stafetten.

Det var en klurig stafett. Även orättvis eftersom vissa banor var för 14-16 åringar.
Det fick vi lösa med att sätta in kluriga ungdomar som skulle klara det ändå.
Vi hade bara 1 stafett lag, den här tävlingen.

Bana 1 var en bana för 14-16 åringar. Man skulle vara smart och klurig för att hitta
kontrollerna. Den banan körde jag (Cissi) och det gick ju inte så jätte bra men jag gick ändå
runt den svåra banan.

Bana 2 var Tarzan banan. Den körde Leo, Noah, Erik, Samuel, Elin och Linn.
Där skulle man springa, klättra, krypa längs en snittslad bana.
Dom fick köra Omstart. Det gick bra för dom.

Bana 3 var Supersprint-OL banan. Den sprang Maja och pappa Per.
Det var en partävling. Man behövde samarbeta bra. Man skulle samla bokstäver, och bilda ett
ord för att laget efter skulle få springa iväg.

Bana 4 var en av dom svåraste banorna. Även den för 14-16 åringar.
Det var badsträckan och där satte vi in Valdemar eftersom han är en så duktig simmare och är
inte rädd för vatten.
Där skulle man simma på en luftmadrass runt en flotte och tillbaka och stämpla målstämpeln
och lämna över till nästa.

Bana 5 var en kartminnessträcka. Där fick man se på en karta och sen skulle man gå till det
stället. Och man fick inte ha med sig någon karta.
Den banan fick Georg, Mikaela och Björn.
Även för dom gick det bra.

Bana 6 var den svåraste banan av alla. Den var för 14-16 åringar den också.
Det var bergsstäckan. Där skulle man klättra i berg. Den svåra banan fick Mattis.

Det gick väldigt bra för honom!

Placeringen blev så här:

34. Skogsluffarnas OK 2:04:29

Det fanns ju väldigt svåra banor, så vi ska vara stolta att vi gick runt. Eftersom vi var det
yngsta laget.
Efter tävlingen var det middag. Vissa gick och badade igen. Det var väldigt skönt i vattnet.
På kvällen var det prisutdelning.
Och det bästa var att vi fick ett pris!
Även Georg fick ett eget pris, för dagen innan.
Den natten var det väldigt kallt, igen.

På Söndag morgon fick vi vakna tidigare för frukosten serverades 07.30 för oss.
Efter frukosten gick några ner och badade.
Efter ett skönt dopp samlades vi och snackade taktik inför dagens stafett.

Laguppställningen var så här:

Lag 20
Sträcka 1 – Georg
Stäcka 2 – Maja
Sträcka 3 – Valle

Lag 21
Sträcka 1 – Erik
Sträcka 2 – Mattis
Sträcka 3 – Cissi

Lag 22

Sträcka 1 – Mikaela
Sträcka 2 – Björn
Sträcka 3 - Leo

Gröna lagen

Lag 1

Stäcka 1 – Elin
Sträcka 2 – Linn

Lag 2

Stäcka 1 – Noah
Sträcka 2 – Samuel

Sträcka 1 var en gul bana som var väldigt svår. Den var även gafflad.
Det innebör att alla inte har samma bana även om man springer samtidigt.
Man har någon kontroll som inte är samma, så på den banan ska man verkligen inte bara följa
efter någon annan.

Sträcka 2 var en vit bana, som var ganska svår. Den var inte gafflad.

Sträcka 3 var en gul bana som var som bana 1. Den var också gafflad.

Dom gröna banorna, var lätta men kluriga.

Resultaten:

22. Lag 20 med
Georg 48:29
Maja

26:26

Valle

41:12

Total tid: 1:56:07

30. Lag 22 med

Mikaela 48:58
Björn

54:47

Leo

55:43

Total tid: 2:39:28
Lag 21 med

Erik 55:56
Mattis Ej godkänd
Cissi 53:22

Blev ej godkända.

Gröna resultat:

14. Lag 2 med
Noah 38:32
Samuel 40:01

Total tid: 1:18:33

15. Lag 1 med
Elin 33:34
Linn 51:24

Total tid: 1:24:58

Det var en rolig stafett. Banorna var svåra men väldigt roliga.
Efter tävlingen var det lunch. Hamburgare och det var gott.
Efter lunchen badade dom flesta. Det var riktigt skönt i vattnet.
Efter det gick vi och plockade ner tältet och städade efter oss.

Det var ett väldigt roligt Sommar läger.
Det var bara synd att inte alla kunde komma.

Skrivet av Cecilia Tegeström 13 år

