Utmaningen fortsätter…
Äventyr, utmaning, gemenskap, problemlösning, kartläsning, naturupplevelser

Populär vårtermin Under våren har vi haft ett knappt 50-tal barn
och ungdomar i träning. Till hösten finns platser i följande grupper:
Grön (5-7år): Max 3 nya deltagare
Vit (7-8år): Max 15 nya deltagare
Gul (9-12år): Max 20 nya deltagare
Kursstart 13 augusti. Vi har 6 träningstillfällen i höst (13/8, 20/8
(även läger), 27/8, 3/9, 10/9) med avslutning den 17 september.
Träningen startar kl 10 och pågår till ca kl 12 för grön grupp och vit
grupp. Gul grupp kommer att träna tisdagar 18-19 (med
efterföljande soppmiddag) och vissa lördagar (10-12.30) där några
lördagsträningar ersätts med tävlingar. Vi håller till vid
Brotorpsstugan om inget annat anges. Separat information skickas
ut från respektive ledare. Efter träningsavslutningen kommer vi
ordna med ”lågsäsongsträning” vilket sker en gång i månaden fram
till våren. Allt under roliga former för att hålla ihop grupperna.

Under träningen fikar vi tillsammans för att
stärka gemenskapen ytterligare.

Föräldramedverkan. Orientering är en familjesport där vi möts
över generationsgränserna. För barn upp till 8 år så behöver en
förälder följa med på träningen. Samtidigt så behöver inte alla
föräldrar vara med hela tiden vilket ger möjlighet till egen träning.
Utrustning. Kom klädd efter väderlek. Karta och kompass lånar
klubben ut. För nyanmälan, kontakta någon av tränarna
nedan.
Karl Lindqvist
Magnus Holmström
Erika Carlinger
Daniel Lundin
Olle Öberg

0703-535417
076-7723004
0763-355130
0708-123922
070-3476419

karl.h.lindqvist@gmail.com
magnus@familjenholmstrom.com

akire@passagen.se
erik.rikard.daniel@gmail.com
erikolov.oberg@tele2.se

Vi rekommenderar familjemedlemskap i
föreningen, 600 kronor per år (om ert barn inte
redan är medlem). Annars 200kr per barn och år.

Vi ses vid Brotorp
den 13 augusti!

Vuxenkurs i orientering
Skogsluffarnas OK erbjuder under hösten en ny kurs som
lämpar sig för vuxna och i synnerhet för föräldrar med barn
som vill orientera. Kursen tar upp grunderna i orientering.
Det enda du behöver ta med dig är kläder efter väderlek.
Kompass och karta får du låna av klubben. Kostnad 200kr
och då ingår kursmaterial och enklare middag. Anmälan till
Tommy Ljusenius, ljusenius@tele2.se, mobil 073-372 7654.
Datum: 18/8, 25/8, 1/9 och 15/9 kl. 18:00-20:30 i Brotorp.

Prova på-orientering
Vi erbjuder prova på-orientering vid öppet hus-dagar vår
och höst. Prova på-orientering vänder sig till såväl barn,
ungdomar som vuxna (dock inte älgar som den till höger
som besökta oss förra året). För 20kr erbjuds en lätt bana
på cirka 2 km och en lite svårare på 3-4km.
Datum: 3/9, 10/9, 17/9, 24/9 och 1/10

Barn- och ungdomsläger 20-21 augusti
Lägret vänder sig till alla barn och ungdomar i klubben och
kommer starta med ordinarie träning, dock med senare
start, kl 13. Därefter kommer mycket roligt att hända. För
de mindre barnen som inte gärna sover själva är föräldrar
välkomna att vara med. För de som inte har eget tält
kommer vi sätta upp ett stort militärtält. Lägret avslutas
med gemensam frukost på söndagsmorgonen. Kostnad 100
kronor per deltagare.

www.skogsluffarna.se
På vår hemsida www.skogsluffarna.se finner du
fortlöpande information om klubbens aktiviteter och
nyheter.
Gillar du orientering och datorer? Hjälp oss med vår
hemsida. Kontakta Karl Lindqvist, se kontaktuppgifter på
föregående sida.
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