
PM FÖR OK LÖFTAN PÅ LÄGRET I BORÅS 

Fredag 

17:00-18:00 Incheckning på Sven Erikssons gymnasiet där vi ska sova. Vi sover i klassrum på hårt 
underlag.  

18:00 Samling och genomgång av helgen 

18:15 Avfärd till Borås Arena i alla fall för de som har tidig start. Första start kl.20.00. Löftan har 
starttider spridda från 20:02-21:58.  
Där kommer jag att hämta ut vårt klubbkuvert och i det finns det matkuponger för helgen. Fredag 
kvällsmat (pytt i panna) serveras i ett mattält inne på Borås Arena mellan kl. 19.30-23.00. Man väljer 
själv om man vill äta före tävlingen eller efter. 

Efter tävlingen återvänder vi till skolan och där brukar det bli läggdags ganska omgående. 

Lördag 

07:00-09:30 Frukost serveras på skolan där vi bor. 

08:30 Snabb samling och info om dagen och genomgång av starten som har litet annat upplägg pga 
30 sekunders startmellanrum  

08:45 Avfärd till Borås Arena i alla fall för de som har tidig start. Första start kl 10.00. Löftan har 
starttider spridda mellan 10:00:00-11:02:30.  

12:00 Samling på Borås Arena för promenad till lunch på Syskonen Anderssons (Toveks Bil). På 
menyn står korv stroganoff. 

Efter lunch tar vi oss tillbaka till skolan för lite lek och gemenskap. Ta gärna med spel, kortlek eller 
liknande. 

16:45 Promenad till Borås Kebab och Hamburgebar där vi har bokat bord för alla. Matbeställningen 
tas upp på fredag kväll eller lördag fm vilken jag sedan åker och lämnar in så vår mat är färdig när vi 
kommer ca 17:00. Var och en betalar sin egna mat. 
För meny se http://www.boraskebab.se/vara_menyer-vardemenyer.html 

18:00-20:00 Bad på stadsparksbadet. 

Efter badet så går vi förbi godisaffären på vägen tillbaka till skolan.  

Söndag 

07:00-09:30 Frukost serveras på skolan där vi bor 

09:00 Avfärd till Borås djurpark för de med tidig starttid. Löftan har starttider spridda från 10:16-
12:54. Städning och iordningställning av klassrummen ska göras innan vi lämnar skolan.  

Därmed tar lägret slut. Var och en för köpa mat i markan på tävlingen och efter genomförd tävling är 
det dags att åka hem och fira fars dag. 

Hoppas vi får en trevlig helg tillsammans 

Ungdomsledarna OK Löftan genom Jeanette och Elin 



 


