Zoo-lägret

10-12 November

Vi hoppas på ett kul läger med ”ok” novemberväder och härlig gemenskap och
sammanhållning mellan ungdomarna. Som tidigare är det tre orienteringstävlingar under
helgen. På lördag eftermiddag kommer vi att gå gemensamt till Navet där vår
experimentlusta får prövas.

v Anmäl er till tävlingarna senast den 5/11 på eventor
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Orienteringskläder (3 tävlingar)
Underställ
SI-pinne, kompass
Pannlampa / ficklampa
Sovsäck, kudde och madrass
Handduk
Necessär
Varma kläder, glöm inte mössa/vantar (det kan vara kallt, regnigt och rått)
Pengar till mat på lördag kväll, söndag lunch och ev. godispengar

Vi har ännu inte fått bekräftat vilken skola vi ska bo på men vi tror att det blir samma som
förra året, Almåsgymnasiet. Där finns både betalparkering och fria parkeringsplatser. Blir det
förändringar ang. inkvarteringen meddelar vi det så snart som möjligt.
Maten på fredagskvällen (kycklingklubba, ris) äter vi på Borås Arena. Matkuponger kommer
att delas ut under kvällen. Frukost äter vi på den skola vi kommer att sova på och lördagens
lunch (potatismos, köttbullar) äter vi troligen på Almås. Efter Navet på lördagen går vi och
äter hamburgare/pizza (betala själv). På söndagen köper var och en vad den önskar att äta i
markan.
Gå gärna in på oevents hemsida http://www.o-event.se och läs PM för helgen och
tävlingarna.
Bifogar förslag på bilfördelning samt enkel karta över Borås där bl.a Almås finns med.
Egenavgifter för lägret kommer att skickas ut senare. Lägret kostar ca 500 kr per person,
men kommer delvis att sponsras för ungdomarna. Vi återkommer om exakta summan.

Hälsningar
Henrik Andersson 010-7027296
Elin Eriksson 070-2679208

Bilfördelning:
Här kommer ett förslag på bilfördelning.
Lämplig tid att åka är kl. 16:30. Vi åker först till förläggningen innan vi åker till Borås arena
för nattsprint. Ingen samkörning är planerad.
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