
Orienteringsläger

fredag 9/11 – 

 

Alla ungdomar födda 2011

orienteringsläger som avslutning för 20

underlag i skolsal och 

Fredag – Sprint by night. Nattorientering i stad

Söndag – ZOO

Det finns både tävlingsklasser, öppna banor och U

nybörjare går det utmärkt att springa 2 eller 3 tillsammans eller 

Vi kommer att vara många Löftanledare 

2009 eller senare rekommenderar vi att en förälder följer med.

Kostnad för hela helgen blir c

Vill du vara med och uppleva dessa roliga och spännande dagar anmäler 

du dig 

alt. till 

Anmäl senast 

Vi hoppas att ni som inte är med på lägret ansluter till ZOO

mer information se www.o

Anna 0730

 

Orienteringsläger i Borås 

 söndag 11/11 

 

Alla ungdomar födda 2011 eller tidigare är välkomna att följa med på ett 

ngsläger som avslutning för 2018. Även föräldrar är välkomna! 

underlag i skolsal och har en härlig gemenskap mellan både stora och små. 

Sprint by night. Nattorientering i stad/park

Lördag – Downhill sprint.  

ZOO-orientering. Orientering inne i Borås djurpark.

Det finns både tävlingsklasser, öppna banor och U-klasser.

nybörjare går det utmärkt att springa 2 eller 3 tillsammans eller 

skuggas av en vuxen. 

Vi kommer att vara många Löftanledare på plats men för barn födda 

eller senare rekommenderar vi att en förälder följer med.

 

Kostnad för hela helgen blir ca 500kr. För ungdomarna kommer priset 

att subventioneras. 

Vill du vara med och uppleva dessa roliga och spännande dagar anmäler 

du dig via eventor-klubben-klubbaktiviteter 

till Anna Brandt eller Jeanette Persson.

Anmäl senast 16 september. 

 

med på lägret ansluter till ZOO-orienteringen på söndagen.

mer information se www.o-event.se eller kontakta lägerledarna

Anna 0730-354159, Jeanette 070-6372379

 

VÄLKOMNA  

   

 

eller tidigare är välkomna att följa med på ett roligt 

Även föräldrar är välkomna! Vi bor på hårt 

en härlig gemenskap mellan både stora och små.   

/parkmiljö. 

orientering. Orientering inne i Borås djurpark. 

klasser. För  

nybörjare går det utmärkt att springa 2 eller 3 tillsammans eller  

på plats men för barn födda  

eller senare rekommenderar vi att en förälder följer med.  

a 500kr. För ungdomarna kommer priset  

Vill du vara med och uppleva dessa roliga och spännande dagar anmäler  

klubbaktiviteter  

.  

orienteringen på söndagen. För 

lägerledarna. 

6372379 
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