
Zoo-lägret, den 8-10 November 

 

Vi hoppas på ett kul läger med ”ok” novemberväder och härlig gemenskap och 

sammanhållning. Som tidigare är det tre orienteringstävlingar under helgen- ”Sprint by 

night”, ”Downhill Sprint” samt ”Zoorientering”. På lördag eftermiddag/kväll kommer vi att 

gemensamt gå iväg och äta pizza, för att sedan bada på stadsparksbadet. Jesper och Adrian 

har i år valt att inte gå med och bada.  

 Anmäl er till tävlingarna senast den 3/11 på eventor, tänk på att det är förhöjd 

anmälningsavgift på ÖM-klasser på tävlingsdagen så ni som har tänkt att springa kan 

spara lite pengar på att anmäla er nu.  

GLÖM INTE:  

 Orienteringskläder (3 tävlingar) + skor. På söndagen är det inte tillåtet att gå med 

metalldubb på bron till start. Läs PM. 

 Underställ  

 SI-pinne, kompass  

 Pannlampa 

 Sovsäck, kudde och madrass 

  Handduk & Necessär  

 Varma kläder/regnkläder/skor, glöm inte mössa/vantar(det kan vara kallt, regnigt och 

rått)  

 Pengar till mat på fredag kväll, lördag kväll, söndag lunch och ev. godispengar  

Vi kommer även i år att bo på Bodaskolan som ligger lite utanför centrum, ca 10 min från 

Borås Arena 

Det ingår ingen mat på fredagskvällen. Ta med matsäck alt köp i markan eller utanför Borås 

Arena. Frukost båda dagarna äter vi på Bodaskolan, likaså lördagens lunch (korvstroganoff 

och ris). Dessa måltider ingår i avgiften. Innan badet på lördag eftermiddag ca 16:30 äter vi 

pizza (betala själv). På söndagen köper var och en vad den önskar att äta i markan. Gå gärna 

in på o-events 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 Bodaskolan, 

stadsparksbadet och Borås Arena (mittemot Knalleland) finns med 

https://www.google.se/maps/place/Stadsparksbadet+se+v%C3%A5ran+hemsida+f%C3%B6r

+%C3%B6ppettider/@57.7282587,12.9622266,14z/data=!4m5!3m4!1s0x465aa0ad14ec580f

:0x6f43b56d7f7c1ac0!8m2!3d57.7179889!4d12.9395244 .  

Egenavgifter för lägret kommer att skickas ut senare. Lägret kostar ca 500 kr för vuxna och 

hälften för ungdomar. Föreningen sponsrar med halva kostnaden för ungdomarna.  

Hälsningar 

Daniel Hällås och Jeanette Persson 0706372379 
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Bilfördelning: Här kommer ett förslag på bilfördelning. Lämplig tid att åka är kl. 

16:30-17. Vi åker först till Bodaskolan och packar upp innan vi åker till Borås 

arena för nattsprint. Ingen samkörning är planerad. 

 

Jeanette Persson Mats Andersson Patrik Corneliusson 

Albin Paulsson Annika Bengtsson Linda Corneliusson 

Agnes Paulsson Gustav Andersson Hugo Corneliusson 

Lars Hanning  Ella Andersson Simon Corneliusson 

Almer Hanning Stina Andersson  

 

Daniel Hällås  Karl Gustafsson Åsa Graffner (7-sitsbil) 

Beatrice Hällås Ralf Gustafsson Karolin Graffner 

Walter Hällås  Jesper Johansson (i Borås) Jacob Moberg (i Borås och hem) 

Cornelia Hällås Adrian Vartia (i Borås) Edvin Sahlin (i Borås och hem) 

  Tobias Johansson (i Borås) Oskar Blom (i Borås och hem) 

 

 

Henrik Andersson Daniel Moberg (upp) Magnus J (upp och hem) ??? 

Ida Andersson Jacob Moberg  Tobias Johansson 

Elin Andersson Edvin Sahlin  Jesper Johansson 

Jakob Andersson Oskar Blom  Adrian Vartia 

   

Jesper Johansson - tåg till Borås. Hämtas av Magnus J ? 

Adrian Vartia - Buss från GBG till Borås alt med Magnus J ? 


