Vårsäsongens sista veckobrev
Man brukar säga att det går fort när man har kul och vi har verkligen haft det kul tillsammans,
men nu är vårsäsongen slut och på tisdag har vi säsongsavslutning i form av det traditionsenliga
Götes minne! Det har verkligen varit en kanonsäsong den här gången också och jag tar med mig
härliga minnen från våra gemensamma träningar med Attunda, de två första etapperna på
ungdomsserien och vårt fantastiska sommarläger i Ängsjö förra helgen. Vad tar du med dig för
minnen? Skicka ett mail och berätta!
Att vårsäsongen nu är slut betyder inte att verksamheten också tar slut, för från och med nästa
vecka drar sommartouren igång och där har alla ni möjlighet att fortsätta träna orientering varje
tisdag under hela sommarlovet förutom under vecka 30.
Tisdag 4/6 18:00 Götes minne – Klubbstugan
Traditionsenlig avslutning på vårsäsongen för Väsby OK där vi springer i en mycket lekfull stafett
om 3 personer i varje lag och 6st sträckor som laget själva bestämmer ordningen för. Det finns en
lagledare i varje lag och denne kan även skugga de barn som inte kan springa själva eller där ni
föräldrar inte heller kan hjälpa till med detta. Till den här träningen har vi velat ta in en föranmälan
via vår separata kallelse. Hittills är det 58st anmälda. Om du har missat att anmäla dig så kan du
pröva att skicka ett mail till carlenstam@gmail.com. Mer info och PM finns på Eventor:
https://eventor.orientering.se/Events/Show/26251
Torsdag 6/6 Centrum Team sprint
Sprintstafett i lag om 2 löpare och 4 stycken sträckor. Pm och starttider hittar ni på Eventor.
Sommartouren
Varje tisdag (med undantag för vecka 30) har du möjlighet att träna orientering på lite olika
platser i norra Stockholm. Det finns banor från vit nivå och uppåt på varje träning och det kommer
även att finnas ungdomsledare på plats på varje träning. Alla ungdomar kan delta på
sommartouren oavsett hur gammal man är, eller vilken nivå man springer på. Man anmäler sig
via Eventor och har man ännu inte egen inloggning dit, så skickar man ett mail till ansvarig
person för respektive träning. Denna adress finns på Eventor. Enklaste sättet att hitta till Eventor
är via kalendern på vår hemsida: www.orientering.nu
Augustilägret
Vårt eget augustiläger går den 16-18 augusti och vi kommer att vara på samma ställe som förra
året vid Rånäs klubbstuga. En inbjudan till detta kommer till er innan midsommar, men boka upp
dessa datum redan nu!
Kläder
Sista chansen att beställa kläder för höst och vintersäsongen är den 9/6.
http://www.orientering.nu/klader/
Det här blir säsongens sista veckobrev och vi ungdomsledare vill passa på att tacka er alla,
ungdomar som föräldrar, för ett fantastiskt bra jobb och för ett härligt engagemang! Nu hoppas vi
på att se er alla under sommartouren och att ni håller träningen igång på egen hand under
sommarlovet. Vi sparkar igång höstsäsongen tillsammans igen tisdagen den 13:e augusti!

Med vänliga hälsningar
Stefan Granath, Väsby OK

