Inbjudan till Distriktsmatch 9-10 augusti 2022
Distriktsmatch för ungdomar 13-16 år mellan Södermanland, Värmland, Örebro län och
Östergötland arrangeras i år i Eskilstuna. Tävlingarna går i närheten av Vilsta och vi kommer att
bo på Vilsta Sporthotell.
Preliminärt program
Tisdag 9 augusti
08.15
08.45
09.30
11.30
14.00

Avresa från Borensberg (parkeringen vid Brunneby)
Avresa från Linköping (mellan OKQ8 och Pizzahut, se mer info nedan)
Avresa från Norrköping (grusparkeringen vid första rondellen mot
Himmelstalundshallen, se mer info nedan)
Ankomst Vilsta, Eskilstuna
Lunch
Första start medeldistans
Middag, kvällsaktivitet och trevligt umgänge!

Onsdag 10 augusti
10.00
Ca 13.00
Ca 15.00
Ca 15.45
Ca 16.15

Frukost
Första start sprintstafett
Lunch
Hemresa
Ankomst Norrköping
Ankomst Linköping
Ankomst Borensberg

Resa
Med gemensam buss. Påstigning i Borensberg (TGOK och Motalaklubbarna), Linköping samt
Norrköping. Vi förutsätter att samtliga boende i östra delen av distriktet,
dvs ”Norrköpingsklubbarna” åker från Norrköping och övriga från Linköping. Meddela någon av
ledarna om du skulle avvika från den planeringen.
Information om påstigningsplatser:
https://www.o-of.se/workrooms/youth/samlingsplatser%20uppdaterad%202020.pdf
- om
Tävlingar
All information finns/kommer att finnas på Eventor

Ta med
Sängkläder för övernattning på vandrarhem (underlakan, örngott och påslakan/sovsäck).
Tävlingsutrustning inkl skor, kompass, SI-pinne, definitionshållare. Vattenflaska, handduk,
tandborste etc. Kläder efter väder.
Tävlingskläder
ÖOF:s röda tävlingskläder (tävlingströja, korta nylonbyxor samt väst) delas ut på vägen dit. Ta
med långa strumpor och gärna ett ombyte egna tävlingskläder utifall…
Laguttagning till stafetten
Laguttagning sker enligt de regler som finns uppsatta inom ÖOF. Preliminär laguttagning för lag 1
och lag 2 tas ut av ÖOF´s ungdomskommitté, övriga lag tas ut av ansvariga ledare på plats. Slutlig
laguttagning bestäms på plats under tisdag em/kväll.
OBS!
Pga allergi får inga nötter tas med på lägret.
Kostnad
450 kr/deltagare. Faktureras klubbarna i efterhand. Startavgift, boende samt mat ingår.
Anmälan
Intresseanmälan görs via Olskoj senast onsdag 20 juli. OBS! ÖOF anmäler gemensamt till
tävlingarna, viktigt att du har rätt SI-nummer registrerat på OL-skoj. Se också till att din
information angående kontaktuppgifter och ev allergier är uppdaterad!
Anmälan är bindande.
Ledare
Marie och Anders Svensk, TGOK, tel 073-938 76 24
Eva Göhl, Finspångs SOK, tel 070-575 39 27
Erik Karlsson, TGOK

