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Älmare
De första två träningsorienteringarna efter sommaruppehållet har genomförts i regn, men trots det
har de varit välbesökta. Kanske hade vi alla ett behov av att kyla ner oss efter alla heta sommardagar.
Vi är glada över att allt fler besöker våra träningar för att prova på orientering. Välkomna tillbaka!
Naturpasset Älmhult
Senast på söndag den 17 augusti kl. 18 måste startkortet för Naturpasset i Älmhult lämnas in för att
du skall vara med i klubbens utlottning av priser. Lottningen sker i klubbstugan på söndag den 17
augusti kl. 18. Du som ännu inte har hunnit besöka 20 kontroller vilket är minimum för att delta i
utlottningen har några dagar på dig. Lycka till!
Familjefestivalen
OK Älme har tackat ja till att delta med minst 15 funktionärer vid Familjefestivalen och detta får vår
förening ersättning för. Vår uppgift blir densamma som förra året nämligen att hantera
biljettförsäljningen/armbandsutdelningen. För att vara funktionär måste man vara minst 14 år.
Anmäl er till Håkan Persson så att han kan fördela arbetspassen och meddela alla medhjälpare i god
tid. Om ni har särskilda önskemål om tider så ange det i din anmälan.
25manna
Årets 25manna går i Haninge den 11-12 oktober och Torsten har bokat buss och hotellrum på Scandic
hotell i Kungens kurva. Just nu har 13 stycken Älmare anmält intresse om att springa 25mannastafetten, men som ni redan räknat ut så saknas det 12 stycken! Anmäl er till årets höjdpunkt genom
att logga in på Eventor. Klicka på rubriken ”Klubben” i vänsterspalten och sedan på
”Klubbaktiviteter”. Det går lika bra att anmäla intresse direkt till mig så kan jag uppdatera på Eventor.
Tiden för anmälan går snart ut – utan stafettlöpare blir det inget lag. Ni som vill följa med men inte
delta i stafetten måste också anmäla er.
Kommande tävlingar
I helgen håller vi tummarna för Elin Svensson som är uttagen av Smålands OF för att springa
Götalandsmästerskapen. Lycka till Elin!
På söndag arrangerar OK Torfinn en tävling i Verum ca 15 km väster om Osby. 12 stycken Älmare är
redan anmälda. Mot en förhöjd avgift kan du anmäla dig till fredag kl. 20:00 eller så anmäler du dig
till en öppen bana på tävlingsdagen. Häng med!
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