NYHETSBREV
Nr 6 - 2014

Älmare
Till familjedagen som vi arrangerade vid klubbstugan den 26 april kom det 25 intresserade vuxna och
barn. En fantastiskt bra uppslutning med tanke på att detta arrangemang kolliderade med Outlet i
grannkommunen och en cykelaktivitet med start och mål på torget i Älmhult. Detta visar på att det
finns ett stort intresse för orientering och att aktiviteter som denna är ett bra sätt att nå ut till dem
som vill prova på. Till er som deltog och alla ledare – Tack för en fantastisk dag i strålande solsken!

Träningsorienteringarna lockar många
Vi har hittills i år genomfört fyra stycken träningsorienteringar på tisdagar och uppslutningen har
varit god. De två senaste veckorna har vi haft 40 deltagare per tillfälle. Det är jätteroligt att vi är så
många och att nya Älmare har hittat till oss samt deltar i våra aktiviteter. Den 29 april ägnar vi oss åt
tävlingsarbete, men den 6 maj blir det träning i Kölaboda med Filip som banläggare.
Till alla träningsansvariga vill jag skicka med några tips för att underlätta för våra nya Älmare och dem
som vill prova på. Dessutom några tips med tanke på att vi är många deltagare på träningarna.
Annonsera träningen på hemsidan i god tid och skriv en tydlig vägbeskrivning ifall
träningsplatsen är en annan än klubbstugan.
Lägg alltid en enkel ledstångsbana som passar våra nybörjare.
Ta med kompasser och ev. sportidentpinnar för utlåning.
Informera markägare och ev. boende i närheten samt välj en samlingsplats där det finns
utrymme att parkera bilar utan att störa eller förstöra.
”Orientering sker på naturens och samhällets villkor - Vi är gäster i naturen” (Ur: Allemansrätten och
orientering av Svenska orienteringsförbundet 2012)
Snart är det tävling i Loshult
I skrivande stund har vi 468 anmälda deltagare till OK Älmes tävling den 1 maj. Med tanke på att vår
tävling i år går i anslutning till 10mila i Eksjö samt tävlingar i dess närhet så är deltagarantalet fler än
vad vi hade räknat med. Utöver detta bör vi nog locka ca 150-200 deltagare till de öppna klasserna.
På tävlingsdagen kommer jag att hjälpa våra nya Älmare som vill prova på att springa en
tävlingsbana. Det kan handla om att hitta en bana som passar, anmäla sig, följa med till start och ev.
även som skuggning på banan.
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