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Älmare
Detta Nyhetsbrev ägnas helt åt O-Ringen i Skåne och är i första hand tänkt som en samlad
information till er som för första gången skall delta i O-ringen och till er som vill göra en dagsutflykt
för att springa en öppen klass eller kanske heja på gänget med deltagare från Älme.
På www.oringen.se finns mycket information, men den lokala ”Älmeinformationen” finns inte där…
O-Ringenstaden i Norra Åsum
I O-Ringenstaden finns ett torg där det pågår aktiviteter hela veckan bl.a. underhållning och
prisutdelning. Kring detta torg finns campingområden och parkering för besökare. OK Älme har bokat
en campingruta som ”klubbruta” och här kommer vi att sätta upp ett större tält samt möblera det
med bord och stolar. Hit hoppas vi att alla kommer under veckan för att ta en fika och snacka igenom
dagens händelser. Självklart så hoppas vi ju på att få fira någon etappsegrare eller totalsegrare också.
Älmes campingrutor finns på område B, plats 743-748. Karta finns på O-Ringens hemsida.
Tävlingsarenor
Från söndagen den 20 juli till fredagen den 25 juli arrangeras fem tävlingsdagar med traditionell
fotorientering. Nedan framgår inom vilket ungefärligt tidsintervall som Älmare med starttider enligt
startlista ger sig iväg. För den som vill möta Älmare ute på etapperna så gör man det säkrast i
anslutning till dessa tider, men väldigt många är anmälda i klasser med fri starttid vilket innebär att
de kan starta när som helst inom det givna tidsintervallet.
På varje tävlingsarena (etapp) samlas vi kring vårt klubbstandar som alltid står till vänster om
upploppet om du tänker dig att du kommer springande från sista kontrollen och in mot mål. Vi
försöker hitta en plats så nära målfållan som möjligt för att inte missa när kamraterna kämpar sig den
sista biten mot mål.
Etapp 1 (söndag) Västanåberget: Älmestart kl. 12:00-13:30
Etapp 2 (måndag) Västanåberget: Älmestart kl. 08:30-10:30
Etapp 3 (tisdag) Friseboda: Älmestart kl. 09:30-11:00
Etapp 4 (torsdag) Sölvesborg: Älmestart kl. 11:00-12:30
Etapp 5 (fredag) Österlen: De yngsta klasserna har starttider övriga huvudklasser har jaktstart.
Älmeträff i klubbtältet på campingen – Fredag kväll den 25 juli. Var och en tar med något gott att äta
och dricka. Tid meddelas senare.
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