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Älmare
Vilken fantastisk uppslutning det är på motionsorienteringarna på tisdagarna! Det är inspirerande för
våra arrangörer som lägger ner mycket tid på banläggning samt utplacering och inplockning av
kontroller m.m. Vi som har varit med ett tag kan minnas tillbaka på träningstillfällen då det endast
kommit en handfull deltagare, men nu behövs det flera händer och fötter för att räkna in alla.
Härligt! 
Styrelsen har lagt en plan för kommande styrelsemöten och även höstens ”föreningsdag” då vi skall
följa upp verksamhetsåret 2015 och planera för 2016. Årsmötet ligger som vanligt första fredagen i
februari.
DATUM
On 26 augusti
On 21 oktober
Lö 21 november
Må 11 januari 2016
Fr 5 februari 2016

TID
18:00-20:00
18:00-20:00
Heldag
18:00-20:00
19:00

Aktivitet
Styrelsemöte. Stug- och motion / Ekonomikommittén deltar.
Styrelsemöte. Orienteringskommittén deltar.
Planering- och uppföljning av verksamheten
Styrelsemöte. Valberedningen deltar.
Årsmöte 2016

Vetlanda OL Sport Cup 2015
Fyra deltävlingar i Vetlanda OL Sport cup för ungdomar och juniorer i Småland har nu genomförts och
samtliga tävlingar har hittills arrangerats långt ifrån Älmhult. I dessa sammanhang inser man att
Småland är stort. Endast Elin Svensson och Johan Björck från OK Älme har deltagit, men till hösten
hoppas vi på att förstärka med fler ungdomar och juniorer när det väntar tävlingar på närmare håll.
4/9 – OK Stigen, Värnamo (natt)
19/9 – Alvesta SOK (dag)
25/9 – OK Njudung, Vetlanda (natt)
26/9 – OK Njudung, Vetlanda (dag) ”Cupavslutning med prisutdelning”
Elin leder D16-klassen efter fyra tävlingar och Johan Björck ligger 5:a i H12. I Klubbtävlingen ligger OK
Älme på plats 22 av 41 representerade klubbar. Många ungdomar ger många poäng oavsett resultat.
25manna-resan (9-11 oktober)
Årets 25manna-tävlingar går i Lövsättra, Vallentuna kommun ca 25 km norr om Stockholms centrum.
Torsten har redan bokat buss samt hotellrum. Anmälningar till resan tar jag gärna emot redan nu så
att arbetet med att ta ut laguppställningen för stafetten på lördagen kan börja. Mer information
kommer på hemsidan.
Missa inte de trevliga sommartävlingarna. All tävlingsinformation finns i tävlingskalendern på
Eventor: http://eventor.orientering.se/Events
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