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O-Ringen utstämpling
Vi behöver ytterligare personal för att
jobba med utstämplingen vid målet i
samband med O-Ringen i Sälen 24-29
juli. Inga orienteringskunskaper krävs.
I korthet innebär arbetsuppgiften att
man ser till att löparna läser av sina
”stämplingar” elektroniskt. För den
som inte har möjlighet att hjälpa till
hela veckan så behöver vi extra personal
till sista etappen som avgörs på fredag
29 juli. Kontakta Johan Enges 0725870524 eller Magnus Göras 0706181681 för att anmäla er eller om ni
har frågor.

Resultatservice O-Ringen
Till dig som har tänkt att åka till Sälen på O-Ringen i sommar, men ännu
inte bokat in dig på något funktionärsuppdrag. Jag behöver ha några fler som
hjälper till med resultaten. Resultatgruppen har ansvaret för startlistor och
resultat vid C-orten och arenan. Det
behövs 8-10 personer i gruppen. Hittills har Lars Joons och Jocke Ramsell
sagt att de kan vara med.

Förfrågningar om fler
funktionärsuppgifter
I slutet av januari hölls ett möte där
alla funktionsärklubbarna var representerade.Syftet med det mötet var att
fördela alla funktionärssysslorna mellan klubbarna. För Leksands OKs del
hade vi fått koll på en del av våra åttaganden redan innan i och med att vi
hade huvudansvariga som tagit på sig
planeringen. detta gäller tex utstämpling, miniknat och kontrollvakter.
Vid mötet fick vi ytterligare områden
som vi ska bemanna tillsammans med
andra klubbar: Academy (6 saknas),
bussning (10 st), Parkering (20st), Trafik (5st), Bygg (5 st), Kontrollvakter (6
st saknas), MTBO (2 saknas), vätska
(10 st), Resultat (9 saknas).
Meddela till Maria Junevik vad du
skulle ställa upp med. 072-33 22 144,
info@leksandsok.se.
Resan t.o.r Sälen får man ta ut av
klubben samt att det är fritt boende vid
Hundfjället. Detta är ett mäktigt arrangemang att vara en del av!

Miniknatsarrangörerna till O-Ringen i Sälen efterlyser:
* Gamla fiskespön/flöten/metrev
OBS: Gör ingenting om de är trasiga!
* Snowboards
* Gamla kasserade skidor och långa stavar
* Röjsåg
* Spännband

* Tross som vi ska tillverka
trollsvansar av
* Uppblåsbar dalahäst
* Guldfärg
* Karbinhakar
* Gammalt fjälltält

Vi kommer att jobba med temadagar och kommer att bygga egna banor.
Vi behöver trävaror, SJ-pallar att bygga med.
Har du något av detta? Genom att skänka material så ger du barnen en drömupplevelse varje dag i Sälen!
Kontakta Anna eller Pontus Funke, Peo eller Erica Berg, Anki Niska eller Petra
Hurtig Halvarsson om du har något att skänka eller om du vill vara delaktig i arrangemanget uppe i Sälen!

Kick-start orientering

1-3 april vid Källan för klubbens barn
och ungdomar Fortare än vi anar är
våren här. I år testar vi lite nytt och
startar upp orienteringsåret med lite
”Coolschool” inspirerat daglägerhelg
vid klubbstugan, se mer info på hemsidan.

Priser till Leksands OK
I Älvdalen gick skidO SM i början av
februari. I samband med detta fanns
det en tävling som gcik ut på att ha
flest startande i publiktävlingen. Detta
vann Leksands OK och fick i pris 3
nättersövernattning i Grönklitt under
maj - oktober.
Likaså har det lottats ut en start i
10-milas ungdomskavle. Dalarnas
orienteringsförbund valde att göra utlottningen bland de startande ungdomarna vid natt-DM. Här hade Leksands OK turen och vann detta!
I samband med hockeymatchen 28/2
uppmärksammade Fritid Leksand mästare i kommunen. Då fick Ellen Sarenmark prise för sina JVM medaljer i
skidO samt Erica Edman för natt-SM.
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