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O-Ringen Sälen 24/7-29/7:

Fler funktionärer behövs!
Vi saknar några funktionärer till
O-Ringen. Har du möjlighet att
följa med till Sälen? Hela veckan? Första halvan? Sista halvan?
Kan det vara så att du som redan är
uppsatt har släkt eller vänner som går
att få med sig till Sälen? Fritt boende
och resa till Sälen erbjuds. För de som

inte kan vecka 30 så behövs hjälp med
att resa tält 16-17/7 (40-50 pers). Möjlighet att ha boende fredag 15/7 till
tisdag 19/7.
Kontakta i så fall Maria Junevik 07233 22 144 eller Per Spik 076-808 82
05. Uppdrag finns!

Framtida sponsorarbetet i Leksands OK
Efter snart 30 år vid rodret vill BM
Dalin trappa ned arbetet med att hitta
sponsorer till föreningens verksamhet.
Eftersom ni som känner mig kan intyga att jag har fullt upp med min egen
kompass och inte lär kunna föra kunskapen vidare på ett bra sätt till ungdomarna i föreningen har jag tänkt att
jag kanske kan göra en insats på detta
område istället.
Dock kommer jag inte ha tid att
hinna med allt motsvarande det arbete
BM gjort genom åren utan vi behöver
vara 2-3 personer till. BM har sagt att
hon kan finnas med som rådgivare och
som hjälp när det gäller att presentera

oss för de hon har haft kontakt med i
företagen under året så övergången blir
smidig.
Är DU en person som tror att du
skulle trivas i att hjälpa till i denna arbetsgruppen? Kanske har du som jag
inte riktigt orienteringskunskapen som
krävs (gör inget om du har det heller
i och för sig) för att hjälpa till på och
kring träningar men ändå känner att
du skulle vilja bidra till den fantastiska
verksamhet Leksands OK bedriver så
hör av dig till mig (070-564 32 68) eller BM (073-184 07 74).
Hoppas vi hörs!

Leksand

17-19/6

svenska mästerskapen mountainbikeorientering

Svenska Mästerskapen i mountainbikorientering avgörs i Leksand 17-19/6.
Kontakta Per Spik (076-808 82 05)
så får du koll på vad du kan hjälpa till
med.

Siljanskretsen Leksand
7 juni är det full aktivitet vid Skyttecentrum. På förmiddagen har veteranerna
sin tävling som brukar locka många deltagare.
På kvällen går sedan Siljanskretsen +
närtävling på samma målplats.
Hjälp kan behövas på kvällen eftersom
många ungdomsledare behöver ha hand
om sina grupper. Kontakta Åsa Spik om
du kan hjälpa till (076-586 05 65)
Kvarvarande deltävlingar:
2/6 Malung (sprint)
7/6 Leksand (medel)
16/8 Älvdalen Lämmeltåget (el. 17/8)
20/9 Rättvik (lång)
28/10 Leksand (natt)

//Mikael Wilen

Ytterligare 25 personer behövs:

Sommarlandsparkeringen
Det behövs ytterligare 25 personer som
tar varsit pass vid Sommarlandsparkeringen mellan 25/6 - 16/7.
Vi har ”våra” dagar under realtiv lågsäsong vilket innebär att det ofta rör
sig om att vara där mellan kl 9-11. Det
finns en eller två ungdomar som har
sommarjobb där och de tar betalt och
de som kommer från klubbarna visar

SM MTBO

bilarna på plats.
Gå in på Leksands OKs hemsida. Där
finns en lista över vilka dagar som inte
är bemannade. Gärna att de som inte
har möjlighet att vara med vid O-Ringen ställer upp och tar ett pass vid Sommarlandsparkeringen.
Om det regnar den dagen som du är
uppsatt så behöver du inte åka dit alls.

i Leksands natur

Finn & Vinn igång
Årets Finn & Vinn beräknas är igång.
90 checkpoints är utplacerade. Leksands Oks medlemmar får köpa Finn
& Vinn paketet för 50:- vid Källan.
Annars säljs kartpaketen för 100:- vid
Siljan Turism, Lek & Hobby och Leksands Hälsokost.
Pågår till 30 oktober. Information
läggs ut på hemsidan för finn och vinn:
http://finnochvinn.leksandsok.se samt
Facebooksidan Finn och vinn.

Manusstopp för mars 27 juni till info@leksandsok.se
Juni 2016

Sponsorer:
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Siljanskrets, Sprint Malung

3
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Alfta Ösa Ok dag 1

5

Alfta Ösa Ok dag 2

6

Alfta Ösa Ok dag 3

7

Siljanskrets, Leksand Skyttecentrum

Tällberg 0247-500 15

fam. Mörth

23

Lena & Christian Ott

24

8
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DOF-läger, Avesta från 10 år

12

DOF-läger, Avesta från 10 år

13
14

Klubbafton 17.45

15
16
17

Svenska Cupen MTBO, Insjön (kvällstävling)

18

SM MTBO, Källan

19

SM MTBO, Källan
fam. Borggren/ fam. Hedlund

20
21

25

Klubbafton 17.45

22
23
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Midsommarafton

25

Uppstart Sommarlandsparkering

26

Idre fjäll-OL

27

Idresprinten

28

Idre 3-dagars, E1

29

Idre 3-dagars, E2

30

Idre 3-dagars, E3

31

S Holmberg*

26

