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O-Ringen Sälen 24/7-29/7:

Information för funktionärer!
O-Ringen Sälen närmar sig och här kommer lite information om vad ni behöver
göra när ni kommer på plats.
Funktionärsmaterial:
Hundfjället är centrum för funktionärerna med t ex uthämtning av funktionärskläder och ackrediteringslapp. Detta sker
vid Trollstugan.
Öppettider uthämtningen:
- 18/7: kl 15-18
- 19-23/7: kl 10-12 + kl 15-18.
24-25/7: kl 16-18 (preliminärt)
Det går att hämta ut åt andra men då behöver man veta storlek för att även kunna
hämta ut funktionärskläder.
De som kommer efter den 25/7 får meddela storlekar till Maria Junevik eller någon annan så era kläder hämtas ut.
Utbildningar:
Det finns en del utbildningar som hålls
i Sälen de sista dagarna innan allt drar
igång. T ex uppsamlingsheat av den övergripande funktionärsutbildningen 21/7 kl
19-21. Detta sker i ”Rastastugan” (som
också hetat Legotältet). En del ska också
gå 1:a hjälpen kurs, radiokommunikation

eller trafikvaktskurs och dessa hålls
också i”Rastastugan”.
Boende Trollbäcken
Ni åker till Hundfjället för att checka
in i stugorna från den 21/7. Vi får ut
alla Leksands OKs nycklar på en gång.
Per Spik kommer att hämta ut nycklarna på förmiddag den 21/7 och därefter
kan ni hämta nycklarna i stuga 133.
Leksands OKs stugnummer:
126-143 och 236-238. Infomation om
studgfördelning skickas ut per e-mail
samt läggs på hemsidan.
Leksands OK:are
Vi är ca 170 personer som bor i funktionärsboendet och sedan kanske 20
till som har eget boende. Det är mäktigt att vi är så många som hjälper till
vid O-Ringen!
Avslut
Det är bra om så många som möjligt
är kvar även lördag 30/7 för att plocka
ihop och återställa. Lördag kväll är det
funktionärsfest dit alla är välkomna!

Siljanskretsen hösten 2016

Ungdomens 10-mila

Kvarvarande deltävlingar:
16/8 Älvdalen Lämmeltåget (el. 17/8)
20/9 Rättvik (lång)
28/10 Leksand (natt)

Till U-10 mila 5-6 augusti i Tibro har
vi anmält 2 st D18 lag, 1 HD12 lag
och 1 kombinationslag med Mora i
HD18. Intresserade av att vara med ?
Hör av er till din tränare.

3 dagar kvar: 6/7, 8/7 & 15/7, Sommarlands Parkering
Nu är det 3 dagar kvar att bemanna vid Sommarlandsparkeringen: 6/7, 8/7 och
15/7. Vem kan ställa upp? Vore skönt att kunna släppa detta!! Skriv in under nyheten på hemsidan.

SM MTBO
Leksand

17-19/6

svenska mästerskapen mountainbikeorientering

MTBO-SM i Insjön o Leksand 17-19/6.
Underbart att se alla glada deltagare som
lovprisade de fantastiska banorna och terrängen som vi bjöd på under helgen. Per
Spik och Anders Thomasson har lagt ner
ett stort jobb att få till de fina banorna
och arrangemanget. Roligt också att ett
flertal ungdomar jobbade hårt med att se
till att fungerade som det skulle.

Manusstopp för augusti 31 juli till info@leksandsok.se
Juli 2016
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städ och ihopplockningsdag + funktionärsfest!
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