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O-Ringen Sälen 24/7-29/7:

Nöjda deltagare och funktionärer
O-Ringen har kunnat genomföras med
bra resultat. Vädret har varit blandat med
strålande dagar i början men sedan blev
det lite mer regn och torsdagens etapp vid
Lindvallen började etappen med dimma
som gjorde det svårare för de som startade
tidigt. Deltagarna har gett oss väldigt bra
betyg för arrangemangen.
Bussning som var en flaskhals 2008 har
fungerat väldigt bra vilket har varit skönt
för logistiken.
Leksands OK har haft ansvar och bemanning för kontrollbevakning, utstämplingen, resultat och miniknat. Utöver det
har vi haft bemanning vid MTBO, OLAgruppen, bygg-gruppen, vätska och parkering. Leksands OK har bidragit med ca
180 funktionärer vilket är en väldigt bra
siffra. Stort tack till alla som vait med i
Dreamteam Sälen och bidragit till att ORingen blev så bra!

Reseräkningar
Reseräkningar Leksand - Sälen fylls i
på den excel-mall som finns på LOKs
hemsida. Dessa skickas sedan till info@
leksandsok.se alternativt läggs i röd/
vita brevlådan vid Källan senast 7/8.
Därefter skickar Leksands OK in en
summerad faktura på alla reseräkningarna till O-Ringen AB och betalar sedan ut dem till respektive chaufför när
LOK fått pengarna från O-Ringen AB.
/Maria Junevik

Sprint DM samt sprint stafett lördagen 10 september
Lördagen den 10 september kommer vi i
Leksands OK att stå värd för DM i sprint
orientering. Det arrangemanget lockar cirka 500 deltagare. För att locka några fler
samt att även ekonomiskt förbättra utfallet så kommer vi även att genomföra en
sprintstafett senare samma dag. Sprintstafett är den nya grenen inom orientering
och själva genomförandet kan ske på olika
sätt. Vår sprint-stafett har fyra sträckor
och det får vara 2-4 deltagare i laget. Vi
planerar att genomföra Sprint DM mellan
klockan 10-12 samt att stafetten startar
runt klockan 14.
Tävlingscentrum kommer att vara Tege-

ra Arena där vi har tillgång till service
i form av toaletter och kiosk. Omklädnad sker i Leksandshallen. I samarbete
med Mat vid Siljan kommer det även
att erbjudas lunch mellan de två olika
tävlingarna.
Eftersom de flesta i klubben har varit
och jobbat i Sälen så finns här nedan
ett förslag där vi fördelar uppgifterna
på olika gruppen inom klubben. På det
sättet blir det många händer som tar
ansvar för mindre delar av tävlingen.
Fördelningen av arbetsuppgifter till
de olika grupperna finns på hemsidan
samt som sid 3 i detta månadsblad.

Älvstädnings-SM 27-28/8
Leksands OK har fått sig tilldelat två
områden vid Älvstädar-SM och det är
inte direkt älv som vi ska städa utan vi
har fått Limsjön. Detta ska göras i två
grupper lördag respektive söndag 2728/8. Mer information om detta kommer när det närmar sig.

Styrelsmöte 15/8 kl 18.30
Om ni har något ni vill att styrelsen ska
ta upp så skicka en notering om detta
till asa.rydell@leksand.se, senast 14/8.

Ungdomsinfo + lärgrupp

- Till hösten har vi slagit ihop OS och
MVG-gruppen till GOVS-gruppen
som blir en träningsgrupp för ungdomar från ca 11 år. Vi kommer träna
tisdagar o torsdagar. Information om
träningar ges på Facebook ”GOVS”.
- Grön-vita gruppen byter namn till
”På G” (på väg mot Gul)
- Vi kommer också om det finns intresse starta en ny grupp som vi till en
början kallar lärgrupp ungdom/vuxen.
Tanken är att den skall passa vuxna nybörjare och de lite äldre ungdomarna
från ca 11 år som vill lära sig grunderna i orientering för att sedan fortsätta
i GOVS-gruppen. Kontakta Åsa Spik
(agspik@live.se) om ni är intresserade
av denna grupp.
- Skogskul, Skärmskoj och På G (fd
Grön-vit) kommer vara kvar som tidigare. Skogskul och Skärmskoj börjar
23/8 men På G mjukstartar från 9/8
vid Källan.

Siljanskretsen hösten 2016
Kvarvarande deltävlingar:
23/8 Älvdalen Lämmeltåget
20/9 Rättvik (lång)
28/10 Leksand (natt)
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Sprint DM samt sprint stafett lördagen 10 september
Nu när vi ändå är igång med att arrangera och fått så mycket beröm för O-Ringen, kommer nu nästa
orienteringsarrangemang. Lördagen den 10 september kommer vi i Leksands OK att stå värd för
distriktsmästerskapen i sprint orientering. Det arrangemanget lockar cirka 500 deltagare. För att
locka några fler samt att även ekonomiskt förbättra utfallet så kommer vi även att genomföra en
sprintstafett senare samma dag. Sprintstafett är den nya grenen inom orientering och själva
genomförandet kan ske på olika sätt. Vår sprint-stafett har fyra sträckor och det får vara 2-4
deltagare i laget. Vi planerar att genomföra Sprint DM mellan klockan 10-12 samt att stafetten
startar runt klockan 14.
Tävlingscentrum kommer att vara Tegera Arena där vi har tillgång till service i form av toaletter och
kiosk. Omklädnad sker i Leksandshallen. I samarbete med Mat vid Siljan kommer det även att
erbjudas lunch mellan de två olika tävlingarna.
Eftersom de flesta i klubben har varit och jobbat i Sälen så finns här nedan ett förslag där vi fördelar
uppgifterna på olika gruppen inom klubben. På det sättet blir det många händer som tar ansvar för
mindre delar av tävlingen.
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