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Sprint-DM och Tegera sprintstafett 10/9

Styrelsmöte 23/9 kl 18.30

Leksands OK arrangerar sprint-DM på
förmiddagen den 10/9 och dessutom Tegerasprintstafett på eftermiddagen samma
dag och vi behöver hjälp med arrangemanget av er föräldrar och aktiva antingen
före eller i samband med tävlingarna.
Förberedande uppgifter finns att göra följande kvällar:

Ungdomsinfo:

Torsdag 8/9 Stoppa i platsfickor vid
Källan.
Fredag 9/9 Bygga upp TC vid Tegera
Arena.
Lördag 10/9 Kolla med ditt barns
ungdomsledare vad du kan hjälpa till
med eller kontakta Per Spik för att få
en uppgift.

Intensivkurs orientering med uppkörning för DIG!
Hej föräldrar!
Är ni nyfiken på vad dina barn gör där i
skogen? Hur svårt kan det vara med orientering? -Inte svårare än att lattja fotboll
med barnen upp till en viss nivå!
Men att orientera som Tove Alexandersson är lika svårt som att spela fotboll som
Zlatan!
Med mottot...Kan jag, så kan du! Jag hjälper er se det enkla! Så att lattja lite orientering är enligt mig inte så svårt.
Under några träffar tar jag er från grönnivå-stigar, till gulnivå-ut i skogen.

Vi kör en intensivkurs:
14/9 18-19.15 Källan
16/9 17.30-19 Källan med efterföljande bastu o hämtmat för de som vill!
22/9och 29/9 Hänger vi på klubbträningen med hjälp av mig.
1/10 och/eller 2/10 Uppkörningen på
Vansbrostävling, själv eller med kompis. Jag hjälper er med rätt nivå.
Kan man inte alla gånger, hänger man
på de man kan.
Anmälan till Madde Allmungs telefon
073-992 23 54.

Intresseanmälan DM-stafett (Norberg 11/9) senast 1/9
Logga in i Eventor med din egna inloggning. Gå till ”Klubben/klubbaktiviteter” och
klicka på DM-stafett. Skriv i dina uppgifter så vet vi hur många lag som vi ska anmäla. detta är för att ingen ska behöva sitta ocg ringa runt för att kolla intresse.
Skriv i senast 1/9.

Information klubbkläder
Om ni saknar klubbkläder så kontakta någon av tre nedanstående
som är de nya klädansvariga i Leksands OK:
Pamela Jäderberg: 070-450 52 53 pamela@jaderb.se
Titti Ramsell:
070-624 08 48 titti.ramsell6@gmail.com
Anna Brodén:
070-643 13 24 ambroden@hotmail.com

Om ni har något ni vill att styrelsen ska ta
upp så skicka en notering om detta till asa.
rydell@leksand.se, senast 19/9.

Höstens Ungdomsträningarna är i gång:
GOVS-gruppen från ca 11 år och äldre
tränar tisdagar o torsdagar kl 17.45.
PåG-gruppen ca 9-11 år tränar tisdagar
kl 18.00
Skärmskoj 7-8 år tränar tisdagar kl 17.45
Skogskul 5-6 år tränar tisdagar kl 17.45

Lämmeltåget Älvdalen
Leksands OK hade två lag på startlinjen
till Lämmeltåget i Älvdalen och det var
härlig stämning. Vilka som var i täten varierade mellan sträckorna vilket gav extra
krydda till åskådarna. Leksands lagen blev
3:a och 4:a och prserna var passade ”mellis-påsar” att käka i bilden hem!

Siljanskretsen hösten 2016
Kvarvarande deltävlingar:
20/9 Rättvik (lång)
28/10 Leksand (natt)
Älvstädningen genomförd
Lördag 27/8 genomförde Leksands OK
städningen på sitt område för älvstädningen och det gick väldigt smidigt. Insatserna
gör nytta för vi hittade en säck skräp som
sorterades i brännbart, glas och metall.

Manusstopp för september 27 september till info@leksandsok.se
September 2016

Sponsorer:

1
2
3

DM-lång, Skattungbyn (IFK Mora)

4

DM-medel, Skattungbyn (IFK Mora)

36

5
6

Klubbafton 17.45

7
8

Plocka i plastfickor Källan kl 18

9

Bygga TC vid Tegera Arena kl 18

10

Sprint-DM +Tegerastafetten Leksand

11

Stafett-DM Norberg
fam. Englén/fam. Karlberg

12
13

37

Klubbafton 17.45

14
15
16

USM sprint Karlstad

17

USM lång Karlstad / SM lång kval Blekinge

18

USM stafett, Karlstad / SM lång final Blekinge
fam. Fältman

19
20

38

Siljanskrets Rättvik / Klubbafton 17.45

21
22
23

SM medel final, Blekinge

24

SM medel kval, Blekinge

25

SM stafett, Blekinge

26		
27
28
29
30

fam. Lassas/fam. Brodén

Klubbafton 17.45 / Manusstopp Månadsbladet

39

Tällberg 0247-500 15

