Indbydelse til Nordkredsen U1-kursus d. 2.-3. december 2017
Jul, jul, jul, jul, jul! Nu er det endelig jul! Her
kommer en indbydelse til orienteringsårets
første U1- kursus, og dette med en dejlig duft af
julestemning og pebernødder. Vi ledere glæder
os rigtig meget til at kunne tage dig med på et
hyggeligt julekursus i Skørping. Vi skal spille
pebernød, hjælpe Bamse og Kylling med at holde
orienteringen på deres færd mod julemanden og
hjælpe med at finde det forsvundne
julegavepapir. Det bliver sjovt, så tag bare din
klubkammerat under armen - også de, der ikke har været med på kursus før!
Tid: Fra lørdag den 2. december klokken ca. 12.00
Til søndag den 3. december klokken ca. 14.00.
Sted: Skørping Skole. Nærmere information kommer i transportplanen.
Hvem: Alle løbere årgang 2005-2007.
Emne: Introduktion og ledelinjer.
Pris: 300,- kr., som dækker kost, ophold og alt kursusmateriale. Transport betales af arrangøren.
Aktiviteter: 3 spændende orienteringsbaner, bamsetræf, julegavepapirløb, nord-vending, slik indkøb,
pebernøddeleg, hyggelig snak om orienteringsbaner og alt muligt andet.
Medbring: Madpakke og drikke til frokost lørdag , saftdunk, regntøj, varmt overtrækstøj, 2-3 sæt
varmt løbetøj, hue + handsker, varmt skiftetøj, løbesko, strømper, liggeunderlag, sovepose, hovedpude,

rød kuglepen, tallerken, krus og bestik, viskestykke, toiletsager, kompas, håndklæde, penge til slik,
sygesikringsbevis og din allerbedste bamse.
Ikke nødvendigt: Mobiltelefon – Hvis der er behov for en telefon kan denne lånes af lederne. Vi
håber, at løberne vil henvende sig til lederne, hvis der skulle opstå problemer, i stedet for at ringe hjem
med det samme. Det er jo os, der kan løse problemet.
I nødstilfælde vil vi under kurset kunne kontaktes på 23643643 (Anne Mette Schmidt).
Transport: Klubungdomslederne (eller løberne) modtager i ugen op til kurset en transportplan.
Tilmelding:
Via O-service eller til din klubungdomsleder.
Tilmelding via O-service senest tirsdag den 14. November.
Eller til din klubungdomsleder, der så tilmelder
dig i o-service.
Samtidigt indbetaler din klubungdomsleder
kursusafgiften til Jette Viborg Sørensen
konto nr.: 6840 0000222268.

Hvis du var med på sommerlejren i Holstebro kan du få et glædeligt gensyn med billederne Anne Mette
(og I selv) tog i løbet af lejren her: https://goo.gl/photos/ay4a6P2oM7QCwnZU8
På glædeligt julegensyn
Lederne

