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Dansk Orienteringsforbund indbyder hermed til Nordkredsens U2 sommerlejr 2018:
Indbydelse til sommerlejr i Göteborg 30/6-6/7 2018.
Wuhuu, så er der sommerlejr på skemaet!
Nu er sommeren snart her, så det er på sin plads, at der lige falder en indbydelse til nordkredsens U2
sommerlejr! Hvis du ikke har været med før, så må vi lige advare om, at det nok bliver din feries sjoveste
uge! Den står på Sverige med fantastisk sommervejr ude ved vandet! Solide svenske skove med gode kort,
sjov, ballade, spil, seje ledere, korv med mos deluxe, bostongurka og vi skal nok også få en leder med, som
kan fortælle lidt svensk lokalhistorie, så der bliver også godnathistorier! Dette spiller helt fantastisk sammen
med, at vi har modtaget et signal om, at ”Det Store Julerejse Løb” har mistet 3 løbere i samme område, som
vi kan tage op og kigge efter!

Efter alle 3 løbere havde større bom tidligt på banen blev de samlet et sted på
den svenske østkyst, hvor man mistede kontakten til dem!

Vi håber at se jer alle til en omgang god sommerlejr i det svenske! Vi er i hvert fald et lederhold, der allerede
nu er begyndt at øve os på at lave hotdogs med det hele, mos, agurker, syltetøj og hvad der ellers hører til!
Det eneste du skal gøre nu er, at hoppe på o-service og få dig tilmeldt, hvis du er hurtig kan du måske får lov
til at bestemme et nummer på ”Bamses svedige sommerhitz” !
Tid

Fra lørdag d. 30. juni, afgang tæt på formiddag
Til fredag d. 6. juli, hjemkomst ud på eftermiddagen

Sted

Vi tager til det sydlige Sveriges østkyst, præcist klubhus er endnu ikke fundet, men det er
kommer på så snart vi har en kontrakt i hus!
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Emne

Orienteringstræning i Sveriges skønne skove samt alle de gode hashtags! #HonningSpisning
#Bamsetræf #OrmejagtYdYd #Mosefodbold Kompaspudsning
#FåBankAfLederneISamtligeBoldspil #ÆgteSvenskHeltSandLokalhistorie #Kylling
#Ælling #Bamse

Program

Programmet er ikke helt fastlagt men det kommer til at tage udgangspunkt i en grov skitse,
der hedder: Morgenmad, frokost, aftensmad og 1-2 træninger pr. dag.

Pris

1800 danske kroner, der dækker, transport, mad, logi, kort, instruktion, skygning, glade dage
mm.

Ledere

Tjalfe Egholm Rude, Christian Bagger Hagner og en masse andre, der lige skal gennemføre
honningkrukkemagerkursus!

Medbring

Løbetøj, løbesko, skiftetøj, sovepose, liggeunderlag, kompas, rød tusch, drikkedunk,
sygesikring, svenske lommepenge, bamse til bamsetræf, badetøj, mad, bestik, tallerken, kop,
solcreme, tandbørste, tandpasta evt. medicin, STOR MADPAKKE TIL LØRDAG (vi har en
lang køredag), sygesikringsbevis, pas, godt humør, slik til lederne og alt hvad du
ellers plejer at tage med.

Kagebager

Offentliggøres med transportplanen. Men det skader jo ikke allerede at øve sig nu.

Tilmelding

Skal ske senest fredag d
Tilmeldingen kan ske via o-service (Husk at sætte kryds ved ”kurser” i indstillinger) eller
ved din ungdomsleder.

. 1 juni!

Det er vigtigt at tidsplanen overholdes, så vi kan bestille busser og transportplan (med
mange vigtige informationer såsom kagebagere og tider for afrejse)
Afbud skal meldes før lejren til Tjalfe Egholm Rude og det er ikke accepteret først at melde
afbud på opsamlingsstedet eller undlade at møde op.
Mere information angående tilmelding ses nederest under bonus.
Transport

Transportplan sendes til ungdomsafdelingslederne og offentliggøres på:
http://www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kredse/nordkredsen

Spørgsmål

Noget som er upræcist, usikkert eller bare underligt så kan man altid kontakte
Tjalfe Egholm Rude på Instagram, snapchat, skype, mail (tjalfe_er@hotmail) eller telefon
(+45 22 42 27 76).
Adjö och vi hörs!
Christian Bagger Hagner, Tjalfe Egholm Rude
Og alle de andre yndlingsledere
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Bonus:

For ungdomsledere: Hvis Man ikke kan tilmeldes gennem o-service kan det ske på mail:
Tjalfe_er@hotmail.com
og samtidig med denne tilmelding betales deltagergebyret til
Konto: 6840 0000222268
Jette Viborg Sørensen
Hammelstrupvej 40 st.tv
2450 København SV

