Inbjudan till helgläger i Huskvarna
2-4 februari 2018
Vi hoppas att du som är orienterare från Småland och i åldern 13 år och uppåt vill komma till
Huskvarna för träning och samvaro första helgen i februari. Lägret arrangeras av IK
Hakarpspojkarna på uppdrag av Smålands orienteringsförbund. På plats finns ledare från
Smålands Orienteringsförbund som informerar om våra aktiviteter i samband med årets
tävlingar vid SSM, GM och USM. Du kan anmäla dig till hela lägret fre-sön alternativt endast
till lördagen. Lägret arrangeras samtidigt med Småland OF:s utvecklingsdag lördagen den 3
februari i Jönköping. Lägret genomförs även vid snö.
Fredag 2/2:

Samling kl. 18:00 fredag kväll vid förläggningen. Träning och kvällsfika.

Lördag 3/2:

Frukost, OL-träning kl. 9:30, lunch, OL-träning och middag kl 17:00.
Besök på Prison Island i Huskvarna (frivilligt) och kvällsfika.
(www.prisonisland.se)

Söndag 4/2:

Frukost, OL-träning och lunch. Avslutning och hemresa ca kl 13.

Logi:

IKHP-stugan, Norra Klevaliden 13, Huskvarna. Hårt underlag.

Mat:

Serveras i konferens- och festlokalen, IKHP-stugan. Eventuella allergier
meddelas i samband med intresseanmälan.

Anmälan:

Anmälan sker via Eventor. Logga in på din klubb, välj Klubben –
Klubbaktiviteter. Anmälan senast söndagen den 21 januari. Anmäl till
hela lägret alternativt endast lördagen. Notera gärna i anmälan om det
finns ledare som kan ställa upp med transport till och från träningen lör
och/eller sön fm.

Kostnad:

Kostnad för hela lägret med träning, transporter, mat, logi och träningar
beräknas till ca 700 kr/person alternativt endast lördagen ca 400 kr med
träning, transport, lunch, träning och middag. Vid återbud faktureras de
kostnader som inte går att avbeställa. Kostnaden för besök på Prison
Island i Huskvarna (frivilligt) tillkommer och är 140-160 kr/person och
betalas på plats.

Ledare:

Michael Hertin m.fl.

Upplysningar:

Michael Hertin 070-385 24 80 alt. michael@ackordera.se

Vi ser fram mot att träffa dig och välkommen till Huskvarna!
Smålands Orienteringsförbund och IKHP

