Ni välkomnas varmt till

Utbildning & Trivselmiddag
21 - 22 Jan 2017 på Stensunds Folkhögskola
utanför Trosa
Kom och få inspiration, utbildning och få mötas under trevliga
former i dagarna 2.
Utbildningen är uppdelad i 2 ”spår”, där du själv kan välja de pass som
du tycker verkar mest intressant.
Det finns ett spår för arrangörer med specialfokus på arrangemang
och ett block med banläggarkurs, där de som anmäler sig får nya
banläggningsboken (värde 265 kr)
Därutöver kommer vi att visa och låta oss inspireras av SISU och få
veta mer om hur Idrottssverige tänker om framtiden
Vi kommer dessutom att informera och diskutera
Sörmlandsorienterings framtida junior och ungdomssatsningar samt
ger lite nytt och krytt från Förbundet.

Utbildningen och SOF middagen på
lördagskvällen är kostnadsfria.
Drycker kan införskaffas i baren och betalas av var och själv.

För övernattning hänvisar vi till Trosa Vandrarhem, tel
0156-12142.
Vid bokning uppge Sörmlands Orientering så får du grupp-pris
Enkelrum: 550 kr/natt (finns ett rum!)
Dubbelrum: 790från 500 kr-750 kr/natt
3 bäddsrum 700 kr/natt
4 bäddsrum 775-950 kr/natt
För att få garanterat få del av de 40 rum som är reserverade så boka rum innan
nyår.
Välkomna hälsar styrelsen i Sörmlands Orienteringsförbund
Anmälan snaras och helst före den 19 dec 2016, till fred.ahlund@gmail.com
Vi förbehåller oss rätten att debitera en avbokningsavgift på 250 kr/pers vid
avbokningar efter den 8 jan 2017.

Södermanlands Orienteringsförbund http://www.sormlandsof.se

Lördagen den 21 jan 2017
Preliminärt program
Ankomstregistrering, Kaffe serveras från kl.09.00.
Arrangörsspåret
9.45 Gemensam samling och
genomgång av program
10-12 SOF
 Kartnormer, kartgrupp
 Rita MTBO kartan
 Nytt från SOFT konferensen
2016
 Nysatsning på junior och
ungdom.
 Ekonomi, budget
12-13 Lunch
13-17 Arrangörsutbildning Roland
Nilsson

Banläggningsspåret
9.45 Gemensam samling och
genomgång av program
10-12 SOF
 Kartnormer, kartgrupp
 Rita MTBO kartan
 Nytt från SOFT konferensen
2016
 Nysatsning på junior och
ungdom.
 Ekonomi, budget
12-13 Lunch
13-17 Banläggarutbildning steg med
Roger Åsberg och Lars Silvervret

Avfärd till Trosa
Egen tid för motion mm
19.30 Gemensam middag i Trosa

Avfärd till Trosa
Egen tid för motion mm
19.30 Gemensam middag i Trosa

Söndagen den 22 jan 2017
Preliminärt program
Arrangörsspåret
9.30-12.00
Arrangörsutbildning med Roland
Nilsson

Banläggningsspåret
9.30-12.00
Banläggarutbildning steg med Roger
Åsberg och Lars Silvervret

12-13 Lunch

12-13 Lunch

13-15 SISU
 RF visioner och planer
 Föreningsutveckling

15 Kaffe

13-15 SISU
 RF visioner och planer
 Föreningsutveckling

15 Kaffe

Avslutning

Avslutning
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