Nyhetsbrev JHOF mars 2022
Aktuell information från JHOF i punktform

Vårting den 4 april 18.00 på Idrottens Hus i Östersund
-

Anmäl er så snart som möjligt men senast den 1 april till
martin.krokom@gmail.com och diskutera och utveckla årets och kommande års
verksamhet i länet. Samtliga intresserade välkomna!

Tävlingsplanering
-

Tävlingsprogrammet 2022 är snart komplett i Eventor och JHOF har erhållit ett
antal intresseanmälningar för tävlingar 2023 och 2024. Dessa tävlingar kommer
per den sista mars att anmälas till SOFT och ett komplett program för 2023
kommer att upprättas och förankras på O-Tinget den 4 april som ett steg i målet
att nå en 3-årig plan för länets tävlingar.

Ungdomsverksamhet
-

JHOFs ungdomsserie byter säsongen 2022 namn till Länsförsäkringars
Ungdomsserie och utökas från 7 till 8 deltävlingar. Den första deltävlingen blir
den 1 maj i samband med vårens sista parkorientering.

-

Gemensamma aktiviteter planeras för distriktets ungdomar och kommeratt
kommuniceras allt eftersom. Kontakta helenhanstock@mac.com om ni är nyfikna
och vill ligga i framkant av er planering!

Utbildningsverksamhet
-

Bredd- och motionsutbildning genomförs digitalt med 1 deltagare från distriktet

-

Kurs/Seminarier om markägarfrågor är under genomförande, första tillfället
genomfördes den 22 mars och nästa tillfälle är den 5 april. Kontakta
tomaskristoffersson75@hotmail.com om ni vill ansluta till det tillfället.

-

Kurs i konsten att göra bättre kartutskrifter kommer att gå av stapeln den 2 april –
sista anmälan den 30 mars till magnus@madcap.se (JHOF står för kostnaden)

-

Barntränarutbildning är planerad i Östersund den 13-15 maj, anmälan och info på
länk: https://www.svenskorientering.se/Distrikt/jamtlandharjedalensorienteringsforbund/Nyheter/Egnanyheter/barntranartutbildning/?fbcl
id=IwAR2yXRCktTZv0LwRHO_adPkOjJBk_UEu5WsKoitcbceHihWwBSGPkv0Q
m4A (JHOF står för kostnaden)

Vill du bidra i distriktets arbete för återinrättad kartkontroll? Då finns en utbildning som
SOFT håller i med start i början av april. JHOF kommer att stötta deltagande (resa och
boende) även i denna kurs för den eller de som vill lära sig mer i ämnet och därefter göra
en större eller mindre insats för kartkontrollen i länet. Mer info på länken nedan och
anmäl ditt intresse till tomaskristoffersson75@gmail.com

https://www.svenskorientering.se/Arrangera/kartfragor/Kartnyheter/anmalanoppentillgr
undkurserikartritningochkartkontroll/?fbclid=IwAR1m9OvK5Xx55UBU1Jwe_40PtNixNi
Q1Sj0N2VPfgSt96J6qB8p3rYBxhbU

SNART ÄR DET VÅR!

Styrelsen JHOF
24 Mars 2022
martin.krokom@gmail.com

