Boda Borg!
Lördagen den 13 februari åker distriktets ungdomar i åldern 13-18 till Boda borg för en rolig dag. Syftet
med denna träff är att göra något roligt tillsammans, och samtidigt lära känna dem nya 13-åringarna i
distriktet. All info om denna roliga aktivitet hittar ni i texten här nere!
När?

Den 13:de februari. Gemensam avresa för dem som vill, från Södra
stationen i Örebro (västra sidan), kl 09.30. Man kan då åka tåg från
Hallsberg, Kumla samt Lindesberg, och komma fram strax innan 09.30!
Upphämtning kan även ske vid Vintrosapåfarten eller Lekhyttepåfarten
längs E18. Vill man hellre åka direkt till Karlskoga så ses vi vid Boda
borg, strax efter kl. 10.00.

Hur?

Efter gemensam resa dit så kommer det att springas runt i dem olika
banorna på Boda Borg! När alla är trötta och fortfarande glada så åker vi
tillbaka till Örebro.

För vilka?

Ungdomarna i distriktet som är födda 1998-2003!

Ta med?

Oömtåliga kläder som man kan klättra, krypa, hoppa m.m. i. Matsäck för
att kunna få energi samt 180 kr till inträdet (vill man bara vara där i två timmar
så kostar det bara 130 kr).
Glöm inte den positiva inställningen!

Mat?

Ta med matsäck för att äta när det passar er under dagen, eller ät på Boda Borgs
restaurang (kostar 85 kr).

Program (ca tider):

09,30
ca 10,00
12,00
15,00
15,40

Gemensam avresa från Södra stationen i Örebro (västar sidan)
Kommer till Boda Borg.
Dem som vill köra ett kortare pass åker hem
Gemensam avresa tillbaka till Örebro
Ankomst till Örebro, Södra stationen.

Anmälan görs i kommentarsfälten på nyheten om Boda Borg på ÖLOFs hemsida:
http://www.orientering.se/Distrikt/OrebroLansOrienteringsforbund/ senast torsdagen den 11: e februari.
Ange i anmälan:
Namn
Klubb
Hur länge man vill stanna på Boda Borg (2 eller 5 timmar)
Var man vill hoppa på.
Om föräldrar/annan person har möjlighet att skjutsa till/från Karlskoga.
Kostnad?

180 kr om man vill köra längre än 2 timmar, 120 kr om man vill köra 2
timmar.

Frågor?

Kontakta Sara på: olof13till18@gmail.com, 073 3140196.

Nu väntar jag bara på din anmälan!

