Skånes OFs Teknikläger 2015
När? 5-8/7, vi åker direkt från Tjoget. Om du inte är med på Tjoget
går det bra att ansluta i Oskarshamn eller någon annanstans där det
passar.
Var? Oskarshamn. Boende i stugor med kök i Gunnarsö Stugby direkt
vid en av ostkustens bästa stränder. Givetvis sover vi i sängar så du
ska ha med dig lakan.
Träningar? En träning söndag eftermiddag efter Tjoget den 5/7. Två
träningar måndag, tisdag och onsdag, där det sista passet genomförs
i trakterna av Karlskrona på vägen hem mot Skåne. Det kommer bli
bra träningar i fin och utslagsgivande terräng. Bland annat på
Gunnarsökartan precis där vi bor där Smålandskavlen har avgjorts ett
par gånger de senaste åren. Kartan från SM medel 2009 kommer vi
också träna på. Exakt program kommer senare.
Vad kostar det? Boendet och träningar kostar ca 1200 kr/person. Sen
tillkommer även kostnader för transporter (egna fordon eller hyrbil?).
Det som inte är inräknat i priset är maten som vi köper in och lagar
gemensamt och där kostnaden delas direkt på plats.
Skånes OF har budgeterat för att bidra med 8000 kr. Kan vi undvika
hyra bilar och minibussar och istället köra med egna fordon blir
lägerkostnaden direkt flera 100 kr billigare per person. Detta är en
kostnad som är väldigt osäker idag och något som får samordnas när
vi ser vilka som anmält sig. Följande kalkyl är enligt den dyra
varianten (dvs med hyrbil): Blir vi 10 personer på lägret kommer det
kosta ca 900 kr/person, 15 personer ca 1150 kr/person, 20 personer
ca 1400 kr/person. Kostnaden faktureras klubbarna i efterhand!

För vem? Alla är välkomna men du bör klara av att springa
violett/svart bana. Skånes OF subventionerar lägret för juniorer och
seniorer som springer för en skånsk klubb. För övriga deltagare blir
lägret dyrare.
Frågor? Kontakta Richard Sjöholm på richard.sjoholm@hotmail.se
eller 0760-311 382.
Anmälan? Sker senast den 10 juni på Eventor. Viktigt! Har du av
någon anledning inte tänkt att vara med på hela lägret måste du
meddela Richard. Ej avanmälda aktiviteter får deltagaren stå för själv.
Länk till anmälan: http://eventor.orientering.se/Events/Show/12421

