Till klubbens ungdomsledare

Information/anmälan till Domaruddslägren
16-18 juni – för gul nivå, öppet för alla, företräde för DH12
3-5 augusti – för orange nivå riktat mot DH14
5-7 augusti - för gul nivå, öppet för alla, företräde för DH12
Nu är det dags att anmäla sig till Stockholms OF:s utvecklingsläger vid Domarudden. Som vanligt
finns det lägertillfällen både i juni och augusti och att varje läger betecknas efter nivå. De gula lägren
riktas huvudsakligen mot DH12 medan det orange är riktat endast mot DH14. Syftet med detta är att
alla DH12-åringar ska få plats på ett läger samt att 13-14-åringar som föredrar att träna på gul nivå ska
kunna delta i gult läger i mån av plats.
Lägret är som förut för dig som springer huvudklass på tävlingar och vill utvecklas ytterligare i din
orientering. Dessutom kommer du att lära känna nya kompisar bland Stockholms orienterare.

Anmälan till alla läger senast den 10 maj i Eventor och görs av klubbens ledare
Då det finns ett begränsat antal platser (16 killar samt 16 tjejer per läger) så kommer deltagandet
baseras på nedanstående lista. Målsättningen är att alla intresserade ska kunna åka en gång per klass.
Deltagarlistan baseras på:
1. Man får vara med ett år i respektive klass.
2. ”Andraårs” ungdomar som inte varit med tidigare har företräde.
3. Ungdomarna ska behärska orienteringsbanor i gul färg för gult läger och orange färg för
DH14.
4. Ungdomar som tävlar i huvudklass under våren har företräde.
Kostnad

2100 kronor per person. I avgiften ingår helpension, ledare, träning, lek samt tröja.
Avgiften debiteras även vid sent återbud, om reserv inte kan tillsättas.

Deltagare

Meddelas klubbledarna senast under vecka 23 men ambitionen är att deltagande ska kunna
meddelas tidigare. PM sändes till deltagares kontaktperson. Det är därför viktigt att varje
deltagare skickar med mobilnummer och mailadress i samband med anmälan. Med
”kontaktperson” avses en förälder som också kan kontaktas via telefon vid ev problem.

Ledare

Huvudledare är Felix Persson, Haninge SOK. Dessutom kommer ett antal duktiga
Stockholmsjuniorer vara med som hjälpledare

Försäkring

Deltagarens förening eller den enskilde ansvarar för att lämplig försäkring finns.

Frågor

StOF:s kansli Per Forsberg tel 08-627 40 50 e-post: per.forsberg@stockholmsidrotten.se

Välkommen med anmälan senast 10 maj!

