Lördag 12 november 2016
Årets O-Gala äger rum i Storsjöhallen, Holmsund. Temat är
minikurser. Programmet börjar kl. 12.30. Från kl. 12.00 är macka, kaffe
framdukat. Gemensam middag ca kl. 17.00, med utdelning av priser och
utmärkelser. O-Galan slutar ca kl. 18.30.
Vuxen/ledar-programmet
Tomas Stenström från SOFT inleder med att presentera förbundets
projekt "Orientera - flera och mera".
Därefter 7 st gruppvisa minikurser med lite olika inriktning. Tanken är att
alla ska få en möjlighet att praktiskt förkovra sig inom ett område. De sju
temana är: SkidO, Banläggning, Tävlingsadministration, Kartprojekt/ritning, Barn- och ungdomsledararbete, Tävlingsorganisation/-planering
och Digital orientering (OCAD, Livelocks, mm).
Vi avslutar med en diskussion om fortsatt orienteringssamverkan i norr 2017.
Ungdoms-programmet
Programmet vänder sig till ungdom ca 8–14 år och inriktningen är ”ha roligt
tillsammans och röra sig”. Bad i Aquarena, innebandy och fika. Ledare för
ungdomsprogrammet blir minst fem unga vuxna (organiserar innebandy,
säkrar i simhallen, ser till att det finns fika och att alla är med, mm.
Årets …
Inför fördelningen av utmärkelser vill vi ha hjälp med att utse välförtjänta
pristagare.
-

Vem är årets ”rock”? (som ingjuter trygghet, sprider glädje, står pall?)
Vem är årets ”rookie”? (som gjort de största framstegen under året?)
Årets arrangemang? (tävling, läger, resa?)
Årets banläggare?
Årets ungdomsledare?

Hjälp VOF-styrelsen genom att nominera din kandidat senast 4 november. Skicka en kort
motivering (max 80 ord) till VOF clas.fries@telia.com).

Anmälan
Senast söndag den 6 november kl. 21.00 måste vi veta hur många vi blir!
Anmälan helst via Eventor, (efter inloggning i Eventor, gå till vänstra kolumnen
och ”Klubben”, välj den och sedan ”Klubbaktivitet”, då kommer OL-Galan upp)
Eller maila till clas.fries@telia.com.
Kostnad
Vuxna (>16år): 100 kr. Ungdom t.o.m. 16 år: gratis.
OL-Galan vänder sig till alla orienterare i Västerbotten.
Klubbledare uppmanas att peppa föreningens ungdomar att vara med, ju
fler desto bättre.
Välkomna!
Önskar VOF-styrelsen!

