Västergötländs USM-trupp 2017
Inbjudan
Hej!
Vad kul att du är intresserad av att vara med i Västergötlands USM-Trupp! I det här dokumentet hade
vi tänkt klargöra vad det innebär att vara med i USM-Truppen.

Vad är USM-truppen?
USM-truppens huvudsyfte är att skapa glädje och gemenskap för ungdomar från Västergötland i 1516års åldern. Därför arrangerar vi en handfull aktiviteter varje år där sammanhållningen och träningen
står i fokus och där alla lär känna varandra, samtidigt som vi har grymt roligt! Vi strävar efter att
utvecklas som orienterare och individer där vi i slutet av året gemensamt åker till USM och skapar
erfarenheter och fantastiska minnen för livet.
Det är KUL att vara GUL!

Årets upplägg
I år kommer vi att träffas vid 6 tillfällen.
Vad

När

Var

Upptakt

5-7 maj

Borås

O-Ringenträff

24 juli

Arvika

USM-läger

6-11 augusti

Fin plats

GM

11-13 augusti

Karlskrona

USM

15-17 september

Umeå

Avslutning

November

Trollhättan

Var finns mer information?
Information om varje träff kommer att läggas ut på hemsidan när det börjar bli aktuellt. Hemsidan är
USM-truppens huvudsakliga informationskälla. Vi kommer även ha en Facebookgrupp samt en smsgrupp där vi ledare kan svara på snabba frågor. Adressen till hemsidan är:
http://www.orientering.se/Distrikt/VastergotlandsOrienteringsforbund/Ungdom/USM-truppen/

usmtruppen@gmail.com
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Kostnad
Priset för att vara med i USM-truppen 2016 är 6500 kr. Då ingår resor, boende, mat, aktiviteter och de
flesta startavgifter. (Vissa kostnader för valfria aktiviteter och mat kan tillkomma).

Årets ledare
Anne Hansson, Markbygdens OK
Filip Karlsson, IF Hagen

Sofia Grahn, Hestra IF
Elvira Björklund, Trollhättans SOK

Jesper Liderud, Lidköpings VSK

Pontus Karlsson, Markbygdens OK
Victor Helgesson, Hestra IF
Martina Johansson, Hestra IF

Anmälan
Anmälan till USM-truppen kommer att tillhandahållas i Eventor. Under fliken klubben och om du
trycker på "Klubbaktiviteter" så kan du där se vilka som anmält sig och själv anmäla dig. Anmälan
går ut den 16e april.

Frågor?
Mer information finns redan nu på hemsidan, kolla där om du hittar vad du söker. Annars hör av dig
till någon av oss ledare, där telefonnummer till alla ledare hittas på hemsidan.

usmtruppen@gmail.com

