
Vår målsättning...
...är att fler ungdomar och familjer upptäcker vår fina idrott och kan börja
vara med på tävlingar.
...med torsdagsverksamheten är naturligtvis att vi ska öka antalet orienterare 
i Alfta.
...och självklart hoppas vi att ALLA passar på att springa åtminstone Alftas 
tävlingar!

Torsdagsträningarna
Börjar alltid 18.00, kom i tid! 
4 grupper:
Lilla Skogskul: förskoleklass
Skogskul: skolår 1-2
Skogscool: skolår 3-4-5
Mossiga m fl: Hurtiga föräldrar, tävlingsungdomar och alla andra intresserade.
 Samlings-skyltar där vi börjar och avslutar träningarna.
Man får en ny karta vid varje träning, men plastfickor kan vi gärna återanvända.
Torsdagsträningarna avslutas oftast med vatten och frukt!

Klädsel
på träningar tycker vi att det är lämpligt att man inte är för tjockt och klumpigt 
klädd (eller för fint - vi är ändå i skogen och kan bli väldigt skitiga) ta gärna med 
torra kläder/överdrag att byta om till efteråt. 
När det gäller skor är typ jogging bra (inte stövlar).
När man börjar tävla får man låna tävlingskläder och överdrag.

Medlemsavgift 2014
Ungdom -20 år  50,-         Betalas till bg 531-9009
Vuxen              100,-         Ange namn, adress och
Familj               200,-        komplett personnummer.
 

“Sörklubbs”
Ett samarbete mellan Alfta-ÖSA, Rehns BK och Söderhamns OK.
En träningstävling som arrangeras vissa tisdagar. Det brukar finnas 5 olika 
banor, även en nybörjarbana. Vi har ingen möjlighet att lova skuggor på dessa 
träningar. 
Alla startande samlar poäng till klubben.
Skogscool, äldre ungdomar och vuxna kan gärna vara med!!!
Gemensam avresa från Kvarnstugan (när det inte är i Alfta).
 

(vi är klara ca 19.15)

Naturpasset (= s.k. trimorientering)
Kontrollmarkeringar som sitter ute hela sommaren. Kartor till detta köper man 
på Ekmans Hem & Färg, prel från slutet av maj. Årets områden är; Nabban, 
Vikeberget, Mossbohällarna, Voxna, Lössenbo och cykel Alfta/Edsbyn.

Tävlingar “Faxeträffen” 29/5 och 30/5
och “Rehns Nationella” 31/5 och 1/6
Söderhamns OK och Rehns BK arrangerar tävlingar med tävlingscentrum i 
Trönö resp Heden i Bollnäs. Som alltid vid tävlingar finns det klasser för alla,
från miniknat (=snitslad bana med sportidentstämpling för de allra minsta)
och uppåt. Passa på - det är nära!

Tävlingar “ÖSA-träffen” Gammelhomna 6, 7, 8 juni
Vi arrangerar tre stycken individuella tävlingar i Alfta med boende och mål 
i Gammelhomna. 
Förhoppningsvis får vi ett antal hundra anmälda.
Det finns klasser för alla, inklusive Inskolningsbanor, Öppna banor 
och Miniknat för de allra minsta.
Vi kommer att ha en egen samlingsplats vid klubbflaggan för Alftas 
löpare och där ska vi försöka ha någon “tävlingsvärdinna” som kan 
hjälpa till att lotsa er rätt. Däremot har vi ingen möjlighet att ställa 
upp med skuggor, så om man känner sig för osäker för att springa 
själv kanske lösningen är att springa två i patrull eller ha en förälder 
som skugga. Sista dag för anmälan till tävlingsklasser är 27 maj.
Du som är med i klubben behövs även som arrangör - allt från 
barnpassning och bakning till snickring och vattenlangare så snälla 
ställ upp och hjälp till - alla behövs! 
Tävlingsledare Kaj Hoof och Thomas Ericson samordnar styrkorna.
 

Hälsingelägret 16-17 augusti
Ungdomsläger (c:a 8 - 16 år) i Forsa tillsammans med de andra hälsinge-
klubbarna. Mer info kommer. Övernattning på hårt underlag och mängder med 
träning och aktiviteter. Läger är kul!
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Foto från Hälsingelägret
2013 i Bergvik
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