Dansk Orienteringsforbund
Juniorgruppen 2021

Indbydelse til sommerlejr 2021
for juniorer - Thorup Strand
Igen i år går årets juniorsommerlejr til de smukke danske skove og
terræner, nærmere bestemt Thorup Strand i Nordvest Jylland. Temaet for
årets juniorsommerlejr er WILD WEST. Så pak din cowboyhat, og vær
klar til at ride mod solnedgangen med alle dine venner! Vi glæder os til at
se jer til en fantastisk sommerlejr, du ikke vil glemme. YEE-HAW!
Sted:

Turen går til Thorup Strand i Nordvest Jylland.

Tid:

Fra mandag d. 2. august
Til søndag d. 8. august

Hvem:

Alle løbere årgang 2004-2001.

Terræn:

Det bedste fra prærien.

Program:

Alt det der plejer at være og meget mere:
Høker, lejrstafet, lege og Wild West

Pris:

2200 DDK, der dækker ophold, mad, transport, træninger osv.
Husk lommepenge til diverse andet.

Ledere:

Dem du kender og nogle nye friske unge

Kommunikation:

Indbydelsen vil komme på o-service, men det er en god ide at
melde sig ind i juniorgruppen på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/222550321122659/?fref=ts
Da dette er ledernes primære kommunikationsvej til jer løbere.
Ellers skriv en mail.

Medbring:

Cowboyhat, løbetøj til 10 løb, løbesko, kompas, tøj, undertøj,
håndklæde, strømper, lasso, liggeunderlag, dyne/sovepose,
tandbørste og tandpasta, penge til slik, godt humør,
sherifstjerne, slik til lederne og selvfølgelig alt det andet du
plejer at have med som f.eks. medicin og badetøj.
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Tilmelding:

Du skal tilmelde dig senest d. 1. juli 2021
Tilmeldingen kan ske enten via o-service (husk at sætte kryds
ved ”kurser” i indstillinger, for at få kurset vist) eller via din
klubungdomsleder, som vil sørge for at tilmelde dig senest d.
1/7 på o-service.
Dansk Orienterings-Forbund
Bankkonto reg. nr. 9385, konto nr. 1110111769
Med angivelse af juniorkursus, samt klubnavn.

Afbud:

Med hensyn til afbud, så skal de meldes til Stefan Frands
Petersen inden lejren på mail: stefan_frands@hotmail.com

Transport:

Transportplanen offentliggøres på Juniorgruppens facebook
side.

MTB-O:

Har du lyst til at have din cykel med, så prøv at skriv til Stefan
på stefan_frands@hotmail.com, så vil vi prøve at se, hvad der
kan lade sig gøre.

Spørgsmål:

Hvis noget virker rodet eller vigtig information mangler, så
kontakt endelig Stefan på: stefan_frands@hotmail.com

Mange hilsener LEDERNE, vi ses til sol og sommer på prærien!

