Våren är här och vi i nya styrelsen hoppas på ett bra år med mycket orientering och högt
deltagande i alla aktiviteter. Välkommen på klubbafton torsdagar kl 18.00.... träning finns för alla!
Nedan kommer lite aktuell information för närmaste tiden.

Nya avgifter för medlemmar 2016







Klubben betalar tävlingsavgiften (nationella tävlingar) för alla upp till 25 år.
Klubben betalar DM starterna för samtliga medlemmar.
Sommartävlingar för ungdomar till och med 20 år betalas av klubben. Detta gäller enbart
nationella tävlingar.
Medlemsavgifterna höjs från 400 kr till 500 kr. Familjeavgiften lämnas oförändrad till 1000 kr.
Ungdomsavgifterna blir oförändrade 200 kr. Avgiften för stödjande medlem blir även de
oförändrade, 200 kr. Möjligheten att bli ständig finns kvar men kostnaden för detta höjs till
5000 kr.
Medlemsavgiften delas upp i en medlemsavgift (200 kr) och en obligatorisk träningsavgift
(300 kr). Syftet med detta är att de som via sin arbetsgivare har en friskvårdspeng ska kunna
använda den för att betala träningsavgiften. De som endast är stödjande medlemmar betalar
alltså som tidigare 200 kr. Detta innebär ingen kostnad.

Aktuella tävlingar under våren
Våren är som vanligt alldeles för kort. Några i klubben har börjat säsongen i Skåne och nu har
tävlingarna startat även i närområdet. Våren avslutas med Närkekvartetten där Hagaby och KFUM
samarrangerar den 7-8 maj. Anmäl dig gärna som funktionär, Eva Blomgren är tävlingsledare. Helgen
efter går tiomila i Falun. Tävlingskalendern hittar du här.
Milans poängtävlingar startar den 12 april. Finns också i tävlingskalendern.
Du har väl anmält dig till O-ringen i Sälen. Nästa anmälningsstopp med höjd avgift är 1/4. Hagaby har
redan 52 anmälda. Totalt nästan 12 000 anmälda.

Venaskogsäventyret
V 24, 13-17 juni arrangerar vi orienteringsskola för barn. Tre av våra ungdomar ställer upp som
ledare.
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