12 oktober-16

Nyhetsbrev nr 6, 2016
Orienteringssäsongen är inne på upploppet och vi
kan summera en fin höst med många bra resultat.
Framgångar på SM
Efter ett rafflande slutvarv på medel-SM tog Martin
bronset med 1 sekunds marginal. Viktor kom på 29
plats i A-finalen. I stafetten slutade herrarna på
18:e plats efter tätkänning på de inledande
sträckorna. Läs mer om SM på hemsidan.
25-manna
Hagaby ställde upp med två lag i år, inte helt toppade. Efter att Viktor
skadat sig på 2:a sträckan men heroiskt linkat i mål lyckades första laget
gå i mål som 109 och andralaget som 208.
Boka in Hagabydagen den 3 december
Klubbdagen är flyttad från den 12 november till lördag den 3 december. Vi
kommer att ordna aktiviteter på förmiddagen, äta lunch och diskutera
strategifrågor på eftermiddagen. Knytkalas för alla på kvällen.
HLR-kurs med hjärtstartare
Klubben har köpt in en hjärtstartare och erbjuder en kurs i hjärtlungräddning vid tre alternativa tisdagkvällar i november. Välj någon av
8/11, 15/11 eller 22/11. Anmälan till Hasse Carlsén,
hans.olof.carlsen@gmail.com. Det finns 16 platser/kväll, först till kvarn
gäller. Ange ett 1:a och 2:handsalternativ.
Vintermarknaden 20/11
Boka datumet nu. Har du prylar att skänka kan de lämnas i klubbstugan
någon dag innan. Du kan också bidra med hantverk eller brödbak.
Klubbkvällarna
Du missar väl inte våra klubbkvällar på torsdagar kl 18. Alla nya och
gamla medlemmar är välkomna att träna och fika tillsammans. Vi kommer
också att ha några temakvällar. Håll ögonen öppna på hemsidan.

Jubileumsnummer av klubbstänk
Emma Eriksson har tackat ja till att göra ett jubileumsnummer av
klubbstänk. Hjälp henne genom att maila bidrag med bilder till
magda1816@hotmail.com.
Aktuella tävlingar under hösten
- Daladubbeln 15, 16/10
- Älgfritt Motala 16/10
- Svartåfejden 5/11
- Novembersprinten 6/11
- Borås O-Event, 3-tävlingar, natt, downhill o zoo-orientering 10-12/11
- Vinterserien
O-ringen 2017
För dig som ser fram emot nästa säsong och O-ringen i Värmland, missa
inte den 1 november som är första anmälningsstopp för låg avgift.
Sugen på fler tävlingar? Kolla i Eventor.
Läs mer på Hagaby GoIF:s hemsida.

