6 april 2022

Nyhetsbrev nr 3
Välkommen till ett nytt nyhetsbrev!
Tävlingssäsongen är i full gång och till helgen är det premiär för årets
Swedish League nere i Blekinge. Martin Regborn är anmäld och vi hoppas
på att han får en bra start på säsongen 2022. För oss andra som inte tar
oss ner till södra delen av landet så finns det tävlingar närmre Örebro. Se
Eventor för mer info.
Vi ses i skogen!

10-Mila 2022
Nu börjar det verkligen närma sig! I
veckan har det varit informationsträffar för
oss funktionärer där vi har fått veta vad
som förväntas av oss under
arrangemanget. Nu hjälps vi åt in i det
sista så att det blir en riktigt bra tävling!

Ungdomsträning
Ungdomsträningen har startat igen och det har varit bra uppslutning, ca 15
barn i olika åldrar har varit med. Vi har lekt lekar som labyrinten och under
olfars vingar, följt snitslad bana i skogen och efter det ritat in den på
kartan, gjort landskap som vi sen ritat kartor över, och sprungit
orienteringsbana kors och tvärs, så kallad stjärnorientering, i Venaskogen.
Det är en utmaning att göra träning som passar allt från nybörjare till mer
erfarna ungdomar, men väldigt kul att så många vill vara med!
Hittills har alla träningar utgått från klubbstugan, men vi kommer variera
oss och träffas på andra närliggande ställen också framöver.
Vi ses varje torsdag kl 18 fram till 2/6, med uppehåll 14/4 (påsklov) och
26/5 (Kristi himmelsfärd) och har man barn som vill vara med så är det
bara att höra av sig!
Hälsar ungdomstränarna Lina, Anders och Örjan

60+ gruppen som fikar en solig mars-dag vid Lindbacka.

Klubbafton
Varje torsdag är det träning och fika i klubbstugan. Träningen börjar kl
18:00.

Venaskogsäventyret
Tyvärr kommer det inte att bli något Venaskogsäventyr till sommaren
eftersom vi inte har några ungdomar som har anmält sitt intresse för att
jobba med lägret. Förhoppningsvis kan vi arrangera Venaskogsäventyret
om några år när våra nuvarande ungdomar har blivit lite äldre.

Styrelsen önskar alla medlemmar
en trevlig påsk!

