Inbjudan till challengekurs i orientering med mål att delta i
O-Ringen 2019 – Världens största Orienteringsäventyr!
Lunds Orienteringsklubb startar igen en utmanande kurs för nybörjare i åldern 13 år och uppåt!
Introduktionsstart torsdagen 10 januari, kl 19.00.
Max 8 deltagare, först till kvarn!
OBS!! Föranmälan krävs! Anmäl dig per mail till challenge@lundsok.se OBS!!
Plats: vår klubbstuga "Stallet" vid Dalbybadet, Lögarevägen 12, Dalby.
Vi kommer träffas på blandat tisdagskvällar och torsdagskvällar för orienteringsträningar och teori.
En viktig del av kursen är dock att, under kontrollerade former, komma ut på tävlingar så snart som
möjligt. Kurskvällarna kommer varvas med teknik/löpträning med klubben, samt ett och annat
träningsläger eller liknande. Är bara första gången (10 januari) som är obligatorisk. Sen är man med
på det som man kan. Blir tisdagar, någon onsdag, torsdagar och helger som det dyker upp tillfällen
att vara med på.
Den 10 januari är det ingen fysisk träning så det behövs inga träningskläder.
Vem riktar sig kursen till? Svarar du nej på någon av frågorna nedan så behöver du inte läsa vidare.
1.
2.
3.
4.
5.

Tycker du om att idrotta och att använda även hjärnan samtidigt?
Klarar du av att bli svettig, blöt, smutsig och göra det i delvis rosa kläder?
Tycker du om utmaningar och tävla mot dina egna mål och utvecklas?
Tycker du att kompisanda är viktigare än att nå framgångar?
Klarar du av att övervakas av GPS? Vi kommer ha GPS som inlärningsinstrument.

Kul att du läser vidare efter de 5 frågorna! Kom och testa om orientering är något för dig.
Du är välkommen att komma på introduktionsträffen utan kostnad. Därefter om man vill fortsätta så
tar vi ut en medlemsavgift i LOK på 600 kr för ungdomar upp till 20 år och 900 för äldre (gäller för
hela 2019).
Alla är välkomna att prova oavsett vilken nivå man är på, det viktigaste är att man gör sitt bästa och
respekterar andra. Mål sätter du själv upp tillsammans med kursledarna.
Mer info om vad det innebär att vara med på O-Ringen som 2019 går i Kolmården (Norrköping) fås
under kursen. Man behöver ej vara med på O-Ringen för att vara med på kursen, utan målet att man
skulle kunna vara med på O-Ringen efter gått kursen!
Kompass, elektronisk stämplingsbricka (Sportident), pannlampa och tävlingströja kommer att lånas
ut kostnadsfritt till kursdeltagarna under 2019. Det enda du behöver själv är orienteringsskor
(trailskor går också bra) och löparkläder.

Föräldrar är välkomna ut till klubbstugan under kurskvällarna, men ej som kursdeltagare. Man kan
istället springa, jogga eller promenera eller bara sitta ner i klubbstugan och ta en fika, jobba (finns
trådlöst nätverk) eller annat. Gratis dusch och bastu finns också.
Men föräldrar utan deltagande ungdomar i kursen är såklart välkomna som deltagare!
Behöver du hjälp med transport till Dalby, maila eller ring nedan för mer info om vilka möjligheter
som finns.
Anmälan och mer info får du genom att skicka mail till challenge@lundsok.se
eller ring/SMS:a någon av kursledarna:
Pesho Hedberg – 070-424 69 49
Ulf Minör – 073-666 17 74
Anna Bondeson – 076-028 86 33
Jonas Enarsson – 070-953 10 94

VÄLKOMMEN ATT TESTA OM LOK-GÄNGET ÄR RÄTT GÄNG FÖR DIG!

