AVSLUTNINGSHELG med övernattning
Höglandsserien och Lämmeltåget
26-27 maj i Lövhult
Program Lördag
14.00 Första start Höglandsserien
16.30 10-kamp (utomhus om det inte är jättedåligt väder)
18.15 Middag (Tacobuffé)
19.00 Prisutdelning Höglandsserien
Program Söndag
08.00 Frukost
10.30 Lämmeltåget (respektive klubb ansvarar för avresa)
Boende
I möjligaste mån klubbvis i stugor samt vandrarhemsrum. Egna sängkläder tas
med (och utrustning för golv om det blir så många att sängplatserna inte räcker
till).
Mat
Middag lördag kväll och frukost söndag morgon. Var och en rekommenderas att
ha med sig något till efter Höglandsserien samt till Lämmeltåget (enklare
servering kommer finnas).
Anmäl eventuella allergier.
Funktionärer
Respektive klubb ansvarar för att det finns tillräckligt med ledare för att klara
övernattningen. Städning skall göras av oss själva. Vi städar där vi har bott.

ESOK ansvarar vidare för 3 funktionärer för 10-kamp, 2 för middagen, 2 till
frukosten och 1 för slutstädning. Det går att vara funktionär på mer än en
programpunkt.
Kostnad
Ingen kostnad för deltagarna. Klubben står för anmälningsavgifter.
Anmälan Höglandsserien på lördag
Gör deltagarna själva via Eventor. Sista

anmälan 18 maj. HD10-HD16, U1-

U4, ÖM1-5. Meddela ledare om ni behöver ha hjälp med anmälan
Anmälan Avslutningshelgen samt Lämmeltåget

Senast torsdag 17 maj till Jenny Jakobsson
076-1690367, både för deltagande ungdomar och
funktionärer.
Vi kommer därefter att meddela arrangören vilka som deltar och även sätta
samman lag till Lämmeltåget.
Det behövs alltså föräldrar som ställer upp både under övernattningen men även
för övriga funktionärsposter för att detta ska gå att genomföra.
Avresa:

Lördag 12.30 från Storegårdsparkeringen. Tänk på att ha ätit
ordenlig lunch innan!
Vid enbart deltagande på söndagen ansvarar respektive förälder för att man kommer i
tid till Lämmeltåget och info om plats mm.

Frågor:
Hör av dig till Jenny Jakobsson eller Elisabeth Hagelberg.

Vi hoppas på många deltagare från
EKSJÖ SOK och en riktigt roligt helg tillsammans!

