ARRANGEMANG!
Fyrklubbs- 2007 den 16/9 .
Fyrklubbs för detta år är nu genomförd. Allt gick mycket bra, fast vi blev
lite oroliga när det började storma på lördagen vid tältuppsättningen samt
när det hällregnade på söndagsmorgonen. Men när första löpare hade
startat var regnet i stort sett passerat. Tälten blev inte placerade enligt
Kenths planer pga lördagens vindar, men det blev ett mycket trevligt och
uppskattat TC med 2 gator, storbildskärm under speakertornet, bra utsikt
över starter och mål samt närhet till både parkering och duschar. Alla
funtionärer har gjort ett jättebra jobb och deltagare runt omkring påpekade
bara positiva saker. Så vi får vara nöjda om nu nästan 1200 löpare är det.
Alla funktionärer ska ha erhållit en fyrklubbs-T-shirt, om inte var snäll
meddela mig för jag har några kvar. Gert tog över 100 foto under tävlingen
och vi kommer visa dem på årsmötet i januari-08.
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Kontaktpersoner:

//Tack alla som ställde upp //

STYRELSEN:
Ordf. Christina Olsson
Kassör: Karl-Bertil Kjellsson
Sekr. Roland Nilsson
Vice Ordf. Johan Sander

0418-81133
0418-430148
046-735227
040-410542

SUPPLEANT:
Ingvar Lundkvist
Jan Greger Persson
Kristof Remes

046-734445
046-709375
046-771121

KARTA:
Kenth Sundgren
Försäljning:
Fredrik Salomonsson

Christina O

KLUBB MÄSTERSKAP 29 september 2007

046-728492
046-2894512

TÄVLINGSANMÄLARE:
Astrid Pärssinen
046-738244
TRÄNING:
Jan Greger Persson

046-709375

MATERIAL:
Ahti Pärssinen

046-738244

OL-NYTT:
Christina Olsson
0418-81133
Email: christina.olsson@goin.se

Hemsida:
www.oksilva.nu

OK SILVA
c/o C Olsson (Tel.0418-81133)
Rävhallahus 1836
260 23 Kågeröd
Klubblokal:
Kungsgatan 4 D, Furulund
Tel. 046-734433(tel.svarare)

*****************************

Klasser
D21, D45, D60, H21, H45, H55, H65+ ev. ungdomsklass
Stämpl.syst. SportIdent.
Anmälan
senast söndagen den 23 september kl. 19:00
Till christina.olsson@goin.se eller alt. 0418-81133
Samlingsplats Vägvisning från Margretetorps Gästgivaregård
Parkering
Avstånd P-TC ca. 400 m.
Första start kl 10.00. Avstånd TC – start max 500 m.
Karta
Hjärnarp Västra 1:10 000, rev.2007, färglaserutskrift
Terr.-beskr.
Blandat med löv- och barrskog, stigrikt område samt
stenmurar, svag till måttlig kupering, mestadels god framkomlighet.
Service –
Ingen dusch. Medtag tvättvatten.Enklare marka på TC.
Priser
delas ut på årsmötet
Tävlingsledare Christer Ljungdahl, 0431-454569 alt. 0709-414262

BORNHOLM 26-28 OKTOBER 2007
I år arrangeras ingen Bornholmsresa från min sida, eftersom jag inte
kommer att deltaga själv.
Det finns färdiga paket inkl.lägenhet på Storlökke eller Aeblehaven i
Allinge, 2 nätter i lght, el & varme, avb-försäkring, slutstädning samt
färjebiljetter för bil+5 personer Ystad-Rönne T/R.
Detta bokas direkt hos www.familieferiebornholm.dk/hoest
PRIS SEK 3189:- / Paketresa med lgt – 4 pers
PRIS SEK 3527:- / Paketresa med lgt –6 pers.
Förslag på färjetider:
26/10 Ystad-Rönne kl.08.30-09.45, 15.30-17.45 & 19.00-20.15
28/10 Rönne-Ystad kl.13.45-15.05 (17.15-18.30 finns även )
1:a etappen 27/10 i Raghammar , första start kl.12.00.
2:a etappen 28/10 vid Rytterknaekten, första start kl.09.00.
Ni hittar all info om tävlingen på denna länk: www.host-open.dk
GLÖM INTE att anmäla er till tävlingen direkt på höst-open-hemsidan
senast 8/10 eller klubbens anmälningsansvarig SENAST 7/10!

Lycka till på SolskensÖn!

!!!TÄVLING!!!
*************************************
Tror ni tävlingsäsongen är slut
snart?????………
Nix, det kommer mera………
********************************

Stads-OL i Eslöv , 07 oktober
Nationell tävling, medeldist.
Inbjudan (html)
Inbjudan (pdf)

http://hem.passagen.se/eslovsfk
*******************************
Ungdomsnatta 13-14 OKT
13/10 U-cup med öppna banor
14/10 U-stafett med alla öppna
klasser Ö1-Ö10 även för vuxna.
Samling på Revingehed.

www.lundsok.se
********************************
Falkdrevet 13-14 OKT
13/10 i Eriksberg Naturreservat
14/10 vid Svängsta
Inbjudan

www.skogsfalken.nu

TRÄNING !
OK Silvas träningen till hösten 2007, torsdagar kl.18.00 enligt nedan :
27/9
Furulund, Klubblokalen
29/9
KM, Margretetorp
4/10
Furulund, Klubblokalen
Frågor ang. träning kontakta Jan-Greger: 046-709375
**********************************************************
INTENSIVKURS I ORIENTERING (pågående)
PROGRAM :
Torsdagen den 13/9
Ett glatt gäng på 4 familjer dök upp för att delta i kursen.
Först en snabb genomgång, sedan en liten gemensam runda med karta.
Därefter tog de sig runt på egen hand på en OL-bana. I klubblokalen
avslutade vi med fika och liten ”tipsrunda”.
Söndagen den 16/9
Ok Silva arrangerade Fyrklubbs på Söderåsen och 3 av familjerna tog
tillfället att prova en öppen bana. En chans att uppleva riktig tävling.
Torsdagen den 20/9
OL-träning i Hofterup vid Skönadalskolan. Där dök bl a de tappra 4
familjerna upp samt några till från klubben. Totalt var 20 pers.
Lätt och mellansvår bana fanns att välja på.
Torsdagen den 27/9
OL-träning på fasta kontroller i Furulunds strövområden. 18.00 Samling i
klubblokalen.Lätt och mellansvår bana finns att välja på. Sedan är det
genomgång och lita annat kul.

********************************
Kretsmästerskap Natt 19/10
Bokskogen , Torup kl.19.00
www.mok.nu
*******************************

Torsdagen den 4/10
Natt-OL-träning på fasta kontroller i Furulunds strövområden. 19.00
Samling i klubblokalen
Lätt och mellansvår bana finns att välja på.
Ta med pannlampa eller ficklampa.

Hedjakten 21/10
www.andrarumsif.se
*******************************

Några ord från ordförande:

OK 73 indbyder til
Jættemilen 2007

Ska man tro på slumpen eller ödet? Jo, jag fick förfrågan av några
familjer om vi skulle ha nybörjare-träning. De alla skickade mail till
mig under samma vecka!
Då kunde jag inte motstå att sätta igång en intensivkurs, som nu är
pågående.
4 härliga familjer har kommit till kursen (i ur och skur).
Får jag presentera och välkomna:

11 nov. i Gribskov, Mårum, Själland
www.orientering.dk/ok-73
*******************************
Och sedan har vi ju……..
ADVENT ORIENT 2007
25/11, 3/12, 10/12, 17/12

Marika Husby med Hanne(4 år) och Ida(2 år),
Tove Due & Jan Nilsson med Ted(2 år),
Marie & Ola Markholm med Wilma(7 år) och Tea(5 år),
Lars Karlsson, Mia Sandell med Tobias Sandell-Fogelström(12 år).
Vi önskar dem lycka till med orienteringen och hoppas de vill stanna
hos oss!
Vi syns i skogen!
//Christina OL-sson
tel. 0418-81133 , fax 0418-81120, mobil. 0708-340691
e-post: christina.olsson@goin.se

