
 
 

PM  DOF-lägret 2013 14 – 16 juni 
 
Samling:   Domarhagsskolan i Avesta. 
   Vägvisning från Dalavägen.  
   Avfart RV68 rondell mot centum. 
   Parkering se kartskiss. 
 
Logi:  Övernattning sker på hårt underlag i skolsalar. Medtag 

liggunderlag/luftmadrass och övrig sovutrustning.   
 
   En ingång till skolan kan användas. Se kartskiss.   

 
Klassrummen ska vara urstädade och iordningställda 
senast klockan 10:00 på söndagen. 

 
Då det var låg efterfrågan på åldersboende sker all 
övernattnattning klubbvis. 
 
Orienteringsskor är inte tillåtna inomhus och i sovsalarna 
är inte skor tillåtna. 
 
Ett fullständigt förbud råder på skolan mot nötter, 
jordnötter, mandel och sesamfrö, vänligen informera 
alla deltagare om detta! 

  
Expedition:  I anslutning till entrén.  
  Är bemannad och öppen under hela lägret.  
 

Här finns klubbkuvert med kartor, t-shirts och information 
mm att hämta ut. 

 
Armband:  För att underlätta vid maten och inpassage i skolan får alla 

deltagare ett armband som skall bäras under lägret som 
visar att man tillhör lägret. 

 
Mat:   Maten serveras i skolans matsal. Se kartskiss. 
 
   Fredag 18:30 – 20:00 
   Lördag 07:45 – 09:00, 12:00 – 13:15, 18:00 – 19:15 
   Söndag 07:30 – 08:30 
 
   Frukost: 
   Gröt, fil, mjölk, sylt, flingor, bröd, pålägg, te och kaffe. 
    
   Middag fredag: 
   Lasagne, sallad, bröd och dryck. 
    
   Lunch lördag:  
   Kycklinggryta med ris, sallad, bröd och dryck. 
 
   Middag lördag: 
   Tacobuffé och dryck. 



 
 
 
Kiosk:   I anslutning till expeditionen. 
   Öppet under dagtid och när bemanning är tillgänglig. 
 
Duschar:   Öppettider: 
   Fredag: 17:30 – 19:00 
   Lördag: 10:00 – 18:00 
   Söndag: 10:00 – 13:00 
 
Övningar:  Övningarna utförs gruppvis och ledarna ansvarar för sina 

ungdomar. Beskrivning och kartor finns i lagkuvertet eller 
vid övningen. 

 
  Övning 1: Övningar på skolgården. 
 
  Övning 2: Inomhus OL i sporthallen. 
   Frivillig löpträning. 
 
  Övning 3: Teknikträning vid vattentornet. 
 
  Övning 3 har cirka 2 km till start. Se kartskiss i lagkuvertet 

för vägen till start. De andra övningarna är i anslutning till 
skolan. 

 
Aktiviteter:  Vid expeditionen finns diverse saker för utlåning såsom 

kubb, bollar mm. 
 
  Under lördagkvällen kommer det arrangeras en 5-kamp. 

Deltagande är frivilligt och det är bara att blanda lag hur ni 
vill. Anmälningsblanketten lämnas till expeditionen. 

 
Sprinttävling: Söndagen består av en sprinttävling med första start 

10:00. All information om sprinten i Eventor. 
  http://eventor.orientering.se/Events/Show/7390 
 
Ledarcafé:  Under lördagen mellan 19:30 – 20:30 i matsalen. 
 
Sjukvård:  Vid expeditionen finns lite enklare sjudvårdmaterial för den 

som behöver. 
 
Dörrar:  Endast en ingång till sovsalarna går att använda. Se 

kartskiss. Skulle dörren vara låst så öppnar personalen i 
expeditionen dörrarna för de som vill in.  

  

http://eventor.orientering.se/Events/Show/7390


 
 
Program:   
 
 Fredag: 16:30 - 17:00  Incheckning  
  17:00 - 18:30  Övning 1 
  18:30 – 20:00 Middag 
  20:00 – 23:00 Fria aktiviteter 
  23:00  Dags för sömn 
 
 Lördag: 07:45 – 09:00 Frukost 
  10:00 – 10:30  Start övning 2 & 3 
  12:00 – 13:15 Lunch 
  15:00 – 15:30 Start övning 2 & 3 
  18:00 – 19:15 Middag 
  19:30 – 20:30 Ledarcafé 
  20:00 – 23:00 Fria aktiviteter, 5-kamp 
  23:00  Dags för sömn 
 
 Söndag: 07:30 – 08:30 Frukost 
   08:00 - 10:00  Städning 
  10:00   Första start sprint 
 
Gruppindelning: Nedan följer tiderna för lördagens övningar och de salar 

som ska användas för övernattning. 
 
 

Grupp 1                           (Klassrum) Grupp 2                            (Klassrum) 

övning 2 lördag 10:00 övning 2 lördag 15:00 

övning 3 lördag 15:00 övning 3 lördag 10:00 

Avesta OK                                  (D3) Leksands OK                          (F5/F6) 

Dalaportens OL                          (D7) Karlsbyhedens IK                         (F3) 

Långshyttans AIK OK                 (D6) OK Kåre                                        (F3)   

Västerbergslagens OL                (D6) Svärdsjö SOK                               (F5) 

Domnarvets GOIF                 (E6/E7) Stora Skedvi IK SOFF                  (F2) 

Stora Tuna OK                            (E7) IFK Hedemora OK                        (F2) 

Kvarnsvedens GOIF OK             (E7) Gagnefs OK                                  (F2) 

 IFK Mora OK                                 (E3) 

 Korsnäs IF OK                              (E3) 

 
  Grupp 1 startar med övning 2 inomhusorientering på 

lördag förmiddag för att på eftermiddagen köra övning 3 
teknikträningen vid vattentornet. 

 
  Grupp 2 startar med övning 3 teknikträningen vid 

vattentornet på lördag förmiddag för att på eftermiddagen 
köra övning 2 inomhusorientering. 

  



 
 
Kartskiss: 
 

 
 
Fakturering: Sker i efterhand av anmälda deltagare till respektive klubb. 
 
Upplysningar: Susanne Lindh, 070-259 92 97 

Maria Strömberg, 073-703 87 97 
Hansi Kraus, 073-445 15 54 
Johan Wanner, 070-325 91 69 

 
 
Mer info om lägret kommer att finnas och uppdateras på Avesta OK:s hemsida. 
http://www1.idrottonline.se/AvestaOK-Orientering/Ungdomarna/DOF-lager2013/ 

 

Varmt välkomna önskar Avesta OK! 

http://www1.idrottonline.se/AvestaOK-Orientering/Ungdomarna/DOF-lager2013/

