
 
Äntligen DOF-läger igen! 

 
Den 14-16 juni 2013 i Avesta 

 

 
 
Välkomna till årets DOF-läger! Lägret för alla ungdomar i Dalarna - från nybörjare till 
och med 16 år - tillsammans med sina ledare. 
 
Datum: Fredag 14/6 – söndag 16/6  

Plats: Domarhagsskolan i Avesta 
 Övernattningen sker på hårt underlag i skolsalar. 

Logi: Alla bor klubbvis men vill de som är äldre bo tillsammans med ungdomar 
i samma ålder från andra klubbar så anges det i anmälan. För det 
klubbvisa boendet krävs att klubbarna själva har ledare till dessa rum, 
meddela gärna i anmälan namn även på ledaren.  

Mat: Frukost, lunch, middag och kvällsfika kommer att serveras i skolans 
matsal.  
En enkel kiosk kommer att vara öppen under dagtid. 
Behov av speciell kost anges i separat mail till avestaok@telia.com  
Ett fullständigt förbud råder på skolan mot nötter, jordnötter, mandel och 
sesamfrö, vänligen informera alla deltagare om detta! 

Övningar: Övningar kommer att finnas från grön-vit (HD10) till violett nivå (HD16). 

Utrustning: Orienteringsutrustning, plastficka, skor för inomhusorientering.  

 
Program  
 
Fredag  

- 16.30 Samling och inkvartering.  

- Övningar på skolområdet  
- Middag  
- Fria aktiviteter  

 
Lördag  

- Frukost  
- Övning (DOF-lägermästerskap i inomhussprint-OL/vanlig bana/teknikövning)  
- Lunch  
- Övning (DOF-lägermästerskap i inomhussprint-OL/vanlig bana/teknikövning 
- Middag  
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- Kvällsaktiviteter  
- Ledarcafé 

 
Söndag  

- Frukost  
- Packning och städning  
- Förlängd sprinttävling i stadsmiljö vid skolan, första start 10.00. Tävlingen är 
även öppen för ungdomar som inte är med på lägret. För övriga (föräldrar och 
ledare) kommer det att finnas öppna klasser.  
 
 

 
Anmälan:  Anmälan i Eventor senast den 30:e maj.  

Avgiften för lägret är 700 kr/person. Sprinttävlingen ingår i lägeravgiften. 
Även en T-shirt ingår i avgiften. Vid sen anmälan kan vi tyvärr inte 
garantera att det finns T-shirt till alla. 
Varje klubb måste ha medföljande ledare som ansvarar för sina 
deltagare. Dessa ska också anmälas.  
Fakturering sker i efterhand till klubbarna på angivna adresser.  
 

Klubbarnas ledare är ansvariga för sina ungdomar.  
 
Kontakt:  avestaok@telia.com 

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://www.avestaok.se 
 
Samt på DOF:s hemsida  
http://www.orientering.se/Distriktssidor/DalarnasOrienteringsforbund/Ungdom3/DOF-
lager/ 

 
 

Mycket varmt välkomna till årets DOF-läger! 

mailto:avestaok@telia.com
http://www.avestaok.se/
http://www.orientering.se/Distriktssidor/DalarnasOrienteringsforbund/Ungdom3/DOF-lager/
http://www.orientering.se/Distriktssidor/DalarnasOrienteringsforbund/Ungdom3/DOF-lager/

