
Avestapropagandan 24‐25/8 
För alla i Orienteringskursen och de Vuxna 
På lördag och söndag 24‐25 augus  arrangerar vi två ”stora” orienteringstävlingar i Olofsfors. Deltagarna 
kommer från alla möjliga håll och är i alla åldrar De yngsta klasserna är för dem som är upp t o m 10 år och 
de äldsta för dem som är över 80 år. Totalt är det ca 900 anmälda på de två dagarna. 
Dessutom finns det Utvecklingsklasser för barn/ungdomar och Öppna mo onsklasser för vuxna. 
 

Vi vill ha er alla med! 
Den här typen av tävlingar är kryddan i orienteringen. Där vill vi ha så många som möjligt med. Du kommer 
a  märka av trivseln på e  orienteringsarrangemang. Du behöver inte alls vara orolig a  det är stort och 
skrämmande. 

 

Alla kan vara med också de vuxna!!! 
För dig som varit med på Orienteringskursen så går det ll på precis samma sä  som på vårt 3‐dagars i juni. 
Om du vill får du medhjälpare/uppföljare med dig. Vill du klara dig själv så gör du det. Alla barn/ungdomar 
får pris. 
De vuxna springer Öppna banor. Vi hjälper ll så a  du får en bana du klarar av! 
Både barn och vuxna lånar SI‐pinne av klubben (utom Pe er!). 
Det finns även Miniknat för småsyskon! 
 

När?? 

Både lördag och söndag. Kan du inte båda dagarna funkar en av dem. Du bör vara på plats ca kl 9. 

 

Hur kommer du dit!? 
Åk Rv 68 mot Norberg. Det är skyltat med orienteringsskärm mot Olofsfors. Där följer du parkeringsvakter 
och parkerar. Avgi en är 20 kr men det behöver inte vi AOK:are betala. När du kommer dit hi ar du massor 
av klubbvimplar. Leta på vår blåvita.  

 

På plats 
Där tar Maria och flera andra emot dig och hjälper dig llrä a. Åk dit tävlings‐/träningsklädd (naturligtvis blå‐
vi ), så vi kan heja på dig), men ta med ombyte för det finns dusch på platsen. 

 

Toale er och dusch 
På tävlingsarenan finns både toale er och dusch. 

 

Kiosk/Sportaffärer 
På plats finns servering där du kan köpa det mesta. Dessutom finns LETRO spor örsäljning, med tonvikt på 
orienteringsgrejer samt Bagheera Outlet. 

 

Frågor 

Fråga gärna någon i ungdomskommi én. Det finns säkert massor som snurrar i huvudet! 
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