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Hej alla orienterare och orienteringsföräldrar! 

 
Nu har vi äntligen kommit igång med vårterminen och det är kul att se så många barn/ungdomar i 
Alby, trots kyla och mörker. Några av er är på Rudan och slipar på skidtekniken på torsdagarna, finns 
det fler som är intresserade av skidträningarna nu under vintern så kan ni höra av er till Camilla 
Göstas eller Anders Röstin. 
 
Nu är planeringen för våren äntligen klar, dock kommer vi att komplettera med tider för vårens 
teknikträningar på tisdagar. Teknikträningarna kommer att hållas tillsammans med andra klubbar i 
söderort och platsen för dessa varierar. Teknikträningarna passar de ungdomar som har varit med ett 
tag och är ca 13-16 år. 

Kommande läger 

Hemmaläger 11-12/3 
Tillsammans med våra juniorer och seniorer har vi ett hemmaläger, lägret är kostnadsfritt för alla 
ungdomar. På kvällen den 11/3 kan alla ungdomar som vill vara kvar i Alby och hitta på massor med 
skoj tillsammans med ungdomsledarna. För mer information om lägret se bifogad inbjudan. Missa inte 
att anmäla er, sist var lägret mycket uppskattat! 
 
Måsenstafetten och Boda Borg 25-26/3 
Vi åker tillsammans ner till Nyköping och springer Nyköpingsorienteringen på lördagen, lördagen 
avslutas med Boda Borg och gemensam middag. Vi bor på ett närliggande hotell/vandrarhem och 
springer Måsenstafetten på söndagen. Egenavgiften för lägret är 200 kronor som faktureras i 
efterhand. För mer information se bifogad inbjudan. Vi hoppas att ni allihop vill följa med oss till 
Nyköping! 
 
Riksläger för dig mellan 13-16 år, 25/6-30/6 
Varje sommar anordnas riksläger för orienteringsungdomar från hela Sverige. I år kommer rikslägret 
att vara i Idre. Lägret kostar 2850:-/person, men klubben betalar halva lägeravgiften (dvs. 1425:-). 
Träningarna på lägret kommer att vara på orange eller violett nivå. Om du har frågor kring lägret 
kontakta Jacob Svensson (jaken91@hotmail.com). Då klubben måste skicka minst 1 ledare per 10 
ungdomar och ordna resan till och från lägret själva vill vi att ni så snart som möjligt hör av er till Jacob 
om ni vill vara med på lägret. Anmälan till lägret kommer sedan att ske via Eventor men vi måste 
säkerställa att tillräckligt många är intresserade samt att vi har ledarresurser så att det räcker innan 
anmälan via Eventor skickas in. 

Föräldramöte 23/3 

I samband med träningen den 23/3 bjuder vi in till föräldramöte. Vi kommer då att presentera oss 
själva lite mer, gå igenom planen för våren och övriga frågor. Om ni har frågor som ni vill ställa till oss 
är det ett perfekt forum! 
Mer information om föräldramötet kommer senare. 

Var hittar jag senaste nytt? 

Hemsidan är den kanal som vi uppdaterar oftast, som komplement till hemsidan gör vi utskick via mail 
till alla orienterare och orienteringsföräldrar. Senaste nytt om vad som händer den kommande 
träningen mm. hittar ni alltid på www.soders.org. 
 
Hälsningar 
Ungdomsledarna 
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