
”Orientering och upplevelser över det vanliga”

Följ med oss i LVSK på läger till Borås under helgen 10-11-12 november. En härlig och 

garanterat rolig höstavslutning!

Alla åldrar är välkomna att deltaga! Föräldrar kan åka med för att både stötta och delta 

själva. 

Avresa fredag från Lidköping ca 17.00 för att springa Sprint by night, dvs en sprint med 

pannlampa eller ficklampa  i stadsmiljö runt Borås Arena. Det finns lätta öppna banor och 

inskolningsbana (ficklampspromenad) för de yngsta. Både sprinten och 

ficklampspromenaden passar ovana nattorienterare. Kvällsmat serveras på Borås Arena. 

Övernattning på hårt underlag i skolsal.

På lördag morgon får vi frukost och sen springer vi Up’n downhill sprint.

Lunch kommer att serveras på skolan.

På eftermiddagen blir det äventyrsbana, som vi kommer att genomföra i grupp.

Därefter har vi någon egen aktivitet innan det blir middag på skolan. Något spännande 

händer på kvällen.

På söndagen efter frukost är det dags för Zoo-orienteringen (sprint) i Borås Djurpark. Efter 

fältlunch på tävlingsplatsen återvänder vi till Lidköping under söndag eftermiddag.

Pris: 300 kr för ungdomar, 400 kr för vuxna (subventionerat pris för resa, övernattning, mat, 

äventyrsbana) LVSK betalar tävlingsavgiften för ungdomar. För vuxna kan tävlingsavgift 

tillkomma.

Resan dit kommer att ske i bilar, så vi vill gärna att flera föräldrar åker med för att vi ska få 

plats med alla barn och ungdomar. (Bilersättning utgår till dem som kör).

Välj tävlingsklass där du kan springa själv eller slå dig ihop med en kompis och spring 

tillsammans på U-bana. Du kan också ha med dig en förälder som skuggar. Den som tävlar 

i klass HD12, HD14, HD16 eller HD21 i alla tre sprinttävlingarna deltar också i en tävling 

om bästa sammanlagda resultat.

Den som inte vill åka på läger, men vill springa tävling i Borås djurpark kan åka enbart 

söndag. Ta med hela familjen och matsäck för en trevlig utflykt. Öppna klasser finns för 

föräldrar som vill prova på orientering. Efter tävlingen kan man gå runt i djurparken.

ANMÄL GENAST om du tror att du kanske vill vara med. Det är bra att vara snabb, 

eftersom det riskerar att bli fullbokat. Man kan stryka sig senare (senast 25 oktober). 

Anmälan (lägerdeltagande) till någon av ledarna senast 25 oktober. 

Anmälan (tävlingsdeltagande) till någon av ledarna senast 4 november.

Anna-Lena Svensson  073-2114295 anna-lena_svensson@outlook.com

Lars Melander 070-511 58 52 lamell@comhem.se

Jan-Otto Andersson 076-1045541 jan-otto.andersson@telia.com

Mer information om lägret och tävlingarna: www.o-event.se
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