
TERVETULOA PÄIVÄLEIRILLE LAUANTAINA 7.4.2018  

 

Kenelle leiri on:   
LaihLu:n, Solf IK:n, Malax IF:n, IF Femmanin ja VaaSun 1998 ja sen jälkeen syntyneille 
nuorille suunnistajille. 2010 ja sen jälkeen syntyneillä pienillä suunnistajilla tulee olla oma 
aikuinen mukana. 
Jokaisesta seurasta tulee olla yksi ohjaaja aina viittä (5) osallistujaa kohti.  

Leiri järjestetään Norrvallassa ja sen ympäristössä. Leirillä kerrataan ja palautetaan mieliin 
aikaisemmin läpikäytyjä suunnistuksen perusasioita sisällä ja ulkona. Leiri järjestetään ko. 
viiden seuran ohjaajien voimin.  

Leirin osanottomaksu: Leiri maksaa 15 euroa/osallistuja ja se sis. harjoitukset, lounaan ja 
suihkumahdollisuuden. Maksu tuodaan käteisenä leirille tullessa.  

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset leirille TIISTAINA 27.3. seur. linkin kautta:  

Leirin alustava aikataulu: 

klo 09.30 saapuminen ja leirimaksun maksaminen 
klo 09.45 Norrvallan auditorio sisällä tervetulotoivotus ja päivän ohjelman läpikäynti 
klo 10.15 ulos suunnistusharjoitukseen lähtö; sprinttikartalla; säänmukainen varustus 
klo 12.00 lounas Norrvallan tiloissa 
klo 13.00 harjoitus Adidashallissa; viileää> juoksemiseen sopiva lämmin varustus 
+lenkkikengät  
klo 14.30 ulkona suunnistusharjoitus 
suihku/märkien vaatteiden vaihto kuiviin + omien eväiden syönti  
klo 16.00 leirin päätössanat  
klo 16.30 leiri loppuu ja lähdetään kotiin 

HUOM! Sinä joka osallistuit vuoden 2017 kaikkiin harjoituskisoihin, saat tämän leirille 
osallistumisen lisäpalkinnoksi. Ilmoittaudu saman linkin kautta kuin muutkin, mutta kirjoita 
ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoja kohtaan sanat  PALKINTO/PRIS 

Vakuutus: Jokainen osallistuja huolehtii itse vakuutusturvastaan, Ohjaajat ovat SSL:n 
vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutuksen piirissä, mutta ei tietoa, mitä se korvaa.  

Varustus: Ilmoittautuneille lähetetään erillinen leirikirje, jossa tarkempi varustuslista.  

Kyyditys: Jokainen huolehtii itse kyydin leirille ja sieltä pois. Suosittelemme 
yhteiskuljetuksia.  
 
 
Kysymyksiä? Ota rohkeasti yhteyttä seurasi nuorisovastaaviin  
 

Tervetuloa yhteiselle päiväleirille mukaan !  

 
LaihLu:n, Solf IK:n, Malax IF:n, IF Femmanin ja VaaSun ohjaajat 



VÄLKOMNA PÅ DAGSLÄGER LÖRDAGEN DEN 7.4.2018  

 

För vem är lägret? För orienterare födda 1998 och yngre från LaihLu, Solf IK, Malax IF, IF 
Femman o VaaSu. Barn födda 2010 eller senare är välkomna tillsammans med en vuxen.     

Var? Lägret arrangeras vid Norrvalla i Vörå 

Ledare: Från varje förening deltar minst en ledare per fem (5) deltagare. 

Arrangörer: Lägret arrangeras av LaihLu, Solf IK, Malax IF, IF Femman o VaaSu  

Lägrets preliminära program:  

kl 09.30  ankomst och betalning av lägeravgiften  
kl 09.45  välkomsthälsning i Norrvallas auditorium och genomgång av lägerprogram 
kl 10.15  sprintträning utomhus, lämplig utrustning 
kl 12.00  lunch på Norrvalla 
kl 13.00  träning i Adidashallen 
kl 14.30  orienteringsträning utomhus. Dusch/byte av kläder och tid att äta det egna  
                     medtagna mellanmålet. 
kl 16.00  avslutning 
kl 16.30  lägret avslutas och hemfärd  

Lägrets pris: Lägret kostar 15 €/deltagare och i det ingår träningarna, lunch och möjlighet 
att duscha. Betalningen sker kontant vid lägrets början.  

Anmälan: Bindande anmälan senast tisdag 27.3. via länken :  

Obs! Du som har deltagit i alla träningstävlingar 2017, får den här lägret som pris. Anmäl 
dig på samma sätt som de andra, men skriv orden PALKINTO/PRIS  som annat/muuta  

Försäkring: Alla deltagare sköter själv om sin försäkring. Ledarna är försäkrade enligt 
SSL:s frivilligarbets försäkring, men vad försäkringen ersätter är oklart.  

Utrustning: Ett skilt lägerbrev sänds till de som anmält sig där det framgår noggrannare 
utrustning som behövs.  

Samkörning: Alla tar sig på egen hand till lägret, men vi rekommenderar samkörning.  

 

Frågor? Kontakta gärna föreningens ungdomsledare. 

Vi ses!   

LaihLus, Solf IKs, Malax IFs, IF Femmans  och VaaSus ledare 


