
Hälsingeläger den 3-6 juni 2023

Nu är det hög tid att boka in 3-6 juni i kalendrarna. Då är det nämligen dags för Thor att dra
till Hälsingland och springa Ösaträffen som arrangeras av Alfta-Ösa. Du hänger väl med?

Anmälningslänk
Det brukar bli fullt i vårt boende så anmäl er redan nu för att inte missa årets trevligaste resa.
Anmälningslänk: https://eventor.orientering.se/Activities/show/17724

Allmänt
Ösaträffen går i år i Fjäle som ligger 10 km ost-sydost om Alfta. Alla fyra tävlingarna har
samma arena, 22 minuters bilkörning från vårt boende i Mållångsta, Gläntans kursgård. Som
vanligt bjuder Alfta-Ösa Ok på fin terräng.

Boende
Som vanligt bor vi på kursgården Gläntan i Mållångsta strax söder om Alfta. Stora utrymmen
att umgås, utegrill, två kök (varav ett med storköksstandard), samlingssal, vedeldad bastu
samt stort sovloft där de större ungdomarna kan sova om de vill. Familjer kan bo
tillsammans i egna rum eller stugor. Vill man veta mer om boendet så kika på hemsidan
https://www.kursgardenglantan.se/

Mat
Matlag ordnar middag lördag, söndag och måndag. Nån av dagarna blir det grillning.
Frukost, lunch och kvällsmål ordnas på egen hand. Matlag tilldelas senare.

”Låneungdomar”
Konceptet med att ”låna” en ungdom över helgen som inte har en medföljande förälder
fortsätter enligt tradition. Det som förväntas av dig som ”lånar” är att du/ni ser till att ”lånet”
får tillräckligt med mat i magen för att kunna tävla och inte lägger sig sist av alla.

Program:
Lördag 3 juni: Medeldistans. Första start 12.00. Uppfärd sker efter bästa förmåga. Samåk
gärna! Undertecknad kommer att fördela ut ”låneungdomar” i mån av behov.

Söndag 4 juni: Långdistans. Första start 11.00.

Måndag 5 juni: Medeldistans. “Giganternas kamp” denna dag men vilken klass det blir i är
inte bestämt. “Giganternas kamp” är inte bara en tävling om snabbaste Thorare utan även
en tipsrad där alla möjliga kriterier kan ingå som snabbaste familj, största bom, bästa spurt
etc etc.

Tisdag 5 juni: Långdistans. Första start 10.00.
Städning före avfärd till tävling. Mat på arenan. Hemfärd

Övrigt: Fotboll? Fiskespö? Kanske en minisprint på gården? Alla initiativ som förhöjer
stämningen uppskattas.

https://eventor.orientering.se/Activities/show/17724
https://www.kursgardenglantan.se/


Anmälan
● Senast söndag 21 maj (Obs! Bindande efter 1 april)
● Ange antal personer och om ni vill ha sängplats eller avser bo i tält/husvagn/husbil.
● Det finns 69 sängplatser plus sovloft.

Anmälningslänk: https://eventor.orientering.se/Activities/show/17724
Tävlingsanmälan gör ni själva som vanligt via Eventor.

Kostnad
● 450 kr per person för sängplats alla nätter (ingen rabatt för färre nätter)
● 200 kr per person i tält/husvagn/husbil
● Matlagens utlägg fördelas i efterhand
● Bindande anmälan utan återbetalning från 1 april

Inbjudan
Alfta-Ösas inbjudan https://eventor.orientering.se/Documents/Event/87193/1/Inbjudan

Med vänliga hälsningar
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