December-januari
Två läger och snö i Bergebo.
Ett något sent månadsblad, men det hänger ihop med en ganska hektiska period.
Vintern är här och de flesta av ungdomarna har åkt mycket skidor redan. DSF (Dalarnas
Skidförunds) läger i Bruksvallarna och så vårt eget läger i Grönklitt har båda varit lyckade med
gott om snö och flitigt gnuggande av teknik. Som det verkar så kommer vi ha tillgång till snö i
Bergebo tack vare konstsnön, oavsett om det kanske regnar någon period.
Snart drar tävlingarna på gång och det ska bli spännande att se hur det kommer gå.
Kom ihåg att glädjas med de som lyckas bra och stötta de som kanske inte får till det. Att det går
upp och ner hör till och det är mer än placeringar som räknas när en säsong är över.

Träning
Den sista träningen före jul är den 18 december i samband med grötkväll.
Det kommer vara ett uppehåll från organiserad träning veckorna 52 och 53. Den 8/1 sätter vi
igång som vanligt. Var ändå vaksam i mailen för det kan hända att vi drar ihop något gemensamt
ändå under dessa veckor.
Tisdagar: klassiskt

Torsdagar: Skate

Träningsplanen finns att se på http://domnarvet.com/orientering/traningskalender.htm.

Tävlingsanmälningar
Datum
13-14/12
26/12
28/12

Tävling
Björnjakten
Grängesbergsloppet
Morapinglan

Sista anm dag
9/12
19/12

Övrigt

?

ANMÄLAN TILL TÄVLINGAR direkt genom Klubben Online

Övrigt.
IDROTTSRABATTEN
styrelsen vill påminna om att det finns idrottsrabatthäften att hämta i kiosken för
försäljning 100:-/häfte m massor av rabatter i, föreningen tjänar 50:-/häfte som
går till verksamheten. Om ni inte vill sälja till andra går det bra att köpa enstaka
häften själv. Sista chansen denna vecka!
Grötkväll 18/12
Grötkväll för alla ungdomar (vuxna o syskon) torsdag 18/12 i Bergebo.
Bergebo loppet 11/1.
Vill påminna er om att vi behöver er hjälp för genomförande av tävlingen.
Svealandsläger 23-25/1
I samband med Svealands åker vi på läger i Eskilstuna. Separat anmälningslista
kommer läggas ut i Bergebo efter nyår. Tävling+träning.
Kom ihåg att titta
på hemsidan!
www.domnarvet.com

Ungdomsansvarig: Jonas 070-696 24 78 eller 0243-60094

