Skånes Skogskarlars Klubb

Vinterting 2014
Lördag 25 januari
Samling

Torups Friluftsgård, Bokskogen för de som önskar delta i förmiddagens orientering
Gå in på www.eniro.se och skriv in Torupsvägen 488, så får ni en kartbild.
Konferensgården HosMig För de som inte deltar i orienteringen, skriv in
Torupsvägen 193, på www.eniro.se
Alternativt; Kör till Bara samhälle. Ta där söderut på vägen mot Torup. Efter c:a 1,5 km
kommer du till Torups Friluftsgård (dagens orientering). Efter ytterligare c:a 3 km på samma
väg (genom hela Bokskogen) är du framme vid Hos Mig.

Kl 09.45

Första start för de karlar som vill orientera. Fri starttid, men starta så du hinner till lunch.
Karta Bokskogen, skala 1.10000. Två banlängder, 3 eller 5 km
Banläggare Ivan Persson, Malmö OK
Omklädnad och dusch på Torups friluftsgård.
Sportident gäller. Bricknummer anges vid anmälan.

Kl 12.00

Serveras lunch för de som beställt ”heldag” enligt nedan (orienterare och andra)
på Konferensgården HosMig.

Kl 13.00

Diskussion om varjehanda ting som skogskarlar bör dryfta.

Kl 14.45

Tingsförhandlingar enligt dagordning.

Kl 16.00

Kultur

Kl 17.00

Tid för medhavd fika och ombyte för utomhusaktiviteter.

Kl 17.45

Avmarsch med fackla i hand till parentation och sedan tändning av 2014 års vintertingsbål.
Goda transportmöjligheter med bil. Nya ungkarlar har kallats och anmält intresse.

Kl 20.00

Återsamling på HosMig för lättare förtäring och dricka.
Utdelning av årets upplaga av I Kärrkanten.

Kostnader

Heldag (inkl. lunch, program och kvällsförtäring) + ev. orientering
Halvdag (program från 13.00 och kvällsförtäring)

Anmälan

Senast 17 januari med uppgift om heldag eller halvdag och vilken bana som önskas,
3 eller 5 km. Sportident bricknummer uppges vid anmälan.
Till Mats Håkansson, på mail mats-bitte@telia.com eller ev. på tel. 040-15 95 13.
alt. 0708- 35 26 05 eller till Arne Gustafsson, på mail arne.gustafsson@mok.nu med
tel. 040 – 54 84 36 och mobil 0708 – 57 57 57

För karlar som önskar övernatta, kontakta HosMig på tel 070 – 623 56 94

Välkomna till Bokskogen!
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