Medlemsinformation inför vårens ankomst.
Pandemin som har isolerat oss ifrån vårt naturliga umgänge har nu ändrats i hur vi kan umgås.
Ändå bör vi alla vara noga med hur vi möts så inte nya smittspridningar uppstår.
Med mars månad startar vårens tävlingssäsong med Sverige premiären 4 – 6/3 sedan följer
Hallandspremiären 11 – 13/3, Romele träffen 19-20/3 och Göingefejden 26 – 27/3.
Till dessa tävlingar anmäler man sig i tävlingsklasser senast söndagen innan tävlingen och i
motionsklasserna normalt torsdagen före. Mer information om detta finns på Eventor
tävlingskalender. Det går även bra att kontakta andra klubbmedlemmar om hjälp att finna
informationen. De som önskar samåkning till dessa och andra arrangemang kan kontakta mig
så samordnar jag detta.
Utöver detta så har aktiviteten på planering av våra båda större arrangemang Frosta Lunken
den 15/4 medeldistans i orientering och Hörby Marknadslopp den 6/7.
Här gäller det att vi alla hjälps åt med genomförandet. De flesta av er kommer sannolikt att bli
kontaktade om hur ni kan bidra. Men det finns ingen anledning att vänta på kontakten utan ta
själv kontakt med André eller mig och tala om vad som ni kan hjälpa till med.
Några Frosta OK Klubbaktiviteter
Klubbmöte den 26/7 kl. 15:00 på klubbstugan.
Mer information om detta kommer. Boka tiden så länge.
Cykelorientering den 1/5.
Planeringen av arrangemanget är klart och inbjudan finns bland annat på vår hemsida
frostaok.se. Ta för vana att besöka denna sida.
Andra aktiviteter i Frosta OK
Årets Trim orientering
Planering av lämpliga kontrollpunkter pågår
Senior Sport School 12/4 kl. 9:00
Frosta OK bjuder på kontrollplockning i Karnas Backe denna dag
Ett arrangemang av Hörby kommun för 60+ som får pröva på olika föreningsaktiviteter.
Vill ni hjälpa till är ni mycket välkomna
Nationaldagsfirande 6/6
Någon typ av aktivitet ska Frosta ok bidra med på Söderängen tillsammans med flera
föreningar från Hörby kommun. Förra året var det en mikro orientering.
Några tankar om vad som vi kan bjuda på. Hör av er. Hoppas att vi ses på de flesta av dessa
aktiviteter.
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