Dags för vårläger med tävlingar i Sörmland!
Vårsäsongen drar igång på allvar helgen 22-24 mars med tävlingar och övernattning strax utanför
Trosa. Vuxna som ungdomar är välkomna att delta.
Vårtrippeln inleds med Nyköpingsnatten, en enmansstafett i nattorientering, på fredagen och följs
sedan av Nyköpingsorienteringen, en klassisk långdistans, på lördagen och avslutas med
Måsenstafetten på söndagen.

Tävlingsinformation
Nyköpingsnatten fredagen den 22 mars
Distriktstävling i nattorientering huvudklasserna H21, D21 samt två öppna klasser. Huvudklasserna
bjuds på en utmanande enmansstafett med gemensam start, 3 varv, utslagsgivande gafflingar,
varvning och kartbyte!
https://eventor.orientering.se/Events/Show/21609
Inbjudan fredag
Nyköpingsorienteringen lördagen den 23 mars
Nationell tävling i långdistansorientering med huvud-, ungdoms- och öppna klasser. Ett väldigt
passande tillfälle att fräscha upp orienteringstekniken efter vinteruppehållet!
https://eventor.orientering.se/Events/Show/21608
Inbjudan lördag
Måsenstafetten söndagen den 24 mars
Nationell stafettorientering i typiskt sörmländsk terräng. Passa på att testa lagformen inför 10-mila
med denna stafetts utmanade, snabblöpta och detaljrika terräng!
https://eventor.orientering.se/Events/Show/20848 - stafetten
https://eventor.orientering.se/Events/Show/21501 - öppna banor
Inbjudan söndag

Resor
Klubben erbjuder inga samordnade resor till och från boende och tävlingar men vi siktar på att
samåka. Uppge ditt skjutsbehov vid anmälan. Passagerare betalar enligt klubbens policy 4 kr per mil i
ersättning till chauffören.

Boende
Klubben har bokat boende (18+6 bäddar) med självhushåll på Bergs Gård till en kostnad av 12.000 kr
https://www.bergsgardtrosa.se/ fredag-söndag, ca 10 minuters bilväg från tävlingarna.
I konceptet ingår att man åker ner till Nyköpingsnatten och antingen deltar och/eller hejar och sedan
åker vi gemensamt till boendet. Efter Måsenstafetten på söndagen åker vi direkt hem.
Bergs Gård har även MTB-banor/slingor om man inte får nog av löpningen.

Kostnad
Logi 550-800 kr beroende på hur många vi blir.
Resan är ca 25 mil vilket kostar 100 kr per passagerare.
Mat ordnas inte gemensamt utan bekostas individuellt.

Anmälan
Anmälan till de individuella tävlingarna sker i Eventor enligt länkarna ovan. Till stafetten anmäler man
sig i anmälningslänken nedan. Uttagningskommittén (UK) tar sedan ut och anmäler lag till
Måsenstafetten.
Anmälan till övernattning och deltagande i stafetten sker här!

