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Årets O-Gala äger rum i Storsjöhallen, Holmsund. Temat är likvärdigt
tävlande, vad förväntar vi oss när vi kommer till en tävling och vilken sorts
tävlingar vill vi ha i Västerbotten. Syftet är att inleda en diskussion om vad vi
lärt oss under pandemin och hur vi kan utveckla våra tävlingar och
tävlingsprogram i distriktet.
Programmet börjar kl. 12.30.
Från kl. 12.00 är macka, kaffe framdukat.
Gemensam enklare middag ca kl. 17.00, med utdelning av priser och
utmärkelser. O-Galan slutar ca kl. 18.30.
Vuxen/ledar-programmet
Mette Brolinson, projektledare jämställdhet och inkludering från SOFT
inleder med en introduktion till temat. Därefter diskussioner i små grupper
kring frågor som berör dagens tema. Efter det återsamling och summering av
vad som diskuterats i de små grupperna.
Vi avslutar med information om saker som är på gång i distriktet.
Ungdoms-programmet
Programmet vänder sig till ungdom ca 8–14 år och inriktningen är ”ha roligt
tillsammans och röra sig”. Vi inleder med en orienteringsaktivitet utomhus.
Sedan fika och därefter bad i Aquarena.
OBS! Föräldrar till barn som deltar i badet har ansvaret för barnen under
tiden de är på badet. Vi bjuder vuxen som barn på inträdet till Aquarena.

Årets …
Inför fördelningen av utmärkelser, ”Bästa Priser 2020 och 2021” vill vi även
ha hjälp med att utse några andra välförtjänta pristagare.
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Vem är årets ”rock”? (som ingjuter trygghet, sprider glädje, står pall?)
Vem är årets ”rookie”? (som gjort de största framstegen under året?)
Årets arrangemang? (tävling, läger, resa?)
Årets banläggare?
Årets ungdomsledare?

Hjälp VOF-styrelsen genom att nominera din kandidat till Årets ”xxxx” senast
4 november. Skicka en kortmotivering (max 80 ord) till VOF, e-post:
erik.johansson@innertavle.se.
Anmälan
Senast söndag den 7 november kl. 22.00 måste vi veta hur många vi blir!
Anmälan helst via Eventor, (efter inloggning i Eventor, gå till vänstra
kolumnen och ”Klubben”, välj den och sedan ”Klubbaktivitet”, då kommer OGalan upp) eller maila till erik.johansson@innertavle.se.
Kostnad:
Vuxna (>16år): 100 kr. Ungdom t.o.m. 16 år: gratis
Betala helst med swish till 070-305 3807 (Elisabeth Fries) och glöm inte
uppge ditt namn.
O-Galan vänder sig till alla orienterare i Västerbotten. Klubbledare uppmanas
att peppa föreningens medlemmar att vara med, ju fler vi blir desto bättre.
Välkomna!
Önskar VOF-styrelsen!

