Höglandets veteran-OL
Program för höstsäsongen 2021
Datum
08-11
08-18
08-25
09-02
09-08
09-15
09-22
09-29
10-06
10-13
10-20
10-27

Arrangör
SOK Aneby
Eksjö SOK
Forserums SOK
Tenhults SOK
IFK Sävsjö
OK Bävern
Boxholms OK
Vakant!
Grännabygdens OK
OK Njudung
Nässjö OK
SOL Tranås

Samlingsplats
Norrvalla IP, vägen Aneby-Hullaryd
Ränneborg
Storsjöns badplats, vägvisning i Forserum
Klubbmatch, särskild inbjudan kommer
Vägvisning på väg 127, strax öster Sävsjö
Äspebråna, vägvisning på vägen Björkeryd-Bo
Klubbstugan Vivåsen. Vägv. S infarten Boxholm

Övrigt
Eget vatten
Eget vatten
Eget vatten
Eget vatten
Eget vatten
Eget vatten
Ev. dusch

Klubbstugan på Grännaberget
Njudungsstugan, Östanå
Lövhult
Örsbäcken Årsavslutning

Ev. dusch
Ev. dusch
Ev. dusch
Ev. dusch

Övrigt
Efter ett långt uppehåll på grund av Coronapandemin är det nu dags för en efterlängtad nystart av
våra veteranorienteringar på Höglandet. Lättade restriktioner och även det faktum att i stort sett alla
veteranerna nu är fullvaccinerade gör detta möjligt.
Men allt är inte riktigt som vanligt ännu och därför är det viktigt att vi följer de anvisningar och
begränsningar som framgår av bifogat PM. De är till för att vi ska kunna genomföra våra träffar på
ett tryggt och säkert sätt.
Alla Höglandsveteraner är varmt välkomna till höstens träffar, sedan är det upp till varje enskild
person om hen vill delta. Allt deltagande i våra veteranorienteringar sker på egen risk, om du är
tveksam eller inte känner dig fullt frisk, så stanna hemma.
Kulturkvarten, som ju alltid har varit en uppskattad programpunkt kommer också att finnas med på
höstens träffar och då i första hand utomhus.
Den sedvanliga klubbmatchen mot Södra Vätterbygdens veteraner arrangeras av Tenhults SOK
torsdagen den 2 september. Inbjudan till klubbmatchen kommer på vår hemsida.
På hemsidan finns också information, resultat och nyheter.
En omstart av våra veteranorienteringar är säkert efterlängtad, många har nog saknat gemenskapen
på våra träffar. Om inget oväntat inträffar kommer det planerade höstprogrammet att genomföras
med sammanlagt 11, kanske 12 träffar.
Till att börja med, välkomna till SOK Anebys höstpremiär den 11 augusti!
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