Hitta ut Oskarshamn fortsätter och släpper nu ytterligare 10 checkpoints. Denna gången är
de placerade i Kronoparken det vill säga området sydväst om sjukhuset. Svårighetsgraden på
dessa är lite högre, med en bedömd svårighetsgrad från blå till svart.
Detta är det tredje släppet efter huvudsläppet i april och görs i samarbete med ICA Maxi.
Detta innebär att Hitta ut är på plats utanför Maxi den 5 augusti mellan kl 10 och 15. Då
finns chans att prova på en mikroorientering och i samarbete med ICA Maxi står Jojjen och Á
la Carte och grillar. Som vanligt har du då chansen att hämta ut ditt vinstbevis om du har haft
tur att vara en av de lyckliga vinnarna i Hitta ut Oskarshamn.
Vinstbeviset lämnar du sedan i respektive butik eller hotell. Har
du inte möjlighet att komma till Maxi skickar vi vinstbeviset på
mail till dig.
Vi vill även här gratulera Martin Bernsholt som var den som
vann den första cykeln från Wirséns. Martin var en av cirka 120
personer som den 1 juni hade tagit samtliga 70 checkpoints som
då fanns tillgängliga i Oskarshamn. Efter den 8 oktober kommer
vi att lotta ut ytterligare 2 stycken cyklar från Wirséns bland de
som har tagit samtliga 100 checkpoints i Oskarshamn. Så passa
på att vara en av dem som har chans på en cykel!
Vill du lära dig mer om orientering?

Martin Bernsholt, vinnare av cykel från
Wirséns.

Den 22 augusti drar vi igång ungdoms- och nybörjarträning i orientering för hösten. Vi
samlas vid SOK Viljans klubbstuga (vid checkpoint nummer 44) klockan 18:00. Det brukar
vara cirka 60 ungdomar i åldrarna 5-16 år samt ett 10 tal
vuxna som tas om hand av våra rutinerade ledare. Så ta
chansen och lär dig mer om orientering. Har du inte
möjlighet att vara med den 22 augusti så har vi fler
ungdoms- och nybörjarträningar på tisdagar under
augusti och september på olika platser runt om
Oskarshamn. På hemsidan www.sokviljan.se kan du läsa
var vi är.
Ledare för de vuxna nybörjarna, Hasse
Svenson.

Vinnare utlottning 5 augusti
Vinnare
Jonas Bergfors
Anna Josefsson
Margareta Rydberg
Marita Sager
Charina Svensson
Linda Mauritzon
Frida Henriksson
Per Sundlöf

Jennie Lindzter
Veiner Johansson
Lucas Stavervik
William Elfstrand
Berit Karlsson
Birgitta Palmborg
Eva Hedin
Emma Erlandsson

Antal
checkpoints
80
70
38
80
48
26
3
72
44
80
57
16
80
56
1
39

Presentkort hos

Värde

Coop Extra
Coop Extra
Best Western Hotell Corallen
Best Western Hotell Corallen
ICA Maxi
ICA Maxi
Friskvårdshuset
Hälsokraft
Hälsokraft
Klockbaren
Melchiors Bokhandel
Hotell Ett
Hotell Ett
Hotell Ett
Hotell Ett
Lundins skor

250 kr
250 kr
300 kr
300 kr
250 kr
250 kr
250 kr
100 kr
100 kr
Klocka
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
200 kr

Nästa vinstdragning kommer att presenteras i samband med SOK Viljans orienteringstävling,
Smålandsmästerskapen i långdistans (DM Småland) den 10 september. Även om det är ett
distriktsmästerskap så kommer det finnas nybörjarbanor att testa på. Anmälan görs på plats
vid tävlingsarenan Stora Hycklinge cirka 500 m väster om checkpoint nummer 100.
Lycka till med Er fortsatta jakt på checkpoints!
Hälsningar
Hittaut Oskarshamn

