Tack för att du har deltagit i hittaut Oskarshamn 2017.
Hittaut Oskarshamn 2017 är nu avslutad, vilket innebär att checkpointstolparna plockas in
och vi gör årets sista vinstdragning. Vinnarna av presentkort hittar du längst ner i
nyhetsbrevet. Bland de som har tagit alla checkpoints lottas det ut två stycken cyklar. De
lyckliga vinnarna kommer vi att offentliggöra den 15 oktober kl. 10:00 i Viljans stuga (vid
checkpoint 44). Prisutdelningen görs i samband med SOK Viljans första tipspromenad för
hösten. Läs mer om tipspromenaderna längre ner i brevet.
Kommer hittaut Oskarshamn tillbaka? Ja, även om inget är spikat så jobbar SOK Viljan på att
hittaut kommer tillbaka till våren igen och detta med ett utökat koncept. Tankar finns att
Företagsutmaningen och Skolutmaningen ska tas med i större utsträckning. Det innebär att
företag, avdelningar, skolor och klasser kan utmana varandra i hittaut. Utöver detta jobbar vi
för att kartområdet ska kompletteras med ett nytt område utanför Oskarshamn. Var, det är
än så länge hemligt!
Tycker du att hittaut har varit roligt och vill stödja SOK Viljan så kan du bli stödmedlem i
klubben. Stödmedlemskap kostar 150 kr per år. Vill du bli däremot bli medlem kostar det
150 kr/år för ungdom, 400 kr/år för vuxna och 700 kr/år för hela familjen. Som medlem får
du delta i klubbens aktiviteter. Exempel på aktiviteter är gemensamma löpträningar tisdagar
med start kl. 18:00 från Viljans stuga. Gympa (liknande Friskis & Svettis) i Rödsles gympasal
torsdagar kl. 17:50 under vinterhalvåret. Gympan brukar vara mycket populär, där hela
familjen är med och tränar. Läs mer om medlemskap och aktiviteter på www.sokviljan.se
Den 15 oktober startar SOK Viljans tipspromenad. Kluriga frågor och bingo som kombineras
med naturskön upplevelse, frisk luft och motion. Promenaden, som är olika varje vecka är
cirka 4 km lång och varannan vecka är den barnvagnsvänlig. Start är mellan 9:00 och 11:30
alla söndagar från 15 oktober till 26 november och en tipskupong kostar 20 kr och
bingobrickan kostar 5 kr. Efter tipspromenaden kan det smaka gott med en fika som serveras
i Viljans stuga.
Tipspromenaderna går via natursköna stigar, så passa på att fortsätta motionerandet även
om hittaut är slut!
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Tack för i år!
Hälsningar
Hittaut Oskarshamn

Antal
checkpoints
95
100
100
34
33
100
100
65
56
67
39
9
100
4
77
30
33
93
90

Presentkort hos

Värde

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

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

