Välkommen till hittaut Oskarshamn!
Då är alla 120 checkpoints utsatta och redo att loggas!
Tanken med hittaut är att vi ska komma ut och röra på oss och upptäcka den fantastiska natur vi har.
Genom att använda en orienteringskarta så kommer man utanför de vanliga stråken och kan hitta
nya guldkorn, ibland bara runt knuten. Ni är många som har hakat på motionsformen orientering och
genom att hitta ut och leta checkpoints så har 1 000 personer tagit 43 000 checkpoints och
därigenom transporterat sig drygt två varv runt jorden!
Vi får höra många fantastiska historier om era strapatser och upplevelser när ni hittar ut. Har ni några
historier som ni vill dela med er av så får ni gärna höra av er. Skicka er historia på mail till
oskarshamn@hittaut.nu eller skriv på vår facebooksida @hittautoskarshamn så kan andra få ta del av
dina upplevelser.
Tycker du att orientering är en spännande motionsform eller tycker det är svårt att hitta
checkpointstolparna och skulle vilja lära dig mer, misströsta inte. På tisdag den 21 augusti startar vår
populära orienteringsträning. Där får du hjälp av våra duktiga ledare hur man ska läsa kartan för att
hitta kontrollerna på ett bra sätt. Är du intresserad kom till Viljans stuga den 21 augusti kl. 18:00. Har
du inte möjlighet då finns en ny chans den 28 augusti vid Våneviks badplats kl. 18. Totalt kommer vi
genomföra 6 träningar under hösten på olika platser runt Oskarshamn. Mer finns att läsa på
www.sokviljan.se
Du har väl inte missat att de som har loggat alla 120 checkpoints senast den 30 september är med i
utlottning av 3 cyklar i slututlottningen !

Vinnare vid månadslottningen:

Vinnare
Lars Lundgren
Camilla Skoglund
Henrik Frangel
Rune Rydh
Eva Fallemark
Yvonne Pedersen
Sten Gunnarsson

Presentkort hos
Friskvårdshuset
Friskvårdshuset
Klockbaren
Klockbaren
Jailbreak
Lundins skor
Lundins skor

Lycka till i er fortsatta jakt på checkpoints!
Hälsningar
Hittaut Oskarshamn

Värde
Presentkort månadsträning
Presentkort månadsträning
Klocka värde ca 500 kr
Klocka värde ca 500 kr
Presentkort 6 personer
200 kr
200 kr

