Oskarshamns största friskvårdsaktivitet

Sista checkpointsläppet !
Ytterligare 20 checkpoints i form av nummer 81-100 är nu tillgängliga. Detta sker i samband skolstarten. Du har väl
inte missat att Oskarshamn i år är med i skolutmaningen. Genom att kontakta oss via hittaut@oskarshamn.nu
berätta vilken skola och klass ni går i så kan vi skapa en egen grupp på hittaut via Skolutmaningen. Sedan är det bara
att ge sig ut och registrera checkpoints och jämföra sig med de andra i klassen eller med andra klasser.
Ungdoms SM i orientering i Oskarshamn
Helgen 13-15 september avgörs svenskt mästerskap för ungdomar i orientering (USM) i Oskarshamn.
USM springs av ungdomar 15 och 16 år och vi räknar med ca 500 tävlande.
Fredagen den 13:e september är det sprint-orientering, som avgörs i Kristineberg. Sprintorientering springs i
stadsmiljö och här är det snabba beslut i högt tempo som gäller. Segrartiden beräknas till ca 12 minuter. Första start
för ungdomarna är kl 14.00 och då finns möjlighet att se löparna i Kristinebergs hyreshusområde. Kom gärna och
titta! Ca kl 17 är det också möjligt att själv pröva att springa tävlingsbanorna.

Lördagen den 14 september är det traditionell långdistans-orientering i skogsmiljö vid arena Vackrahorv (intill
Storskogen). Tävlingen startar för ungdomarna kl 10 och från ca kl 13 öppnas tävlingsbanorna för de som vill prova
på.
Söndagen 15 september tävlar de olika distrikten mot varandra i en prestigefull stafett, även denna vid arena
Vackrahorv.
Passa på att uppleva orientering och se de duktiga ungdomarna in action som en försmak av O-Ringen 2022
Arrangörer sökes
Att arrangera ett USM kräver många arrangörer och nu söker vi Er som vill hjälpa till. Har du möjlighet att hjälpa till
några timmar med att vara parkeringsvakt, grilla hamburgare i markan eller liknande så tar vi gärna emot din hjälp.
Är du intresserad så hör av dig till oskarshamn@hittaut.nu.
Utlottade priser
I den här dragningen har vi 7 lyckliga vinnare som får presentkort från våra samarbetspartners. Grattis till er som har
vunnit !
Är du riktigt flitig och registrerar alla checkpoints före den 30 september så är du med i utlottning av två årskort på
Actic. En fantastisk chans för fortsatt träning även när hittaut har avslutats.
Pristagare
Pris
4 månaders kort från Actic
Klocka från Klockbaren
Klocka från Klockbaren
Presentkort från ICA Maxi
Presentkort från Lundins skor
Presentkort från Lundins skor
Presentkort från Jailbreak
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