Viborg Orienteringsklubs nyhedsbrev 2/2022
Min plan om at udsende et nyhedsbrev hver måned ramte hurtigt virkeligheden i form af de mange
aktiviteter i oktober, og dermed problem med at finde tid til at få næste nyhedsbrev lavet. Desuden sker
der ikke så meget i vinterhalvåret, så dette nyhedsbrev dækker november, december og starten af januar.
Nyhedsbrevet indeholder fortsat ikke oplysninger om VO-res mandags-, onsdags- og lørdagstræning.
Oplysninger herom vil du altid kunne finde i kalenderen på VO-res hjemmeside. Du kan også finde
oplysninger om MTBO-træningsløb på hjemmesiden. Besøg gerne hjemmesiden og meld dig som arrangør
af en mandag eller lørdagstræning. Kontaktperson: Stig Barrett (sba@ainfo.dk)
26. november:

Condes kursus kl. 1000-1300 I VO-res klubhus ved Lennart Bo Kristiansen og Stig Barrett.
Tilmelding på Bitihorn@live.dk.
Julefrokost med julemenu fra Slagteren, julestemning, julesanke og hyggeligt samvær. 75
kr. som følge af tilskud fra klubben. Starter kl. 1300 i VO-res klubhus. Tilmelding til
hnh@ainfo.dk senest 17. november.
Der er også VIKASKI-løb i Neckelmanns og Skrikes plantager forud for julefrokosten.

4. december:

Vinterlangdistance i Aalborg med mulighed for at vinde et hotelophold. Se indbydelse i Oservice.

10. december:

Julehygge med æbleskiver og Gløgg i VO-res klubhus efter VIKASKI-løb i Viborg
Hedeplantage. Der mangler p.t. en medarrangør, hvorfor indbydelse først udsendes når
nogen har meldt sig til opgaven (varme æbleskiver og gløgg).
Der er også mulighed for at deltage i et julesprintløb i Randers Centrum kl. 1000 og så
efterfølgende deltage i julehyggen. Se indbydelse i O-service.

31. december:

Vendelboerne arrangerer nytårsløb i Nordjylland med mulighed for forplejning efter
løbet. Se OK Vendelboernes hjemmeside.

1. januar:

Tømmermandsløb arrangeret af Rold Skov OK. Indbydelse er p.t. ikke udsendt.

7. januar:

Klubbens traditionelle nytårsløb med start/mål ved VO-res klubhus. Et løb, hvor
arrangøren selv kan dispensere for DOF reglementer, og hvor man udover æren kan vinde
retten til at arrangere næste år. Arrangør er Jakob Gade, som vandt årets Nytårsløb
arrangeret af Arne Moe Jensen. Indbydelse kommer på hjemmesiden inden jul.

Klubben er arrangør af Påskeløbet 6-8 april 2023. Løbet bliver med 1. etape i Ålum, 2. etape i Vindum
(mellemdistance) og 3. etape i Dollerup. Du kan se indbydelse på VO-res hjemmeside.
Skovtilladeler med mere er på plads, og de ressourcekrævende opgaver såsom korttegning, banelægning,
børnebaner og stævneledelse er i gode hænder og gænge, og alle funktionsledere er på plads, men der
mangler mange hjælpere til postudsætningsteamet, start, mål, parkering og stævneplads under stævnet.
Under påskeløbet tilbydes hjælperne fuld forplejning (morgenmad og frokost på stævnepladserne og
aftensmaden i klubhuset), alle hjælpere får en mørkegrøn jakke med klubbens logo på brystet og Viborg
Orienteringsklub med hvidt på ryggen. Efter påskeløbet vil der blive arrangeret en klubtur til Skawdyst,
hvor alle der hjælper til med påskeløbet vil få det meste betalt.
Der bliver brug for alle, og opgaverne kan tilpasses dine kompetencer og muligheder. Så hvis du ikke
allerede har meldt dine muligheder for at hjælpe alle dage eller en til to dage i påsken, så kontakt mig
snarest på Jess@youseeme.dk eller 5250 6490.

