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Skidläger i Harsa
Det finns fortfarande platser kvar till klubbens populära skidläger i Harsa. Hör av dig till Hans-Eric Åberg på hanseric.aberg@telia.com om du vill hänga med!

KM 2018
Nu återstår tre KM-tävlingar innan vintern. Lång- och Medel-KM avgörs på Tullinge SK´s tävlingar nu till helgen och
det finns fortfarande möjlighet att efteranmäla sig, senast onsdag, kl. 23.59. Anmälan och info finns på Eventor. Hör
av dig till bvsok@hotmail.se om du har frågor eller om du behöver hjälp med att anmäla dig.
Ultralång-KM arrangeras av Attunda OK, där BVSOK, Järfälla OK och Väsby OK också har klubbmästerskap samtidigt.
Tävlingen avgörs söndagen den 2:a december vid SoIK Hellas klubbstuga i Granby. Anmälan har inte öppnat än men
håll utkik på hemsidan för mer information. Ta chansen att springa i riktigt långa banor i riktigt fin terräng!

Vinternattcupen 18/19
Precis som vanligt kan du springa nattorientering hela vintern om du vill. Vinternattcupen är en serie närtävlingar
som arrangeras på vardagskvällar, oftast onsdagar. För att hitta tävlingarna på Eventor behöver du kryssa i ”Alla
tävlingar (inkl. när- och klubbtävlingar)”. Så fort tävlingsprogrammet är spikat så läggs det ut på hemsidan. MEN!
Bromma-Vällingby SOK är i stort behov personer som kan lägga banor till klubbens två deltävlingar. Den första är
redan den 5:e december så detta uppdrag är mest akut att lösa. Om du känner att det låter spännande att vara
banläggare på en liten orienteringstävling så tveka inte att höra av dig till bvsok@hotmail.se. Klubben har dessutom
många duktiga banläggare att fråga om hjälp om du är ovan.

Kommande arrangemang
Under våren 2019 kommer klubben att arrangera två tävlingar. Den ena är en stor nationell medeldistans med
förhoppningsvis upp mot 800-1000 deltagare, som avgörs på Lovön, söndagen den 7:e april. Detta är ett
arrangemang som kräver mycket folk som hjälper till, med allt från kontrollutsättning till parkeringsanvisning.
Tisdagen den 14:e maj arrangerar vi även en kretstävling i Ungdomsserien. Denna tävling är lite mindre både till
antalet deltagare och funktionärer men det kommer fortfarande behövas en stor insats från klubbens medlemmar
för att göra även denna tävling till en succé.
Så boka in dessa två datum redan nu! Vi kommer att sätta upp funktionärslistor i klubbstugan där du kan skriva upp
dig på en arbetsuppgift som passar dig. Endast vissa arbetsuppgifter kräver speciella förkunskaper men det kommer
att förklaras tydligt.
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