Leirikutsu
Ikaalisten Nousevan-Voiman, Kyrös-Rastin, Kankaanpään Suunnistajien ja Länsi Lavian-Loiskeen nuorten
suunnistusleiri Laviassa 24.–26.6.2019.
Leiripaikka: Jallin tila, Mannisentie 102, Lavia.
Harjoitukset: Länsi-Lavian Loiskeen ja Kankaanpään Suunnistajien kartoilla, etäisyydet leiripaikasta max. 15
min ajomatka.
Leirin ohjelma, johon muutokset luonnollisesti mahdollisia ja jopa todennäköisiä:
Maanantai 24.6.
- leiri alkaa vanhemmalla ryhmässä klo 15.00 (n. 12-vuotiaista suoran radan suunnistajista alkaen)
- majoittuminen klo 15.00
- iltapäivän harjoitus, teema pariharjoitus, lähtö majoituksesta klo 15.30
- ruokailu klo 18.00
- käynti Pirulanvuoren näkötornilla
- sauna & iltatoimet
- iltapala ja hiljaisuus n. klo 23.00
Tiistai 25.6.
- herätys 8.00
- aamupala klo 8.30
- aamupäivän harjoitus avokalliomaasto, teema ilmoitetaan leirillä, lähtö majoituksesta klo 9.30
- nuorempien (rasti- ja tukireittisuunnistajien) leiri alkaa tiistaina klo 12.00 majoittumisella
- ruokailu klo 12.00
- iltapäivän harjoitus, teema keskimatka, lähtö majoituksesta klo 13.30
- reilu välipala klo 16.00
- Kansun kuntosuunnistukset Ampuradan maastossa, lähtö klo 17.30, matkaa 5 min
- ruokailu 19.00 alkaen
- sauna & iltatoimet, iltapalaa, hiljaisuus klo 23.00
Keskiviikko 26.6.
- herätys klo 8.30
- aamupala klo 9.00
- aamupäivän harjoitus on leiriviesti, lähtö majoituksesta klo 10.30
- lounas klo 12.30
- iltapäivä lepoa ja illan kilpailuun valmistautumista
- leirin päätös ja Sastamalaan iltapikakisaan lähtö klo 15.00
- kilpailuun jokainen ilmoittautuu itse normaalisti Irman kautta
Majoitus: Majoittua voit joko huoneissa (muutamia vuodepaikkoja sekä runsaasti lattiapaikkoja),
navetanvintillä lattiamajoituksessa tai omassa teltassasi pihassa. Leiripaikan pihassa on pihasauna ja palju,
n. 1 km päässä uimapaikka Karhijärven rannassa.
Varusteet: Majoitustarvikkeet (makuualusta, makuupussi, tyyny), peseytymisvälineet ja uimakamppeet,
suunnistusvarustus (sisältäen myös kompassi, Emit ja karttamuovi), riittävästi vaihtovaatetta (kelin mukaan
myös lämmintä), lenkkarit, leirimaksu (käteisenä tasarahana).
Ilmoittautuminen ja leirimaksu
Ilmoittaudu viimeistään ke 19.6. Tuomas Väinälle, tuomas.vaina(a)kankaanpaa.fi tai 050 323 3748.
Ilmoittautuessa pitää kertoa leiriläisen nimi, ikä, majoitusmuoto ja mahdolliset ruokavalioasiat, uintitaito
sekä huoltajan yhteystiedot. Leirimaksu on KanSun nuorilta 5 e/hlö, ja se maksetaan leirillä käteisellä.

