
Välkommen med på ett läger fyllt av orientering, gemenskap och glädje! 

 

För vem?  Alla mellan 10 - 18 år och som hör till FSO 

Datum: tisdag 6 augusti – fredag 9 augusti. Lägret börjar 14-tiden på tisdag. 

Boende:  Golvinkvartering   

Plats:  SÖFF, Vasavägen 764, 

 64220 Yttermark, Närpes  

Avgift:  145 € 

Vad ingår?    - 1-2 orienteringsträningar per dag och kvällsprogram         

                       -  Fyra måltider per dygn, lunch före avfärd till FSOM  

                       - Transport till träningar och till FSOM i Kristinestad på fredag 

Anmälning:  Anmälan till lägret görs via denna länk senast 26 juni.  Vi vill att även ledarna från varje 

förening anmäler sig, så att vi får kontaktuppgifter till alla. Det går att anmäla 

deltagare enskilt eller flera på en gång. 

Betalning:  FSO fakturerar föreningen efter att anmälningstiden gått ut. Vid avvikande önskemål, 

skriv önskemålet i samband med anmälningen i fältet övrig info för arrangörerna. 

Övrigt:  Minst en ansvarig ledare med per tio deltagare från varje förening. Även ledarna 

anmäler sig via anmälningslänken! Kontakta lägerchefen vid frågor. 

https://www.narpes.fi/sv/kultur-fritid-och-unga/vuxeninstitutet
https://www.lyyti.in/FSO_Storlaegar2019


Lägerprogram och mera info kommer närmare lägret. Håll utkik på Närpes OK:s 

hemsida. 

Hur tar man sig till Storlägret? 

Från tågstationen i Vasa kan man åka buss till Närpes. Förslagsvis avgår en buss tisdag 

6.8 kl. 12.45 från Vasa och anländer till Närpes busstation kl. 14. Se matkahuolto.fi för 

mera info. Från busstationen kan Närpes OK ordna transport till själva lägret, så 

meddela lägerchefen om ni behöver hjälp med detta!  

Ett annat alternativ är att komma med buss från 

Björneborgs tågstation. Förslagsvis kan man ta den buss 

som avgår tisdag kl.12.20 från tågstationen och anländer 

till Närpes (busshållplats vid riksväg 8) kl. 13.50. Här hittas 

mera info. Meddela i så fall lägerchefen om detta, så 

ordnar vi transport till lägerplatsen. 

Ett tredje alternativ kan vara att åka buss ända från södra 

Finland. Både från Helsingfors och Åbo ordnar onnibus.com 

lämpliga turer tidsmässigt. Meddela även i detta fall 

lägerchefen för transport till lägerplatsen. 

Vid frågor:      Kontakta lägerchef Linnea Halonen, halonen.linnea@gmail.com, eller  

telefon 040-4878768 

(Frågor kring fakturering – FSO Grenchef, Wilhelm Stenbacka, 

wilhelm.stenbacka@idrott.fi) 

 

Lägret är ett samarbete mellan Närpes Vuxeninstitut och Närpes OK 

 

http://nok.indevit.fi/?q=node/387
https://liput.matkahuolto.fi/connectionlist?lang=sv&arrivalPlaceId=s7691&departurePlaceId=s28465&departureDate=2019-08-06#breadcrumb
https://liput.matkahuolto.fi/connectionlist?lang=sv&arrivalPlaceId=s7691&departurePlaceId=s28465&departureDate=2019-08-06#breadcrumb
https://liput.matkahuolto.fi/connectionlist?lang=sv&arrivalPlaceId=s7692&departurePlaceId=s53279&departureDate=2019-08-06#breadcrumb
https://liput.matkahuolto.fi/connectionlist?lang=sv&arrivalPlaceId=s7692&departurePlaceId=s53279&departureDate=2019-08-06#breadcrumb
https://www.onnibus.com/etusivu
mailto:halonen.linnea@gmail.com
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjD2-rUz8PiAhUFJ1AKHdfVCYIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/N%C3%A4rpes-OK-155028641498092/&psig=AOvVaw1IqkybOQj4KblKKBThzK_6&ust=1559318349349262

