Hej & dags för säsongsavslutning för 2019!
Vill passa på att tacka alla ledare för hjälteinsatserna under säsongen & alla trevliga möten bredvid plan.
Härligt att så många kommer till avslutningen, så här blir upplägget:
Vi träffas vid St1 macken vid Beijers lördagen den 21 September kl. 9.45 Från St1-macken promenerar vi
tillsammans upp till Hamptjärnsstugan (Cirka 5km) och stöter på utmaningar på vägen. Väl framme efter
cirka 1.5 timme äter vi gemensam lunch: Grillade hamburgare i det fria, Korv, Pinnbröd, Dryck & Kaka
Lunchen självfinansieras i god SSK-anda genom ett lotteri, fina smaksatta priser utlovas för både vuxna
och barn: LUNCH inklusive 2 lotter (Vuxna 60kr & Barn 40kr). Swishas på plats i hamburgerian & här kan
man också passa på att köpa kvarvarande lotter efter man sett prisbordet, hurra, 20kr styck!
Efter lunch fortsätter vi med våra utmaningar & drar slutligen vinnare i lotteriet, beräknar vara färdiga &
ihopstädade senast 16.00.
Vi hoppas att så många som möjligt kommer med på promenaden, ledare, spelare, vuxna & syskon!
Problematiken ”parkering av bil” och vara med på promenad löser vi genom att vår eminenta
”Lunchpersonal: Tesfay, Linda W, Karin & Erik B., Leif G & Robert S.” även utövar taxiservice ned till St1
från parkeringen vid Hamptjärnsstugan. Lämna barn/vuxna på St1 9.45 & kör till parkeringen så får du
skjuts tillbaka till St1, vi planerar att gå från macken 10.15. Under tiden kommer det finnas en uppgift för
ledarna vid St1-macken, så ni får gärna skicka bilen med kärestan/samåka.
Vi vill tipsa om kläder efter väder principen denna lördag eftersom vi kommer spendera hela dagen
utomhus oavsett väder. Skulle vädret vara HELT emot oss skickar vi ut en Plan B under fredag kväll, hör ni
inget så kör vi enligt plan.
Alla tar med sig egen kaffetermos, tallrikar, servetter, muggar & bestick och gärna en kniv för att tälja
grillpinnar !
Vi ses i skogen!

