
Kære Mini’er (3-7år) og jeres forældre 

Nu nærmer vi os endelig opstarten på minitræningen. Og vi glæder os! 

Vi starter op efter påske, d. 6. april fra Silkeborg OKs klubhus, som ligger Vejlsøvej 7b i Silkeborg.  

Træningen varer fra 17-18, efterfølgende er der mulighed for at spise medbragte madpakker sammen. 

I år har vi fået lidt nye ansigter med på træner-teamet, som nu består af Line L, Line H, Christian, Torbjørn 
og Ane. 

Vi har planlagt et rigtig godt forløb fra påske til sommerferie som har fokus på bevægelse og leg i skoven, 
samtidig med børnene bliver seje til at finde rundt i skoven, på en tryg og sjov måde.  

I år skal vi jo samarbejde med de gældende Covid-19 restriktioner, som aktuelt siger at vi må samles 25 
personer. Derfor er vi nødt til at have tilmelding til forårssæsonen.  

Tilmeldingen foregår på sokminio@gmail.com, med navn og alder på barnet, samme kontaktinfo på en 
voksen.  

Hvis man er ny og gerne vil prøve at løbe orienteringsløb, er man velkommen til at prøve i april måned 
(stadig med tilmelding), men herefter forventet vi indmeldelse i klubben, som foregår via hjemmesiden: 
silkeborg-ok.dk under nyt medlem og kontingent.  

Der skal deltage en voksen sammen med barnet/børnene, som hjælper dem undervejs i træningen.  

Vi vil gerne vide om der er nogen forældre der har lyst til at hjælpe med indsamling af poster efter 
træningen. 

Vi afslutter træningen i en fælles cirkel, hvor det vil blive delt en lille snack ud (fx figenstang, knækbrød, 
bananstykke) Man må meget gerne melde sig til at have snack med på snackliste i Facebook : søg Silkeborg 
OK – Mini’erne, eller skriv på mailadressen. 

Spørgsmål stilles gerne på sokminio@gmail.com eller på tlf: 22 51 51 56 til Torbjørn 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer til minitræning! 

Forårshilsner fra Line L, Line H, Christian, Torbjørn og Ane 
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