
Femdagars VFemdagars Väärmlandrmland

FFöörsta trsta täävlingen 1996vlingen 1996
I I åår arrangeras tr arrangeras täävlingen fvlingen föör 12:e r 12:e ååretret
IdIdéén till tn till täävling fick Leif vling fick Leif JurefalkJurefalk i samband i samband 
med Omed O--ringen 1995 i Skringen 1995 i Skåånene
IdIdéén var: en tourtn var: en tourtäävling fvling föör motionr motionäärer rer –– ddäär r 
man som eliten lman som eliten läägger ihop resultaten efter gger ihop resultaten efter 
fyra dagars spel och dfyra dagars spel och däär man likt orienterarna r man likt orienterarna 
har har ””jaktstartjaktstart”” femte dagen ffemte dagen föör att kora den r att kora den 
verklige mverklige määstarenstaren



Femdagars VFemdagars Väärmlandrmland

30 juni 30 juni –– 4 juli 20084 juli 2008
Samtliga spelar fyra banor samt de bSamtliga spelar fyra banor samt de bäästa sta xxxx stst final pfinal påå
Karlstads GKKarlstads GK
AnmAnmäälningsavgift inkl. greenfee 1 100:lningsavgift inkl. greenfee 1 100:--
Sponsorer Sponsorer -- ett antalett antal
Specialpris boende Scandic 325:Specialpris boende Scandic 325:--per person i per person i 
dubbelrumdubbelrum
Antal deltagare 425 Antal deltagare 425 stst 20072007
Femdagars drog in 35 580 kronor Femdagars drog in 35 580 kronor –– till cancerfondentill cancerfonden



Gotland RuntGotland Runt

1111--15 maj 200815 maj 2008
5 dagar 90 h5 dagar 90 hååll
AnmAnmäälningsavgift inkl. greenfee 1 400:lningsavgift inkl. greenfee 1 400:--
+ gratis inspel p+ gratis inspel påå LjugarnsLjugarns GKGK
Huvudsponsor Huvudsponsor GotlandsResorGotlandsResor ABAB
Specialpriser pSpecialpriser påå boende och bboende och bååtresatresa
Antal deltagare max 400 Antal deltagare max 400 stst (375(375--07)07)



MMäälarens Classiclarens Classic

14 14 –– 16 augusti 200716 augusti 2007
Spel pSpel påå tre banor tre banor -- BroBro--BBåålstalsta, , FriiberghFriibergh och och 
EnkEnkööpingping
AnmAnmäälningsavgift inkl. greenfee 930:lningsavgift inkl. greenfee 930:--
Sponsorer  Sponsorer  -- nnåågra gra 
Inga speciellt bra erbjudanden pInga speciellt bra erbjudanden påå boendeboende
Deltagare = 80 Deltagare = 80 stst
2007 var f2007 var föörsta rsta ååret som tret som täävlingen arrangeradesvlingen arrangerades



Bli UnionsmBli Unionsmäästare!stare!

Svensk/norskt samarbete sSvensk/norskt samarbete sääsongen 2008songen 2008
3 norska klubbar startar en tredagarst3 norska klubbar startar en tredagarstäävling vling 
den 8den 8--10 aug. 10 aug. 
Resultatet frResultatet fråån tn täävlingen slvlingen slåås ihop med s ihop med 
VVäärmlands Femdagarsgolf efter fyra dagarrmlands Femdagarsgolf efter fyra dagar
Den som Den som äär br bääst koras till Unionsmst koras till Unionsmäästarestare



DalagolfenDalagolfen

Vad kan vi erbjuda orienterarna vid deras besVad kan vi erbjuda orienterarna vid deras besöök hk häär i r i 
samband med Osamband med O--ringenringen
TTäävling ????vling ????
Rabatterad greenfee ????Rabatterad greenfee ????
Spelkort 1 200:Spelkort 1 200:-- fföör spel pr spel påå 5 valfria banor i Dalarna 5 valfria banor i Dalarna 
under 2008?under 2008?
Annonsering i tidningen OAnnonsering i tidningen O--ringen som gringen som gåår till r till 
samtliga deltagare?samtliga deltagare?
Kan detta inspirera 5 klubbar till liknade arrangemang Kan detta inspirera 5 klubbar till liknade arrangemang 
efter femdagarsorienteringen?efter femdagarsorienteringen?
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