
 

 
 
 

Til medlemmer i Gjø-Vard O-Lag! 
 
 
Arbeidet med forberedelsene til årets store orienteringsbegivenhet går sin gang. Mye er 
nå kommet på plass, og det er på tide å orientere medlemmene om hvilke oppgaver de 
er tiltenkt under arrangementet. 
 
Vi regner med at alle medlemmer prøver å prioritere de tildelte oppgavene denne helga. 
Tidspunktene for løpene er fredag 25. juni, lørdag 26. juni og søndag 27. juni. 
Fredagsløpene går på ettermiddag kveld. 
 
 
Dere finner hele organisasjonsplanen på http://app.o-festivalen.com/dp6/user . 
Både brukernavn og passord er 2010-leser. 
Her finner dere det meste om festivalen. Innbydelsen ligger også her: http://app.o-
festivalen.com/dp6/2010/innbydelse 
 
Mange av dere har blitt kontaktet og det er gjort avtale om arbeidsoppgaver, men dette 
gjelder ikke alle. Dette skyldes at de har tatt tid å organisere personkabalen, men også 
at vi har manglet veldig mye adressedata på våre medlemmer.  
Jeg må ha tilbakemelding fra dere snarest dersom noen har problemer med å bidra. De 
som ikke har anledning selve løpshelga, vil kunne bidra i noen av forberedelsene i stedet, 
for eksempel på samlingsplasser i forkant. 
Tilbakemeldingen må inneholde opplysninger om at dere kan ta den tiltenkte jobben (det 
er mulig vi ikke trenger full bemanning fredag), om dere ønsker en annen jobb og om 
dere har anledning til å gjøre noe i forkant av selve arrangementhelga. Vi vil nok ha 
behov for en del hjelp i uka før. 
 
Mange av dere er kontaktet allerede og har sagt ja, mens det gjenstår å kontakte noen. 
Dette vil skje i løpet av kort tid. Jeg vil gjerne ha tilbakemelding selv om dere av en eller 
annen grunn ikke kan delta. Hvis dere er opptatte selve arrangementsdagene, er det 
kanskje noe dere kan gjøre i forberedelsesfasen. 
 
La oss gjøre dette til et flott arrangement som deltakerne vil tenke tilbake på som en fin 
opplevelse! 
 
Adresse for tilbakemelding for de som ikke har blitt spurt enda: 
bjoern.godager@hotmail.com. 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørn Godager 
Leder 
 
PS: 
Hvis dere har slekt, venner eller bekjente som har lyst til å delta, tar vi gjerne mot deres 
hjelp. 


