
 

Datum Aktivitet/förening Plats Team
16/6 O-CAMP Töreboda
17/6 O-CAMP Töreboda
18/6 Tibro OK Tibro
19/6 Hjobygdens OK Hjo

20/6 OL-konfirmationen Tiarp
21/6 Midsommarafton -
22/6 Lidköpings VSK Lidköping
23/6 OK Klyftamo Götene
24/6 IF Hagen Skövde
25/6 Mariestads FK Mariestad
26/6 - -
27/6 - -
28/6 - -
29/6 - -
30/6 - -
1/7 Bredareds IF Bredared
2/7 Hestra IF Borås
3/7 OFFTRAIL Running www.offtrail.me
4/7 IK Ymer Borås
5/7 Cykeldag -
6/7 Tjoget Lessebo
7/7 Tjoget Lessebo

Team
Team Byggfabriken leds av friluftsnörden 
Hanna Jansson som kan räkna antalet 
orienteringsstarter på en hand med ofullständigt 
antal fingrar. Tillsammans med henne finner 
vi Henny Samuelsson som orienterade flitigt som barn och 
helt enkelt längtar tillbaka till det goda livet. Denna nyfikna och 
viljestarka duo kommer ge ett perspektiv på orienteringen som 
säkerligen kommer inspirera en ännu bredare publik!

Team
Under ledning av 2012 års mr. Stroganoff 
(Anton Pettersson) drar detta team ett streck 
genom stora delar av Västergötland.

Med sig på resan har han lyckats lura in John 
Kumlin som får sig en rejäl uppvärmare inför 
den efterkommande Borås-veckan.

Team

Till sist har vi grabbarna som vägrar släppa 
taget om sitt kära Volontering trots att de lovat. 
Benjamin Edlund och John Kumlin kommer 
även i år att damma av sina stålhästar och göra vägarna osäkra.

Följ utvecklingen och var med och påverka årets projekt på:
www.volontering.com

Orientering, träning och välgörenhet!
Alla som deltar under Volonterings-träningarna och dess 
cykelturer är automatisk med och bidrar! Varje cyklad kilometer 
och varje OL-kilometer genererar pengar till ungdomsatsningen i 
distriktet. ALLA pengar som våra projektpartners bidrar med går 
aoavkortat till detta.
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2013

Tre team - ett distrikt!
2012 års Volontering bestod av ett enda 
team som täckte in i stort sett hela distriktet 
under sin resa. I år kommer världens 
roligaste cykel- och orienteringsäventyr 
delas in i tre regioner med tre olika team. 


