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VASALOPPSKONTROLLEN
Arbetet med att färdigställa den nya byggnaden vid vasaloppskontrollen i Oxberg går över förväntan,
enligt arbetsledaren Håkan Östberg. Exteriören är i stort sett klar och innandömet kommer med stor
sannolikhet att vara färdigt under oktober.
Till vasaloppsveckan 2009 kommer också funktioner utanför själva kontrollbyggnaden, såsom en ny
kioskbyggnad, att finnas på plats enligt OIF:s ordförande Leif Lekander.
Till höger om den nya
kontrollbyggnaden skymtar den
hittillsvarande kiosken och den
gamla speakerkuren

Håkan Östberg och Hans
Berglind vid det nya koket. Tre
av tankarna rymmer 1 250 liter
vardera, den fjärde 700 liter

HÄLSOVECKAN I OXBERG
Hälsoveckan i Mora genomfördes under tiden 31 augusti – 7 september. Under den avslutande dagen
genomfördes två aktiviteter i Oxberg. Dessa fick också avsluta 2008 års sommarprogram i
Oxberg/Gopshus:
Terränglöpning för barn och ungdom
Ett 30-tal ungdomar i åldrar från 1 till 12 år ställde upp och gick och sprang på snitslade banor i terrängen
runt Oxbergs IP.
Någon tidtagning förekom inte och alla fick pris.

Inför starten värmde alla upp under Sabines ledning

Några av de yngsta deltagarna med följeslagare vid startlinjen

Stavgång
På eftermiddagen den 7 september deltog 8 personer i Oxbergs IF.s stavgång. Gruppen gick från
fotbollsplanen via Ljustjärnsvägen och halvvasespåret till slogboden i Sjurby. Där väntade välförtjänt
blåbärs-soppa och vatten. Halva gruppen fortsatte bort mot Sjurby och resten vände åter.

VASASTAFETTEN
Vasaloppet tackar alla för en bra insats i VasaStafetten 2008. Tävlingen har fått mycket beröm från nöjda
löpare och arrangören kände sig trygg hela vägen från första mötet fram till sista lagets målgång.
.

ÄLGJAKTEN 2008
Oxbergs jaktlag håller jaktmöte söndagen den 12 oktober kl 16.00 i Bygården.
Jakten börjar måndagen den 13 oktober.

