
Ahoj příznivci orientačního běhu 
 
Přeposílám atraktivní nabídku pro orientační běžce, kteří mají něco společného s lesem. 
Nabídka zúčastnit se Mistrovství Evropy lesníků v orientačním běhu se týká nejen lesníků, ale 
stačí splňovat jednu z následujících podmínek 
 

• vlastnit jakkoliv velký pozemek vedený v kultuře les, 
• aby vaše rodiče vlastnili jakkoliv velký pozemek vedený v kultuře lesa 
• jste pracovník firem s lesnickým nebo dřevařským zaměřením,  či jeho rodinný 

příslušník 
• pracovník státní správy lesů a ochrany přírody, který se při práci zabývá lesem, či jeho 

rodinný příslušník 
 
Letošní ročník se uskuteční ve dnech od 16. srpna do 20. srpna v jižní části Švédska v oblasti 
Ähus-Kristianstad. Závody mají sportovní i poznávací charakter. 
 
Podrobnosti k programu, ubytování, dopravě a poplatku jsou uvedeny v přiložené pozvánce  a 
na webových stránkách akce http://efolsweden.com/ 
 
Přihlášku za ČR zasíláme hromadně (deadline- termín do 20.6.2016 !!). 
 
Všechny poplatky jsou přehledně na stránkách uvedeny v odkaze „Registration and fees“, 
souhrnně: 
 
Startovné 53 € (narozeni r. 2002 a později 0 €), banket 25 € (narozeni r.2002  a později 19 €),  
lesnická exkurze -25 €  a, b, c : 
 
a) Návštěva u Eriksberg Wildlife -řeka Mörrum a lov lososů, studium lososa v jeho 

přirozeném prostředí. Celulózka, která kromě tradiční buničiny vyrábí i viskózovou 
buničinu pro výrobu oděvů. 

b) Navštěva lesního majetku- po dobu dvou generací hospodaří trvale udržitelným 
způsobem, s praktickou ukázkou dobré ekonomiky. Návštěva Wanås Manor, který kromě 
zemědělství má stálou výstavu soch v parku. 

c) Kristiandstads Vattenrike- chráněná bažinatá oblast v okolí Kristianstad, podél dolního 
toku řeky Helge v Hammarsjön. Od roku 2006 jako biosférická rezervace. Návštěva 
nejnižšího místa Švédska -úroveň země je 2,41 metrů pod hladinou moře. 

 
Ubytování viz Housing, v  Strandvillan Ähus, 4-bed room/ 4 days- 24 €/os/den; 8-bed room/ 4 
days-16 €/os/den, zatím předběžně pro 12 osob. Strava vlastní. Celkem tedy bez dopravy 
(auto + trajekt), všechno s dražším ubytováním 199 € ( 5570,-),  všechno s levnějším 
ubytováním 167 € ( 4700,-). Do půlnoci 19.6.2016 prosím dejte vědět, pokud máte zájem se 
za ČR této akce zúčastnit.    
 
Prosím o rozeslání tohoto e-mailu členům vašeho klubu. Budeš-li vědět o dalším zájemci, co 
má něco s lesem společného (nejen OB J ) a měl by zájem, přepošlete mu. Díky. 
 
Pěkný den. 
 
Roman Šimek 
724 227 172 

http://efolsweden.com/

