Bytarkväll för orienteringsutrustning 22 oktober 2020
-Har du urvuxna orienteringskläder/skor liggande där hemma, som är fina/hela nog
för någon annan att använda?
-Eller söker du orienteringsutrustning till barnen och kan tänka dig något begagnat?
I samband med Spökvandringen, vill vi i materialgruppen försöka hjälpa till att
förlänga livet på fullt fungerande orienteringsutrustning, vilket är bra både för miljön
och för plånboken.
Obs! För att göra detta hanterbart är det viktigt att ni bara tar med strikt
orienteringsspecifika kläder/prylar, t.ex;
•
•
•
•

Klubbtröjor/jackor
OL-byxor/strumpor
Orienteringsskor (med/utan metalldubb)
Kompasser, sportident, definitionshållare etc.

(Alltså inga "vanliga" träningskläder / löparskor, skidpjäxor, vandringskängor etc.)
Så här går det till:
1. Märk i förväg upp varje plagg/sko etc. med namn, pris och ditt
swishnummer/eller text "Gratis" om du skänker det.
(Skriv t.ex. på en papperslapp och fäst med en säkerhetsnål i plagget.)
2. Ta med det du vill sälja/skänka till Finnsjögården tidigast kl. 17.00 samma
kväll. Det kommer finnas stänger och galgar, så att du kan hänga upp kläder
för bättre översikt.
3. I samband med Spökvandringen kan man välja ut och köpa det man önskar.
4. All betalning sker via Swish direkt mellan säljare och köpare.
5. I slutet av kvällen, senast kl. 21.00, är det viktigt att alla tar hem allt som de
haft med dit, men inte fått sålt/skänkt. Inget får alltså lämnas kvar på FG.
VIKTIGT:
Med tanke på corona, så är det extra viktigt att tänka på att bara några i taget går in
och tittar på kläderna, att alla håller avstånd och är noga med att tvätta och sprita
händerna. Framför allt: stanna hemma vid minsta symptom!
För er som inte har möjlighet att vara med denna kväll, finns det en grupp på FB som
heter "Sjövalla FK Orientering -Köp/Sälj/Bytes"
Ansök gärna om medlemskap.
Har du några frågor angående bytarekvällen? Hör av dig till: Ingrid@dressbakery.se

