Hällefors 3-dagars, ett minne för livet.
Fick för ett litet tag sedan reda på att det inte blir något mer 3-dagars.
Förvånad? – Nja, det låg liksom i luften senaste gången för 2 år sedan i Sävsjön. Med tanke på
hur mycket tid alla ni arrangörer lagt ner under åren, så är det inte så konstigt om ni vill göra
något annat för en gångs skull. Och även om några yngre tillkommit i arrangörsstaben, så är det
många vi känner igen från första gången fram till nu.
Det sjunkande deltagarantalet påverkar ju naturligtvis också viljan och orken att arrangera år efter
år. Kommer ihåg höjdaråren när campingytorna nästan inte räckte till.
Nostalgisk? – Ja, mycket…
…men framförallt fylld av många trevliga minnen.
Vi har deltagit i de allra flesta uppsättningarna av 3-dagars. Vi bommade det första året, men
sedan 1984 är Sommar o semester = Hällefors 3-dagars för oss.
Oftast har vi åkt direkt efter jobbet sista arbetsdagen före semestern, tagit vägen över Kloten och
stannat där och badat och ätit. Kommit framrullande till TC någon gång mellan 22-01, och alltid
blivit lika trevligt mottagna ”Jaha det är ni, era platser är där borta”.
Hur många nybörjarfamiljer vi lyckats få med under åren har vi dålig koll på, men det har varit en
perfekt introduktion till sommartävlingar överhuvudtaget.
- Alltid lika trevligt och gemytligt
- Nära till allt, camping, TC, dusch mm
- Roliga banor, lite svåra för de yngsta de första åren, men det har fixat till sig
- Härlig terräng, även om det naturligtvis finns sämre områden, men det står man ut med.
- En oerhört god stämning. Lite speciellt så länge ICA-handlarn var ute med sin tältaffär. Mycket
uppskattat av tanterna med handväska i Örling, som helt plötsligt fått gångavstånd till närbutiken
- Toaletterna med vippspolning har imponerat på många, inte bara de yngsta deltagarna
3-dagars har också alltid varit så mycket mer än ”bara” orientering
- Dressinåkning från Långban
- Gruvutforskning i Silvergruvan
- Kanotpaddling i Sävsjön
- Fisketävling och en och annan fisk uppdragen även vid andra tillfällen
- Kolmiletändning
- Uppträdanden med Gunde Johansson m fl (roade oxå handväsktanterna)
- Bäverskådning vid sandbankarna i Örling
- Bad i Hawaijipölen. Kanske det bästa av allt.
Framför allt har vi fått uppleva många gemytliga veckor där orienteringen, som ändå varit
huvudorsaken till att vi kommit, även lämnat gott om tid över för andra aktiviteter, samvaro med
kompisar eller bara vila.
Vi vill på detta sätt framföra ett Väldigt Stort Tack till alla er som jobbat med arrangemangen
under alla år. Ni har satt lite extra guldkant på vår tillvaro.
Om 3-dagars uppstår igen, vill vi vara bland de första som anmäler sig.
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