
Hovedløpet	og	o-landsleieren	2019	
Tynset	2.-7-	august	

 

                            Hei alle 14-16 åringer i Østfold o-krets! 

Nå nærmere det seg årets høydepunkt for norsk orienteringsungdom, og her kommer 
mer informasjon for Østfold ungdommene.   

Årets arrangement er lagt til Tynset. I løpet av seks hektiske dager skal dere gjøre opp om 
Hovedløpsmedaljene i både sprint og langdistanse, i tillegg vil det bli en o-landsleir med mye 
moro og trening!  

Reise 
I år bytter vi ut bussen med tog. Da toget ikke venter på oss, er det lurt å møte i god tid.  

Ettersom dere også må bytte transport noen ganger lønner det seg og pakke smart.  

2. August: Halden – Oslo, med buss for tog på strekningen Rygge – Oslo S.  
Avgang fra:    Halden: 08:02  

Sarpsborg 08:24 
Fredrikstad 08:38 
Moss: 08.30 

Ankomst: Oslo S: 09:59 
Oslo S – Hamar: 10:34 – 11:50 
Hamar Tynset: 12:10 – 14:51 
 
Medbrakt matpakke/drikke på Toget er et must! Lurt og pakke med seg nok mat frem til 
middag fredag 17.30. 

Overnatting  
Vi er innkvartert på Tynset Barneskole. Alle må derfor ha med sovepose/lakenpose, 
liggeunderlag og evnt pute. Det er ikke lov med dobbelmadrass, dette pga plass utnyttelse i 
klasserommet.  
 
Måltider  
Det serves 3 måltider hver dag – frokost, middag og kveldsmat. Ved frokost smører vi 
matpakke til lunsj.  
 
Lommepenger 
Av erfaringer vet vi voksne at ungdommene bruker penger på ”ekstra mat” når butikkene er 
lett tilgjengelig. Foreldre/foresatte må selv vurdere hvor mye dere tror ungdommene trenger. 
Vi kommer ikke til å kreve penger av ungdommene til noe under oppholdet!  
 



Transport under oppholdet:  
Det er gangavstand til de fleste aktiviteter. De dagene det er behov for å reise litt lenger har 
arrangør stilt med buss, viktig her at en følger de tider de oppgir vi skal bruke.  

Pakkeliste:  
·         Kretstrøye 
·         Nok o-tøy og treningstøy, minimum 2 sett.  
·         O-sko og joggesko 
·         Regntøy og fritidstøy    
·         Innesko 
·         Sovepose, liggeunderlag (enkel) og pute 
·         EKT-brikke/ emittag (hvis du har) 
·         Kompass – gjerne 2 hvis du har 
·         Løs postbeskrivelsesholder 
·         Gnagsårplaster og sportstape 
·         Toalettsaker (tannbørste, tannkrem, shampoo, solkrem, myggstift m.m.) 
·         Håndkle 
·         En mindre ryggsekk til trening og aktiviteter 
·         Drikkeflaske 
·         Lommepenger  

- Kan også være en fordel med noe varmere tøy enn ellers i år, etter som klima i Tynset 
er en del annerledes enn det vi har her nede. Superundertøy og en ullgenser m.m. etter 
eget behov.  

 
 
Til dere som ikke har Østfoldtrøye fra før eller har en som har blitt for liten, må dere melde 
fra til meg om hvilken størrelse dere skal ha på Østfoldtrøya innen Onsdag 31 juli. Enten på 
mail eller sms.  
 
Østfoldtrøya skal brukes på kretsstafetten, hvis ikke dere skal bruke kostyme. Ellers kan den 
brukes til trening og lignende. Østfoldjakka bruker dere så ofte dere vil, vi vil jo gjerne at det 
synes at dere er fra Østfold. Men husk at under Hovedløpene lørdag og søndag, skal dere 
bruke klubbdraktene/jakkene deres J  
 
Lagene til Kretsstafetten  
I år skal det løpes mix-sprintstafett med 4 løpere på laget. Lagene tas ut etter HL-sprinten på 
søndag. Etapperekkefølgen får hvert enkelt lag lov til å bli enige om, blir dere ikke enige 
innad i laget vil lederne på turen avgjøre etapperekkefølgen for laget J. Endelige lag og 
etapperekkefølger må vi levere inn til arrangørene på søndag/mandag under OL-Leir. Hvis det 
er noen som har satt sammen lag for å ha kostymer tar dere kontakt med Chatrine. 
 
Bekledning under kretsstafetten: I tradisjon tro, deler arrangørene ut premier til beste 
kostyme i kretsstafetten. Så ja, det er lov å bruke fantasien og kreativiteten hvis dere vil J 



Det er ønskelig fra kretsens side at de som ikke skal løpe med kostymer bruker Østfoldtrøya, 
slik at det er lettere å kjenne dere igjen under stafetten J  
 
NB! Hver kveld møtes vi fra Østfold for å snakke om neste dag – tidspunkter blir annonsert 
samme dag! 
 
Husk å sjekke hjemmesiden til arrangør før avreise – der vil all viktig informasjon være 
tilgjengelig! 
Hovedløpet, Tynset 2019 
 
Ledere for Østfold er, OK MOSS stiller med Hovedledere:   
Navn  Klubb Mobil 

nummer 
Opphold 

Tore Bjørnerød  OK Moss 91167546 Fredag– Onsdag 
Pål Backstrøm Halden SK  Fredag - Søndag  
Tore Sandvik Halden SK  Fredag – Søndag 
Dag Brennås Varteig OL  Fredag - Onsdag 
Marianne Eylertsen Halden SK  Søndag - Onsdag 
    
    
 
I tillegg har Østfold i år HELE 6 unge ledere på Camp Unge trenere. Ida A. Haugaard fra 
Indre Østfold, Jakob Thorgersen fra Halden SK, Nina B. Pedersen fra SOL og Adine Ingesen, 
Kristoffer Helminsen og Alexandra Angvoll/ Nguyen.  
 
Skulle dere ha noen spørsmål, er det bare å ta kontakt og jeg svarer så godt jeg kan J 
	

Østfold o-krets v/ kretssekretær/aktivitetskonsulent Chatrine Amundsen 
mob: 472 77 115, mail: ostfold.okrets@gmail.com 
 
	

	


