
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag (justeringer kan kommer):  
10:30 Oppmøte i treningstøy, felles avgang fra 

Solli parkering til Vestlia.  

Slå opp telt, informasjon om leiren  

11:30 Lunsj medbrakt matpakke og drikke 

12:00 Bli kjent aktiviteter 

14:30 Enkelt måltid 

16:30 O-aktivitet 

19:00 Middag 

20:00 Fri moro 

22:00 God natt 

 

Søndag: 

08:30 Frokost 

10:00 O-aktivitet 

12:00 Lunsj og premieutdeling 

13:00 Hjemreise fra Solli parkering 

 

 
 

 

 

 

Påmelding senest 6. juni: 

Eventor: http://eventor.orientering.no/Activities/Show/2056 
Informasjon også på AOOKs hjemmesider:  
http://orientering.no/kretser/akershus-og-oslo/aktivitet/o-troll-leir/ 

Informasjon om leiren: Sigrun Hernes Ytterbø – sigrun.ytterbo@gmail.com (45401394) 

 

  

 

 

 

Frammøte: Lørdag 11.juni kl. 10.30 på Solli utfartsparkering Asker. 

Overnatting: Teltleir på Vestlia, Asker sin klubbhytte i Vestmarka (klubbene må ha med telt til egne deltakere 

– voksne kan evt. sove inne). Garderober og mat inne på hytte, utedo! 

Deltakere: O-troll leiren er åpen for alle som er 10 -12 år i kalenderåret 2016, og er medlem av klubbene: IL 

Tyrving, Heming Orientering, Asker SK, Fossum IF, Vestre Aker SK, Lommedalen IL, Bærum SK, Haslum IL, 

Sørkedalen IF, Stabekk IF og Nydalens SK. 

Det blir aktiviteter tilpasset både dere som er helt nye og dere som allerede har vært med på orientering 

lenge. 

Ledere fra klubbene: Vi ber hver klubb om å stille med en leder per 6-10. barn som overnatter sammen med 

barna. Små klubber kan samarbeide om dette. 

Pris pr deltaker er kr 400,- som faktureres klubbene i etterkant i henhold til påmeldte. 

Ta med: Klær etter vær, nok tøyskift til trening og aktiviteter, flere ekstra par sokker, ekstra sko (vi kan bli 

våte på beina selv om det er fint vær), overnattingsutstyr (telt, sovepose og liggeunderlag), 

håndkle/toalettsaker, kompass, EKT-brikke (vi har noen brikker som kan lånes), drikkeflaske med drikke og 

medbragt lunsj lørdag, 

Matservering: Frukt + (enkelt måltid lørdag), Middag lørdag, frokost og lunsj søndag. Gi beskjed dersom det 

er noen som har matallergi. 

Deltakerpremie: Alle får deltakerpremie gitt av Akershus og Oslo orienteringskrets. 
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