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INFORMASJON OM HOVEDLØP OG O-LANDSLEIR 2019 FOR LØPERE OG LEDERE 
FRA AOOK 
 
Hei påmeldte løpere og ledere til Hovedløpet og O-landsleir 2019! 
 
Orienteringsgruppa i Tynset IF ønsker løpere, ledere, trenere og tilskuere velkommen til Hovedløp 
for yngre og O-landsleir på Tynset i perioden 2. – 7. august 2019. I løpet av fem hektiske dager skal 
dere kjempe om hovedløpsmedaljer i både sprint og langdistanse, og det blir o-landsleir med mye 
moro og trening! På Hovedløpet og O-landsleiren møter dere ca 400 jenter og gutter fra hele 
Norge. 
 
Forenklet program 
Fredag 2. august: Innkvartering og fortrening 
Lørdag 3. august: Hovedløp Langdistanse 
Søndag 4. august: Hovedløp Sprint 
Mandag 5. august: O-landsleir - Aktivitetsdag 
Tirsdag 6. august: O-landsleir - Treningsdag 
Onsdag 7. august: Kretsstafett, utsjekking og hjemreise 
 
For detaljert info om HL og O-landsleiren, følg med på: https://www.hloll2019.no/   
 
Innkvartering 
Alle løpere, ledere og trenere innkvarteres i klasserom på skole i Tynset sentrum. Alle må ha med 
sovepose og liggeunderlag. 
 
Bespisning 
Det er fire måltider pr dag. Frokost, middag og kveldsmat spises på skolen. Lunsj smøres ved 
frokost og tas med av den enkelte. Deltakere med spesielle behov/allergier må melde fra til 
arrangør ved påmelding i Eventor. 
  

https://www.hloll2019.no/
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Forslag til pakkeliste 
 

Ta med:  

● Mat og drikke til reisen (første måltid er middag fredag) 

● Nok o-tøy og treningstøy, minimum 2 sett. Husk klubbdrakt til Hovedløpet 

● Klubbens overtrekksjakke 

● O-sko og joggesko  

● Regntøy og fritidstøy (gjerne litt penere tøy til diskotek) 

● Tursko/fjellsko til aktivitetsdag på mandag 

● Dagstursekk til aktivitetsdag på mandag 

● Innesko  

● Sovepose og liggeunderlag 

● EKT-brikke/ emiTag (hvis du har) – sjekk behov for batteribytte på www.emit.no 

● Kompass – gjerne 2 hvis du har.  

● Løs postbeskrivelsesholder  

● Gnagsårplaster og sportstape  

● Toalettsaker (tannbørste, tannkrem, shampo, solkrem, myggstift m.m.) 

● Håndkle 

● Drikkeflaske 

● Papir og skrivesaker 

● Lommepenger 

● All informasjon du har mottatt. Lurt å printe ut fra arrangørens hjemmeside den  

informasjon som betyr noe for deg!  

Kjekt å ha:  

● Solbriller 

● Effekter til kretsstafetten (utkledning) – jenter 16 år oppfordres spesielt til å ta et 

ansvar for 4 enkle kostymer slik siste års jenter 16 år gjorde i Kristiansand.  

AOOK har også i år egne premier til de 5 best utkledde AOOK lagene! 

● Mobiltelefon, lader, powerbank. Legg inn ledernes tlf.nr før avreise.  

● Paraply 

● Badetøy 
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Reise 
AOOK har satt opp 2 busser som kjører til Tynset fredag 2. august kl 09.00 og retur fra Tynset 
onsdag 7. august etter kretsstafetten ca kl 1300. Transportplan sendes ut på mail til de som har 
meldt seg på transporten. 

 
- Alle må være på plass på det angitt sted 15 min før fremmøtetidspunktet. 

Bussene vil laste opp å kjøre med en gang (venter ikke på noen) 

- Klubbledere er ansvarlig for å melde fra til transportleder når alle er på plass 

- Ta med mat og drikke på bussen. Det blir en stopp i området Elverum på veien til Tynset. 

- Det blir trening straks etter ankomst Tynset så ha løpstøy på eller lett tilgjengelig på bussen. 

 
Terrengsperringer 
For foreldre som leverer barn direkte på Tynset og alle deltagere i hovedløpene oppfordres det til 
å være klar over terrengsperringene som omfatter store deler av Tynset sentrum inntil Hovedløpet 
sprint er ferdig på søndag (grønn hovedvei er lov å bruke uten kart):  
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Lederoversikt fra kretsen 

 
 
 
 
 
Hilsen kretsens Hovedløpskomité ved: 
 

Eilert Aamodt (Oppsal Orientering) 
Tlf 95221963 
eilert.aamodt@gmail.com  
 

Rune Scheele (Nydalen) 
Tlf. 95120231 
runescheele@gmail.com 
 
 

Dag Kolberg  
Fagkonsulent AOOK 
Mobil 93483165 
Dag.Kolberg@orientering.no 
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