
 

Invitasjon til MOT TV-samling 

Røsskleiva 2015 
 

MOT TV står for Miljø, Orientering og Trivsel i Telemark og Vestfold og er et fellestilbud til 

alle o-interesserte i de to fylkene i alderen 13 til 16 år (I 2015 er dette de som er født 1999-

2002).  

 

Croftholmen videregående skole, Stathelle, 4-5 desember  
Dette er den første samlingen i 2016 sesongen, litt på forskudd. Vi vil gjerne at alle de som 

fyller 13 i 2016 også blir med for å bli kjent med MOT TV gjengen, så denne samlingen er åpen 

for alle født 1999-2003.  

 

Samlingen starter fredag ettermiddag, med oppmøte på Croftholmen skole. Følg merking fra 

FV353 mellom Stathelle og Langesund. Møt opp i treningstøy. Røsskleivaløpet lørdag formiddag 

er en del av samlingen før vi avslutter i Skjærgården Badepark med bading og pizza, se program 

under.  

 

Det vil bli et møte for MOT TV koordinatorer i løpet av samlingen enten fredag kveld eller 

lørdag i Badeparken. Flott hvis klubbene da har MOT TV koordinatorer på plass, og med på 

samling.  

 

Arrangør av leiren er Skien OK.  

Program:  
Fredag:  

18.00 Oppmøte Croftholmen videregående skole.  

18.15 Moro-o natt (husk hode lykt).  

19.45 Kveldsmat 

20.15 Introduksjon til MOT TV  

21.00 5-kamp/bli kjent 

22.00 Fritid 

23.00 Ro  

 

Lørdag:  

09.00 Frokost + smøre niste  

09.30 Inne aktivitet i gymsal  

11.00 Rydde og pakke 

11.45 Avreise Røsskleiva løpet.  

13.00 Start Røsskleiva løpet.  

14.30 Bading og pizza i badeparken 

16.30 Hjemreise.  

 

Ta med:  
Sovepose, madrass, toalettsaker/håndkle, løpstøy til 2 ute økter, o-sko, joggesko + evnt 

innesko/gymtøy, badetøy, håndkle, varmt tøy, HODELYKT og REFLEKSVEST, brikke, kompass, 

kortstokk eller annet dere vil holde på med utover kvelden, litt fredagskos chips e.l. for de som 

vil. All mat ordner vi. Si fra om eventuelle allergier/spesielle behov. 

 

Påmelding av ledere og deltagere:  
Klubbvis til Åse Nysæter aasenys@gmail.com innen søndag 29 november. Klubbene blir fakturert 

for samlingen i etterkant.  

 

NB! 
Påmelding til Røsskleivaløpet lørdag 5 desember må den enkelte løper gjøre selv. Løpet vil dukke 

opp i Eventor rundt 15 november. Det er viktig å melde seg på i god tid siden løpet ofte blir 

fulltegnet pga restriksjoner mhp. terrengets fauna.  

Velkommen! 
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