
                            
Vårsamling 13-16 år               

Fredag 31. mars - søndag 2. april 
 

PROGRAM 
Buss transportplan fredag  

Buss 1 
    

Sted Kadettangen 

Oslo S/Thon 
hotell opera 

Korsegården 
Busslomme 

 Avgang 1430 1500 1540 
 Ansvarlig for opplasting Harald Bakke Ole P K Gjessing Ingrid Tveite 

 

Klubber 
Asker, Tyrving, 
Fossum Bækkelaget Ås-NMBU 

 Ansvarlig på bussen Harald Bakke 
   

      Buss 2 
    

Sted Olavsgård Shell Grorud 

Ullevål st 
/Thon hotell 

Østensjøveien 43 
Brynseng  

Avgang 1430 1445 1500 1530 

Ansvarlig for opplasting 
Hanne Eide 
Rapp Ingrid Blindheim Anders Flågen Eilert Aamodt 

Klubber Raumar, Fet Lillomarka 
Nydalen, Koll 
Heming  Oppsal 

Ansvarlig på bussen Anders Flågen 
 
 

   
Møt opp 15 min før avgang, bussene går på avgangstidspunktet (venter ikke på noen) 
Opplastingsansvarlig melder fra til transportleder hvem som er med. 
 
Ha med matpakke for reisen og til å spise rett etter trening. Husk drikke! Om du ikke kan 
reise i treningstøy, pakk dette lett tilgjengelig i en liten sekk som du kan ha inne i bussen. 
Privat bil 
De som er satt opp på privatbil må selv gjøre avtale med sjåføren om transporten. 
Privatbilene kjører direkte til treningene. 
Mangler du transport ta kontakt med Ola Peter Krohn Gjessing olapkg@gmail.com, tlf 
95810181 
  

Fredag: 
17.00-18.30 Trening fra Ingedal(vi kjører direkte til trening) 

E6 til Ingedalskrysset syd for Sarpsborg, derfra riksvei 118 retning Halden i 4.1 km. 

Ta til venstre ved bussholdeplass rett etter en stor rød låve på venstre side 

Korridor orientering + vanlig mellomdistanse: A og B alternativ. 

Kart: Ingedal, mellom Sarpsborg og Halden. Vi tar denne økten på vei til 
Hotellet. Alle må derfor stille i orienteringstøy og være klare allerede ved 
avreise. Ca. 1.5 time å kjøre. 

 
19.00 Innkvartering og dusj på hotellet 
19.30 Middag: Gryterett med ris og salat 
22.30 Være i ro på rommene 

https://www.google.no/maps/place/Kadettangen+12,+1337+Sandvika/@59.8888703,10.5260727,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4641135e799f41a7:0xfb918e5ed8fb796!8m2!3d59.8888676!4d10.5282614!5m1!1e1
https://www.google.no/maps/place/Thon+Hotel+Opera/@59.9098777,10.7494582,17.32z/data=!4m5!3m4!1s0x46416e8a48ee3e9b:0xc4f89a926a96cd2e!8m2!3d59.9095299!4d10.7533117!5m1!1e1
https://www.google.no/maps/place/Thon+Hotel+Opera/@59.9098777,10.7494582,17.32z/data=!4m5!3m4!1s0x46416e8a48ee3e9b:0xc4f89a926a96cd2e!8m2!3d59.9095299!4d10.7533117!5m1!1e1
https://www.google.no/maps/place/Korseg%C3%A5rden/@59.6618537,10.7460516,18z/data=!4m5!3m4!1s0x464144b094ee9229:0x405ea80b794ffa75!8m2!3d59.662734!4d10.7474088!5m1!1e1
https://www.google.no/maps/place/Quality+hotel+Olavsgaard/@59.9781809,11.0028001,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x46417b0b8a678797:0xddb5220497b31d5e!2sOlavsgaard+N%C3%A6ringspark+AS!8m2!3d59.9780601!4d11.0097202!3m4!1s0x0:0x27fb1d8d3fd9f8fa!8m2!3d59.9792768!4d10.99976!5m1!1e1
https://www.google.no/maps/place/SHELL+GRORUD/@59.9602993,10.8817577,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4641700f71e3ee55:0x4a8bd668130ab96f!8m2!3d59.9602966!4d10.8839464!5m1!1e1
https://www.google.no/maps/place/Thon+Hotel+Ullevaal+Stadion/@59.9495957,10.7340311,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46416dfcb9e76393:0x4ef0c9de9ab26bd0!8m2!3d59.949593!4d10.7362198!5m1!1e1
https://www.google.no/maps/place/Thon+Hotel+Ullevaal+Stadion/@59.9495957,10.7340311,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46416dfcb9e76393:0x4ef0c9de9ab26bd0!8m2!3d59.949593!4d10.7362198!5m1!1e1
https://www.google.no/maps/place/Nemi+forsikring+AS/@59.9083312,10.8102273,17.64z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x46416fa85cfd1269:0xfd9860cd0534dcf4!2sBrynseng!8m2!3d59.909127!4d10.812933!3m4!1s0x0:0xed41aa99d381cf90!8m2!3d59.9098081!4d10.8133612!5m1!1e1
https://www.google.no/maps/place/Nemi+forsikring+AS/@59.9083312,10.8102273,17.64z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x46416fa85cfd1269:0xfd9860cd0534dcf4!2sBrynseng!8m2!3d59.909127!4d10.812933!3m4!1s0x0:0xed41aa99d381cf90!8m2!3d59.9098081!4d10.8133612!5m1!1e1
mailto:olapkg@gmail.com
https://www.google.no/maps/@59.1508884,11.2458972,19.5z


23.00 Stille 
 
 
 

Lørdag 9. april Høyåshytta ved Halden hele dagen 

Fra 07.30-> Frokost med smøring av matpakke til lunsj 
9.30: Avreise hotellet. Alle har med matpakke, drikke og skift/varme klær. 
10.00: 1. økt postplukk. 4-5 km A og B alternativ 

11.30: Gjennomgang 1. økt. 
12.00: Lunch. Matpakke fra hotellet Avslapping. Vi kan bruke hytta. 
14.00: Stafett trening med 2 mannslag, 2 etapper hver. En 13-14 og en 15-16 på 
hvert lag, gjerne av hvert kjønn hvis vi klarer.  
15.30: Gjennomgang/Transport tilbake.  
17.30 – 18.30 Middag: Karbonader med potet og grønnsaker 
19.00 Sosial - foredrag ved Fanny Horn Birkeland Thon hotell Halden 
21.00 Kveldsmat: Brød, pålegg, yoghurt, korn 
22.30 Være i ro på rommene 
23.00 Stille 

Husk å smøre matpakke ved frokost og ta med drikke! Ta med o-tøy til to økter og 
(varmt) tøy etter årstiden til å ha mellom øktene. Ta gjerne med noe å leke med ute 
(ball eller annet)! 
 
Søndag 10. april 

Fra 08.00-> Frokost med smøring av matpakke til lunsj 
10.00: Avreise hotellet. Begge bussene møter 0930 ved hotellet. 

Skjeberg marka. Åpen og lettløpt terreng.  Det blir laget 2 løyper en 4 km (B nivå) og 
en 6 km (A nivå). Kanskje vi kan ta felles oppvarming først 

13.30 Hjemreise 
Ca 15.00 Tilbake på Oslo S (buss 1) / Ullevål stadion (buss 2) 
Ca 15.30 Tilbake på Kadettangen (buss 1) / Olavsgård (buss 2) 
 
Ta med alt bagasje når dere reiser fra hotellet til treningen, vi kommer ikke tilbake til 
hotellet igjen. Velg riktig buss når dere pakker ut fra hotellet; buss 1 går via Oslo S til 
Kadettangen og buss 2 går via Ullevål stadion, Shell stasjon Grorud til Olavsgård. 
Husk å smøre matpakke ved frokost og ta med drikke. Skiftetøy (varmt tøy) er også 
viktig. 
 

Overnatting Park Hotell Halden.  
Det er ikke lov å forlate hotellet utenom treningene uten å snakke med en leder. 
 

Ledere Kontaktpersoner Heming orientering:  
Ola Peter Krohn Gjessing olapkg@gmail.com, tlf 95810181 

 
Ha med Treningstøy/o-tøy til 4 økter. Kompass, Emitbrikke, drikkeflaske og 

gjerne uteleker. Varme klær for april-vær. Dere trenger IKKE ta med 
sengetøy. 

 
Forfall  
Blir du syk eller en annen grunn til at du ikke kan være med på samlingen så må du 
melde fra om dette snarest mulig. Det gis ingen refusjon på egenandel ved forfall 
etter påmeldingsfristen. 
 
Spørsmål om samlingen kan rettes til Dag Kolberg, dag.kolberg@orientering.no 
mobil 93483165.  
 

VEL MØTT TIL EN AKTIV VÅRSAMLING !  

https://www.google.no/maps/place/Thon+Hotel+Halden/@59.1188114,11.3840109,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464412db860302b9:0x7e750de0d7cca515!8m2!3d59.1188087!4d11.3861996!5m1!1e1
https://www.google.no/maps/place/Park+Hotel+Halden/@59.125146,11.3722522,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x464412e8f4bd3f71:0x17c1a74a56c816eb!5m1!1e1
mailto:olapkg@gmail.com
mailto:dag.kolberg@orientering.no

