
Versjon 1.  8.mars 2021 

Innbydelse 

AOOK vårsamling 13-16 år 

 
Dato: 10-11 april 2020 

Hvor: Mossemarka lørdag, Lysaker søndag 

Arrangør: Oppsal Orientering, kontaktinfo ka.aanensen@gmail.com 

Konsept:  

 «Treningssamlingen» anses å tilsvare en klubbtrening, da hver klubb trener med sine 
vanlige treningskohorter, helt uavhengig av andre klubber.  

 Hver klubb reiser «samlet», alt ettersom hva corona-reglene tilsier på tidspunktet for 
samlinga i den kommunen du bor i. Klubbene organiserer transporten selv.  

 Det forutsettes at man reiser direkte t/r treningen, uten å stoppe på butikker, toalett 
etc i andre kommuner enn sin egen.   

 Klubbene får tildelt hvert sitt tidspunkt for oppmøte på p-plass for å spre deltagerne 
utover dagen, både i forhold til coronarestriksjoner og for å unngå opphoping av 
løperne i løypene. 

 Hver klubb stiller med trenere/ledere til sine utøvere.  
 Hver klubb printer selv kart til sine løpere. Kontaktperson bes sende mail til arrangør 

så vi får sendt løypefiler når det nærmer seg samling. 
 Hver klubb er ansvarlige for at sine utøvere overholder gjeldende coronarestriksjoner 

både under transport og på selve treningen. Er du syk, har symptomer på 
luftveisinfeksjon, i karantene eller i isolasjon kan du dessverre ikke delta på 
«samlinga». 

 Sosialt: det ligger dessverre ikke an til at vi kan samle alle sammen eller 
aldersgrupper. Vi oppfordrer hver klubb til å finne på noe sosialt for løperne på 
lørdag etter treningen hvis det er mulig i forhold til coronarestriksjoner.  
 

Dersom vi på tidspunktet for «samlingen» ikke kan bedrive organisert klubbtrening, men kun 
egentrening, vil postene i skogen henge ute ca en ukes tid. Mer info vil i så fall bli gitt.  
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PM lørdag 10.april 

Kart: Mossemarka, 1:10.000 

Parkering: Noreødegården. Ca 1.2 km til start/mål (ikke merket). 

Alternativ parkering Vanem Parkeringsplass. Ca 2 km til start/mål (ikke merket). 

Løyper 

A-nivå B-nivå C-nivå 
Postplukk: 3.6 km, 16 poster B-løype: 2.9 km, 9 poster C-løype: 2.5 km, 7 poster 
Full fart A1: 2.3 km, 4 poster B-bonus: 2.5 km, 7 poster  
Full fart A2: 2.0 km, 4 poster   

 

Det henger postskjermer på postene. Ingen stempling og ingen koder.  

Lurt å gjøre: For løpere på C- og B-nivå er det lurt at løperne tar en god gjennomgang av 
løypa sammen med trenerne på forhånd. Trenerne stiller spørsmål slik at utøverne selv 
klarer å resonnere seg fram til et godt veivalg og en god måte for å finne posten. Husk også å 
snakke om hva man kan gjøre dersom man er usikker eller ikke finner posten.  

Alle løpere bør evaluere økta etter man har løpt, gjerne sammen med trenerne. Hva var jeg 
god på? Hva glemte jeg å gjøre her? Hva lærte jeg?  

Klubb Oppmøtetid 
på p-plass 

Antall påmeldte 
deltagere inkl. 

ledere 2020 
Oppsal Orientering 10:00 32 
Bækkelaget SK 10:30 4 
Heming Orientering 10:30 4 
Nydalen SK 11:00 27 
IL Koll 11:30 8 
Raumar Orientering 12:00 12 
Nittedal OL 12:00 4 
Østmarka OK 12:30 9 
Fossum IF 13:00 24 
Fet OL 13:30 6 
Nordre Follo Orientering 14:00 4 
Lillomarka OL 14:00 11 
Tyrving IL 14:30 11 
Asker Skiklubb 15:00 22 
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PM søndag 11.april 

Kart: Lysaker, 1:4000 

Parkering: 3 timer gratis parkering på CC vest https://ccvest.no/om-oss/parkeringsregulering/ 

NB! Fra parkering er det obligatorisk veivalg til start (ikke merket), se kart under. Man velger 
selv om man starter med løype 1 eller løype 2. Fra mål i en løype til start i neste løype gir 
veivalget seg selv.  

Løyper: 2.1 km + 1.9 km 

Det henger små treningsskjermer på postene. Ingen stempling, ingen koder. 

Lurt å gjøre: Trenerne tar en gjennomgang av spesielle karttegn, samt postbeskrivelsestegn.  

Alle løpere bør evaluere økta etter man har løpt, gjerne sammen med trenerne. Hva var jeg 
god på? Hva glemte jeg å gjøre her? Hva lærte jeg?  

Klubb Oppmøtetid på p-plass 
Oppsal Orientering 10:00 
Bækkelaget SK 10:30 
Heming Orientering 10:30 
Asker Skiklubb 11:00 
IL Koll 11:30 
Tyrving IL 12:00 
Nittedal OL 12:00 
Østmarka OK 12:30 
Fossum IF 13:00 
Fet OL 13:30 
Nordre Follo Orientering 13:30 
Lillomarka OL 14:00 
Raumar Orientering 14:30 
Nydalen Skiklubb 15:00 

 

 


