
                       Sommersamling 13-16 år               

Fredag 15. - søndag 17. juni 2018 
 

 

 
 
Transport Buss fra Oslo til Stokke fredag 15. juni kl 1430. Vi har bestilt 2 busser med 

totalt 100 plasser. En buss er tilgjengelig hele samlingen. Buss t/r Stokke 
koster kr 550,-. 

 
Forlegning I klasserom på Melsom barneskole.  Alle må ha med madrass, 

sovepose/lakenpose el.l. 
 
Ledere Hovedledere på samlingen er: Ingrid Eide Rapp fra Raumar orientering, mail 

adr: ingrid.rapp@siemens.com, mobil: 92421391.    
 

Klubbene må stille med ledere/trenere normalt 1 leder pr. 10 ungdom. Kretsen 
dekker utgiftene til ledere 1:10 og klubbene må betale for ledere utover dette. 

 
Mat Se måltider under program for samlingen. Meld fra om det er spesielle 

allergier det må tas hensyn til. 

Raumar orientering og AOOK inviterer til kretssamling for 13-16 år i 

Stokke 15. – 17. juni. Samlingen er i hovedsak forberedelse til 

Hovedløpet. 

Vi deltar på Camp Stokke. 
 
PROGRAM: 
Fredag 15. Juni 

 KL 1430 Buss fra Grorud og Olavsgård 

 Kl: 17-19.00, oppmøte/ innkvartering 

 Kl: 17-18.30, Sprinttrening  

 Kl: 19.00, middag. Gryterett 

 Kl: 20-21.00, foredrag i gymsalen. «Forberedelser til hovedløpet 
 

Lørdag 16. juni 

 Kl: 08.00-09.00, frokost. (niste til lunch)  
• Kl: 09.00-11.00, trening/aktiviteter. ( info kommer senere)  

 Kl: 12.30, avreise løp.  

  Kl: 14.00, Midtsommerløpet sprint  

  Kl: 16-17.00. dusj, osv.  

  Kl: 17-18.00. Middag, Taco 

  Kl: 18.00-19.00, Aktiviteter/ foredrag  

  kl: 21.00-23.00, quiz for voksne. 
   

Søndag 17. juni 

 Kl: 08.00-09.00, frokost.  

  Kl: 09.00-09.45, pakking, rydding, utsjekking.  

  Kl: 09.45, avreise til løp.  

  Kl: 11.00, Midtsommerløpet mellomdistanse,  

  Hjemreise etter løpet.  
 

mailto:ingrid.rapp@siemens.com


 
Ha med Treningstøy/o-tøy til 4 økter. Kompass, EKT-brikke, drikkeflaske. Ta med 

liggeunderlag sengetøy/sovepose og håndkle. 
 
Pris pr. pers kr 850,- kr/pers for dekning av faktiske utgifter til overnatting, kart, måltider og 

ledere. Regning sendes til klubbene etter samlinga. Buss Oslo-Stokke-retur 
koster kr 550.  

     
 

Påmelding Samlingen 
Påmelding i Eventor innen torsdag 31. mai kl 2359. 
http://eventor.orientering.no/Activities/Show/2536  
 

 Påmeldingen til busstransporten sperres når 100 plasser er nådd 
NB Husk å sjekke at det ligger riktig mailadr og telefonnr i Eventor 

   

Påmelding  Midtsommerløpene 
  Det er egen påmelding til løpene: 
  Fredag Sprinttrening: http://eventor.orientering.no/Events/Show/9400  
  Lørdag Sprint: http://eventor.orientering.no/Events/Show/9398  
  Søndag Mellom: http://eventor.orientering.no/Events/Show/9399  
 

Spørsmål om samlingen kan rettes til Dag Kolberg, dag.kolberg@orientering.no mobil 
93483165. eller Ingrid Eide Rapp fra Raumar orientering, mail adr: 

ingrid.rapp@siemens.com, mobil: 92421391 
 
 

VEL MØTT TIL EN AKTIV SOMMERSAMLING! 
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