
Hei alle påmeldte utøvere fra AOOK til årets HL og OLL på Konnerud! 

Her kommer litt informasjon om hovedløpet og o-landsleiren. Følg ellers med på: 

• Kretsens side: http://www.orientering.no/krets/AOOK/Sider/default.aspx 

• HLs hjemmeside: http://www.hl16.no/ 

Program HL og OLL 

Se eget program for AOOK (kommer senere etter at HLs program er klart).  

Detaljert tidsplan for hele leiren har ikke kommet ennå, følg med på hjemmesiden til HL. Skriv ut 

denne så dere vet når og hvor ting skjer. Oppfordrer alle til å stille på lagledermøte som skjer hver 

dag samt få med seg foredrag mm 

Reiseopplegg / oppmøte for kretsens løpere og ledere 

I år er det ikke noe felles reiseopplegg siden arrangementet forgår så nært. Felles oppmøtetidspunkt 

for innkvartering og fortrening er satt til fredag 5. august kl.14.30 direkte på Svensedammen 

ungdomsskole. 

14.30-15.30: Innkvartering 

15.30-16.30: Trening 

17.00-19.00: Middag 

(20.00-20.45: Lagledermøte) 

20.45-21.30: Kretsmøte (alle løpere, bl.a. info om HL-sprint v / Sven Arne Gylterud) 

21.30-22.30: Kveldsmat 

Videre program kommer på HL, og blir opplyst om på kretsmøtet fredag. 

(På kretsmøtet lørdag kommer Sondre Ruud Bråten til å ha info om HL-lang). 

O-landsleiren avsluttes med Kretsstafetten 10. august: Dette arrangementet antas ferdig ca kl. 12.00.  

 

Overnatting og servering  

Utøvere overnatter i klasserom og grupperom ved Svensedammen ungdomsskole. Ta med et godt 

underlag og pute. Jenter og gutter sover i hver sine klasserom, fordelt på aldersklasser.   

NB! Det er kun tillatt med liggeunderlag/ luftmadrasser i enkeltsengsbredde! 

 

 

 

http://www.orientering.no/krets/AOOK/Sider/default.aspx
http://www.hl16.no/


Laguttak kretsstafetten 

Lagene tas ut etter HL sprint. Det er i utgangspunktet amerikansk uttakning, men det vil bli tatt 

hensyn til at det er ulik vanskelighetsgrad i de forskjellige klassene. Vi informerer om kriterier for 

stafettuttak på kretsmøtet fredag kveld. Ungdommene får vite hvem de skal på lag med i god tid før 

stafetten, slik at de kan planlegge kostyme. Det er lov å ta med seg effekter hjemmefra. Ellers er det 

imponerende hvor kreative ungdommene er på kort tid! 

Det er mange som ikke har meldt seg på stafettene. Vi har meldt på lag til alle deltagerne på OLL. 

 

Mer info får dere på kretsmøtene på HL  

 

Kontaktinfo hovedledere: 

Øystein Rapp, Raumar, mobil: 971 27 460, oystein.rapp@gmail.com 

Rune Scheele, Nydalen, 951 20 231, runescheele@gmail.com 

Hans Olav Hygen, Østmarka,  hohygen@gmail.com 
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