
O-LEIR I  NORGE FOR
UNGE UKRAINSKE UTØVERE

Arrangør:
Vestfold og Telemark Orienteringskrets

Bidragsytere er Porsgrunn OL, OK Skeidi, Skien OK, NightHawk, Larvik OK og Ringerike OL og
Fiodor Foreningen

15. august får 43 unge orienteringsløpere et friminutt fra krigens hverdag med et to-ukers
sommeropphold i Sør-Norge. Norge. Løpe orientering uten frykt for miner og bomber, oppleve norsk
natur, kultur og skape relasjoner med unge norske utøvere, for fremtidig kontakt mellom mennesker
og nasjoner.
Eller som den ukrainske klubben skriver til oss etter at vi lanserte ideen for dem:

“This trip will be a real miracle for the Ukrainian children. I'm sure doing what they
love in the beautiful forests of Norway will be medicine for the children's psyche and
help them recover.”

Dettte er barn og ungdom i alder 12-18 år, som fortsatt er flyktninger i Ukraina. De er fra de mest
herjede områdene, - som Kherson, Mariupol, Luhansk, Donetsk,har foreldre som kjemper i krigen
som soldater, frivillig korps eller er drept.

Arrangører:
Norsk side:

Vestfold og Telemark Orienteringskrets i samarbeid med Fiodor-Foreningen og med
etablerte aktører som Porsgrunn O-klubb, Skien O-klubb, OK Skeidi, NightHawk,
Norges Orienteringsforbund, Ringerike O-lag  og flere offentlige instanser, bedrifter,
foreninger og enkeltindivider som bidragsytere.

Prosjektleder: Harald Omland , +47 908 33 263, harald@huldrafilm.no

Ukrainsk side:
Krigen legger noen utfordringer og vi har valgt å samarbeidet O-klubben “Sever”, som
ledes av Olena Dotsenko, men deltagerne er fra klubber i hele øst- og sør i Ukraina.
Hun har med seg 4 voksne ledere til.

Foreløpig program 15.-29. August 2022.
Mest mulig inkludering/mingling med norsk ungdom, gjennom O-løp, samlinger og trening. I
tillegg oppleve norsk natur og kultur
15.-19. august  Grenland

Bor på Oksøya feriesenter i Breviksfjorden
Bading, båtturer i skjærgård, båttur, O løp på Sandøya, O-løp i Larvik (Triatl-O-n)

19.- 21. august Ringerike
Ringerike OL, Karin Strande, tar seg av oss.
Vi løper Night Hawk og også møter middelalder-forbindelsene mellom
Ringerike/Norge og Kyiv-Rus’)

21.-25. august  Grenland
Vi bor og leker i Skien Fritidspark.
I tillegg så løper vi Grenlandskarusell og opplever Skien

25.-29. august  Grenland
Vi vet ikke hvor vi bor ennå, men kanskje på HAF’s hytter på Bjørkøya.
Håper det blir en leir med masse andre norske O-ungdommer.
Vi skal løpe KM i Kilebygda både lørdag og søndag, -  i terrenget der det var NM i fjor
høst.
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