
 

SØR-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS     
   

TRENINGSSAMLING I TSJEKKIA 8.-11. NOV 2018 
 

Sør-Trøndelag o-krets vurderer å arrangere en høstsamling ved Doksy i Tsjekkia 
(eller evt annen destinasjon) rundt 8.-11. november 2018. Dette vil være en 
samling for neste sesongs junior- og seniorløpere, altså fra 16 år og oppover.  
 
For å kunne gå videre med planleggingen med tanke på reise, overnatting og 
treninger er vi avhengig av å ha et estimat på ca hvor mange som kan tenke seg å 
delta på en slik samling. Vi legger derfor ut en interessepåmelding, og håper alle 
som kan tenke seg å delta viser interesse allerede nå, slik at vi har et best mulig 
grunnlag til å finne egnet overnatting etc. 
 
 
Påmelding: 
Interessepåmelding på Eventor innen søndag 17.juni.  
 
Det vil senere bli lagt ut en bindende påmelding, og de som har meldt seg på 
interessepåmeldingen vil ha førsteprioritet dersom det blir begrensing på antall 
overnattingsplasser e.l.  
 
Det vil være mulig for utøvere som ikke løper for en STOK-klubb å delta på 
samlingen, men ved evt begrensinger på antall plasser vil STOK-utøvere ha 
prioritet.  
 
 
Reise: 
Planen pr i dag er å reise med fly til Praha tidlig torsdag 8.nov og hjem på 
ettermiddagen søndag 11.nov, men dette vil vi komme tilbake til etter 
interessepåmeldingen.  
 
 
Overnatting: 
Vil bli planlagt etter interessepåmeldingen. 
 
 
Treninger: 



Dersom samlingen blir i Praha slik det ser ut pr i dag vil vi benytte oss av 
treningstilbudet til Sandstones (http://repreob.hyperlink.cz/sandstones/) i området 
nær Doksy.  
 

 
 
Pris: 
Prisestimat for samlingen vil bli utarbeidet etter interessepåmeldingen.  
Pr i dag ligger flybilletter t/r Praha (via Oslo eller København) på drøyt 2000,- 
p/pers. 
STOK vil bidra med å dekke noe av samlingen for utøvere som løper for en STOK-
klubb. Utøvere fra klubber utenfor STOK må regne med å måtte betale alt selv.  
 
 
Arrangør: 
Toppidrettsutvalget i STOK. 
Terje Maroni har ansvaret for planleggingen av samlingen, så evt spørsmål, ønsker, 
kommentarer kan rettes til han på e-post terje.maroni@gmail.com 
Hvem som blir med som ledere/trenere er enda ikke avklart.  
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