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Camp Norway Skåne 16.-19.03.17 

 

Velkommen til Camp Norway i Skåne! 

Camp Norway er en serie treningssamlinger med høy kvalitet på treninger og faglig 

påfyll. Samlingen i Skåne vil gå parallelt med landslaget sin samling og det gis tilgang 

til flere øktene som landslaget trener. Noen økter vil også være sammen med 

landslaget. 

Camp Norway vil alltid ha skikkelig krevende treninger og et høy faglig innhold. Nedre 

aldersgrense på samlingen i Skåne er 15 år og det er en sterk anbefaling fra 

forbundets side at løperne som deltar har ledere til å følge opp treningen før, under 

og etter. Vi forventer også at løpere som deltar er på et så høyt nivå at de har et 

bevisst forhold til utvikling og måling av dette. Det bør nevnes at neste Camp Norway 

i sommerferien vil ha en 17 års grense. 

Landslaget vil ha samling på Åhusstrand samtidig og det er deres økter vi vil trene i. 

Hardøktene vil være sammen med landslaget. 

Program: 

6 økter totalt, alle med kort reisevei. Høyintensiv økt i skogen med landslaget fredag 

og søndag formiddag, resten av øktene er ulike momentøkter. Det er også 

tilgjengelige sprintøkter. Det blir rullering av tekniske økter mellom klubbene for å 

unngå kø i skogen. Lørdag vil det være trening fra Åhus, og det vil bli jenteøkt og 

gutteøkt denne dagen. Mer om dette når samlingsplanen legges. 

Løperutvikling: 

Fredag vil landslaget gå gjennom den høyintensive økta sammen med deltakerne på 

Camp Norway. 

Lørdag vil det holdes et jenteforedrag ved Anne Margrethe Hausken Nordberg om 

selvtillit og et gutteforedrag av Jon Aukrust Osmoen om utvikling av løpshastighet og 

overgang junior til senior.  
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Vi kommer tilbake med mer informasjon her. 

Trenerutvikling: 

Fredag blir forbundets filosofi for utvikling av løpere fra ungdom-junior-senior 

presentert og diskutert i åpent trenerforum.  

Overnatting: 

Vi anbefaler at klubbene bestiller overnatting i nærheten av Åhus Seaside, her vil det 

være foredrag og faglig påfyll for både trenere og utøvere. 

Vi har innhentet et tilbud fra Åhus Seaside på helpensjon i BB rom til 699 SEK/dag per 

person og hotellrom til 899 SEK/dag per person. Frokost, sportslunsj og sportsmiddag 

er inkludert. Booking via info@ahusseaside.com med frist 16.02. Det finnes et 

begrenset antall rom i hver kategori. Bestilling betales ved booking.  

«Camp Norway» i emnefeltet gir den reduserte prisen. 

Det er selvfølgelig ok om dere velger å bo et annet sted i nærheten. 

Påmelding: 

I Eventor http://eventor.orientering.no/Activities/Show/1886  

Spørsmål rundt samlingen sendes til Eivind Tonna 

eivind.tonna@orientering.no eller 92019807 
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