
 
 

Norges orienteringsforbund inviterer i samarbeid med 

Wang toppidrett og Heimdal VGS til vintersamling i 

Alicante 25.Februar – 04. Mars 2019. 

Samlingen vil være tilpasset nivået for juniorløpere samt yngre 

seniorer. Basen for campen vil være Marjal Sporting Centre, som 

ligger cirka 1 kilometer fra aktuelle kart for flere av øktene på 

samlingen.  

Treninger: 

Det vil bli tilbud om cirka 12 o-tekniske økter nede i Alicante. Øktene 

vil for det meste foregå i kystterreng nede ved Alicante, og det vil 

hver dag være tilbud om å trene to økter. Treningene foregår i 

detaljert kurvebilde, og åpen skog. Kurveorientering og 

kompassløping vil derfor stå i fokus på samlingen. I de o-tekniske 

øktene vil det også inngå 1-2 sprintøkter. For deltakelse på samlingen 

vil det være et krav at utøverne minimum vil kunne være i stand til å 

trene én o-teknisk økt per dag. 



 
 

Overnatting – Mat: Overnatting vil foregå på nyoppussede 

campinghytter ved Marjal Sporting centre. I disse campinghyttene er 

det muligheter for matlaging med komfyr, samt at det skal være 

radiatorer til varme. I prisen er det inkludert frokost, lunsj og middag 

hver dag.  

 

Kostnader: Samlingen skal betales i forkant, og prisen for samlingen 

vil være cirka 7600 kroner.  

Dette Inkluderer kart og løyper, trenere tilstede på hver økt, 

overnatting, frokost, lunsj og middag hver dag, all transport I Spania 

Mellom flyplass/treninger og hotell pr. buss/leiebiler, og flyreise tur‐

retur Gardermoen (øvrige flyreiser videre fra Gardermoen bestilles 

individuelt). 

Reiseledere: Det vil være 4-5 Trenere/reiseledere/ansvarlige som 

bidrar med treningsveiledning, tilrettelegging, organisering og 

transport i Alicante.  

Andre opplysninger: Utøvere er nødt til å være dekket med 

reiseforsikring før avreise. Dette for utøvernes egne sikkerhet om noe 

skulle skje.  

Påmelding: Skal sendes til Svend Sondre Frøshaug på mail: 

svend.sondre.froshaug@woc2019.no Påmeldingen skal inneholde 



 
 

følgende: Navn, fødselsdato/år, klubb, mobilnummer og foresattes 

navn. Påmeldingen er bindende.  

Ved stor interessepåmelding vil man måtte benytte uttak basert på 

resultater fra NM og Norgescup 2018 sesongen, samt skjønn. 

Interessepåmeldingsfrist er allerede 24. november grunnet 

gruppebilletter på fly.  

For ytterligere spørsmål rundt samlingen vennligst kontakt Svend 

Sondre Frøshaug på telefon: 99475032 eller mail: 

svend.sondre.froshaug@woc2019.no 


