Vårsamling 13-16 år
Fredag 31. mars - søndag 2. april
Heming orientering i samarbeid med AOOK inviterer til
Kretssamling for 13-16 år i Halden 31. mars – 2. april
PROGRAM:
Fredag 31. mars
Kl 1430 Buss fra Sandvika og Olavsgård
Kl. 16-18 Trening på kart (vi kjører direkte til trening)
Kl 18-19 Innkvartering på hotell samt middag
Lørdag 1. april
1. økt: Trening på kart
2. økt: Trening på kart
3. økt Sosialt samvær, foredrag
Søndag 2. april
1. økt: Trening på kart,
14.00 Hjemreise
Forlegning

Park Hotell Halden. Vi har bestilt 120 senger.

Transport

Vi har bestilt 2 busser (100 plasser). En buss starter i Sandvika kl 1430 og
kjører via Oslo S til Halden. En buss starter på Olavsgård kl 1430 og kjører via
Ullevål stadion til Halden. Bussene kjører til første treningen og videre til Park
Hotell, Halden. En buss vil være disponible under hele samlingen. Retur fra
Halden ca kl 14 på søndag.

Ledere

Kontaktperson Heming orientering: Ola Peter Gjessing, olapkg@gmail.com, tlf
95810181
Klubbene må stille med ledere/trenere for sine; normalt 1 leder pr. 10 ungdom.
Kretsen vil utfra påmeldingen ta ut de ledere fra klubbene som kretsen vil
dekke oppholdet for. Ledere utover dette må klubben selv betale for.

Mat

Kveldsmat fredag. Frokost lørdag, smøring av matpakke til lunsj,middag og
kveldsmat lørdag. Frokost søndag, smøring av matpakke til lunsj. Meld fra
om det er spesielle allergier det må tas hensyn til.

Ha med

Treningstøy/o-tøy til 4 økter. Kompass, EKT-brikke, drikkeflaske. Varme klær
for april-vær. Dere trenger IKKE ta med sengetøy.

Pris pr.pers kr 1500,- for dekning av utgifter til overnatting, kart og måltider. Busstransport
kr 500,-. Regning sendes til klubbene etter samlinga.
Påmelding

Klikk her: Påmelding i Eventor innen tirsdag 21.mars 2017 kl 2359.
Påmelding buss stopper når vi har fyllt 100 seter.

Spørsmål om samlingen kan rettes til Dag Kolberg, dag.kolberg@orientering.no mobil
93483165.

VEL MØTT TIL EN AKTIV VÅRSAMLING !

