
 

 

 
 

 
 

 
 
 

INFORMASJON OM HL/OLL 2021 FOR LØPERE OG LEDERE FRA AOOK 
 
Program Hovedløpet og O-landsleiren 2021 
 
Tirsdag 3. august 
Innkvartering ved Levanger ungdomsskole og Frol barneskole fra kl. 12:00. AOOK skal 
innkvarteres på Frol barneskole. Det vil også være muligheter for trening i relevant terreng, både 
skog og sprint. Kart til fortrening hentes klubb-/kretsvis i infosentrene på overnattingsstedene.  

• Innkvarterting fra kl. 12:00 

• Levanger ungdomsskole og Frol barneskole 
 
Følg med på https://hloll2021.no/ og sett deg grundig inn i PM når den foreligger. 
 
Til de som er påmeldt felles busstransport for AOOK 
AOOK har satt opp 2 busser som kjører til Levanger tirsdag 3. august med retur fra Levanger 
søndag 8. august etter kretsstafetten. Transportplanen er sendt ut på e-post til de som har meldt 
seg på transporten. 
 
Vi tar sikte på at bussene kjører direkte til fortrening skog. Alle bør derfor reise i treningstøy 
og/eller ha treningstøy, o-sko, kompass, mv. lett tilgjengelig i en liten sekk inne på bussen. Mat og 
drikke til reisen/fortrening må også være i sekken. Bussene kjører til innkvartering etter 
fortrening. Det er først ved ankomst innkvartering at storpakning mv. vil være tilgjengelig. 
 
Kjørerute buss 1 
Leder: Arild Andersen, Oppsal orientering, mobil 41456331  

Sted Kadettangen 
Oslo S  
(Thon hotell Opera) 

Fortrening skog 
(Levanger) 

Avgang 06:45 07:15 Ca. 16:00 

Antall passasjerer 3 26 29 

 
 

https://hloll2021.no/


 

 

 
 

Kjørerute buss 2 
Leder: Øystein Bieltvedt Skeie, Raumar orientering, mobil 98476313 

Sted 
Ullevål stadion 
(Thon hotell 
Ullevål) 

Olavsgård Nebbenes N 
Fortrening skog 
(Levanger) 

Avgang 07:00 07:30 08:00 Ca. 16:00 

Antall passasjerer 7 5 8 20 

 
Oppmøtetid: 15 min før avgang       
 
Sted for påstigning: 
Kadettangen: Utenfor klubbhuset til Tyrving 
Oslo S: Utenfor Thon hotell Opera 
Ullevål stadion: Utenfor Thon hotell Ullevål 
Nebbenes N: Utenfor Nebbenes Kro Nordgående 
 
Onsdag 4. august - Hovedløpet Sprint 
Sprintdistansen vil foregår i Levanger sentrum. Løpsområdet er preget av sentrumsbebyggelse 
med kvadratisk gatestruktur, samt områder med parker og mer komplekse bygninger. Det er 
gangavstand fra overnatting til løpsområdet. 
 
Hold deg oppdatert på sperret terreng på Norsk Orientering sine hjemmesider. 

• Første start kl. 10:00 
• Levanger sentrum 

 
Følg med på https://hloll2021.no/ og sett deg grundig inn i PM når den foreligger. 
 
Torsdag 5. august – Hovedløpet Lang 
Langdistansen går på kartet Nybrotta. Området består hovedsakelig av granskog av varierende 
alder med innslag av enkelte større myrer og partier med furu- og blandingsskog. I øvre deler 
finnes typisk detaljfattig og diffust trønderterreng, og i nedre deler finner man mer kontinentalt 
terreng med raviner og større formasjoner. Det er få stier, men generelt relativt god løpbarhet. 
 
Hold deg oppdatert på sperret terreng på Norsk Orientering sine hjemmesider.  

• Første start kl. 10:00 
• Nybrotta, Levanger 

 
Følg med på https://hloll2021.no/ og sett deg grundig inn i PM når den foreligger. 
 
Fredag 6. august – O-landsleirens aktivitetsdag 
Aktivitetsdagen består av spennende og morsomme lagkonkurranser med blant annet Mor-O-løp 
som står på programmet. Nærmere informasjon kommer i egen PM. På fredag kveld blir det også 
utendørs disko på Levanger ungdomsskole. Det blir rigget scene og det er leid inn DJ. 

• Hele dagen 
• Levanger  

 
Følg med på https://hloll2021.no/ og sett deg grundig inn i PM når den foreligger. 
 

https://goo.gl/maps/mWFUVv1PsgZuHosF8
https://goo.gl/maps/udMmgmhJwn853kVd6
https://goo.gl/maps/gwDt7879ia6ZabxR8
https://goo.gl/maps/RuNdEDHhrpYYaifR7
http://www.orientering.no/arrangement/nof-aktivitet/terrengsperringer/
https://hloll2021.no/
http://www.orientering.no/arrangement/nof-aktivitet/terrengsperringer/
https://hloll2021.no/
https://hloll2021.no/


 

 

 
 

Lørdag 7. august – O-landsleirens treningsdag 
Treningsdagen består av et tredelt opplegg med momenttrening i Børsåsen. Deltakerne blir busset 
til start fra overnattingstedet. Fra Børsåsen og tilbake til overnattingen blir det en quizløype. 
Nærmere informasjon kommer i egen PM. Det blir foredrag på kvelden, med en liten overraskelse! 

• Hele dagen 
• Levanger 

 
Følg med på https://hloll2021.no/ og sett deg grundig inn i PM når den foreligger. 
 
Søndag 8. august – Kretsstafett og hjemreise 
Kretsstafetten går på campus til Nord universitet på Røstad i Levanger. Området består av 
kombinert skole- og parkområde med innslag av små skogspartier. Det er gangavstand fra 
overnattingene til løpsområdet. Stafetten arrangeres som sprintstafett med etappefordeling 
DHHD, med start klokken 10.00. 

• Antatt start kl. 10:00 
• Levanger ungdomsskole, Røstad 

 
Følg med på https://hloll2021.no/ og sett deg grundig inn i PM når den foreligger. 
 
Til de som er påmeldt felles busstransport for AOOK 
AOOK-bussene setter kursen sørover så raskt som mulig etter at kretsstafetten er ferdig. Nærmere 
informasjon vil bli gitt under OLL. Reisetid på om lag 9 timer innebærer sen ankomst til Oslo-
området, anslagsvis rundt kl. 22. Vi vil informere om bussenes fremdrift sørover på Facebook-
gruppa 13-16 i Akershus og Oslo orienteringskrets.  
 
 
Smittevern - kohorter 
 
HL/OLL har i år to overnattingssteder (Frol barneskole (Frol) og Levanger ungdomsskole (LUSK)) 
med to skolekohorter med maks 200 stk grunnet smittevern. Disse kohortene skal til enhver tid 
holdes fraskilt og vi ber innstendig om at besøk mellom skolene unngås. Arrangør legger til rette 
med sperrebånd o.l. ved arrangementer hvor begge kohortene samles. Sperrebånd og vakter skal 
respekteres. 
 
Alle deltagere og ledere er fordelt på treningsgrupper/mindre kohorter med egen fargekode 
grunnet smittevernhensyn. Alle skal bære et armbånd som dere får utdelt i deltakerposen. Dette 
båndet indikerer hvilken fargegruppe dere tilhører. Alle SKAL under hele oppholdet følge sin 
fargegruppe. Dette gjelder hele tiden som under bespisning, overnatting, transport og trening etc. 
Det skal til enhver tid være en voksen som er ansvarlig for hver fargegruppe. Lederne er selv 
ansvarlig for internt bytte mellom lederne hvis nødvendig. 
 
Bespisning 
Det vil bli servert sen middag på ankomstdag tirsdag. Under resten av oppholdet er det lagt opp til 
4 måltider pr. dag. Frokost, middag og kveldsmat serveres på skolene hvor deltakerne bor. Lunsj 
må hver enkelt smøre seg selv på løpsdagene. På aktivitets- og treningsdagen får deltakerne 
servert lunsj ute i skogen.  

https://hloll2021.no/
https://hloll2021.no/
https://www.facebook.com/groups/266572780186511


 

 

 
 

 
Arrangørens forslag til pakkeliste (Husk å merke utstyr med navn) 
 
Ta med:  

• Mat og drikke til reisen hvis du skal reise langt 

• Ekstra tørrmat og drikke til ankomstdag!! (Første måltid er middag tirsdag)  

• Sovepose og liggeunderlag beregnet for en person (ikke dobbelmadrass) 

• Nok o-tøy og treningstøy, minimum 3 sett. Husk klubbdrakta til Hovedløpet! 

• Klubbens overtrekksjakke  

• O-sko (til skogsløp og sprint) og joggesko 

• Regntøy og fritidstøy  

• Innesko 

• EKT-brikke/ emiTag  

• Kompass – gjerne 2 hvis du har 

• Løs postbeskrivelsesholder 

• Gnagsårplaster og sportstape og annet  

• Toalettsaker (tannbørste, tannkrem, shampo, solkrem, myggstift m.m.) 

• Badetøy og badehåndkle 

• En ryggsekk til trenings og aktivitetsdagen, drikkeflasker og matpakke 

• Drikkeflaske gjerne 2 stk, man trenger mye drikke gjennom aktivitetsdagen og 
treningsdagen 

• Papir og skrivesaker 

• Evt billett til reise 

• Lommepenger/bankkort 

• All informasjon du har mottatt, kan evt skrive det ut og ta med 
 
Kjekt å ha:  

• Liten stol  

• Fotball/frisbee/volleyball 

• Kamera  

• Solbriller 

• Kortspill 

• Mobiltelefon + lader. Legg inn ledernes tlf.nr før avreise. 

• Paraply 
 
 
  



 

 

 
 

Lederoversikt fra kretsen 
 

Navn Klubb E-post Mobil Periode 
Øystein Bieltvedt Skeie Raumar orientering oystein.skeie@gmail.com  98476313 Tir - Søn 
Terje Linløkken Østmarka OK tlinlokken@gmail.com  90100500 Tir - Søn 
Vera Melkild Nydalens SK verame@online.no  95115196 Tir - Søn 
Jorun Ruud Asker SK jorun.ruud@gmail.com  92845211 Tir - Søn 
Ellen Aure Skogedal Asker SK e.skogedal@gmail.com  93008629 Tir - Søn 
Roar Saxhaug Raumar orientering roar.saxhaug@gmail.com  48178464 Tir - Søn 
Pål Sommerhein Fossum IF ps-nif@sommerhein.com  40061088 Tir - Søn 
Arild Andersen Oppsal orientering arild.andersen@nrk.no  41456331 Tir- Tor 
Harald Bakke Fossum IF harald.bakke@gmail.com  48088577 Tir - Tor 
Jan Richard Eriksen Asker SK jeriksen8@gmail.com  93433755 Tir - Tor 
Pamela Åsten Nydalens SK pasten@broadpark.no  93417546 Tir - Tor 
Jens Boldingh Debernard Nydalens SK jdebernard@gmail.com  90734640 Tor - Søn 
Audun Hvenekilde Oppsal orientering audunhv@gmail.com 95129669 Tor - Søn 
Sissel Nordby Hvenekilde Oppsal orientering sissel.Hvenekilde@gmail.com  90755747 Tor - Søn 
Torgeir Skjønhaug Fet OL torgeir.skjonhaug@evry.com  97036275 Tor - Søn 

 
Hilsen, 
 
Øystein Bieltvedt Skeie, AOOKs hovedleder HL/OLL 2021, oystein.skeie@gmail.com, 98476313 
 
Dag Kolberg, Fagkonsulent AOOK, Dag.Kolberg@orientering.no, 93483165 
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