
Sør-Trøndelag O-krets, Freidig Orientering og Byåsen IL Orientering inviterer til 

Sommer-O-leir  

 

For ungdommer 11-14 år i 

o-klubbene i Sør-Trøndelag 
 

Freidig Orientering og Byåsen IL Orientering arrangerer Sommer-O-leir mandag 19. – onsdag 

21. juni på Freidig sin klubbhytte Fjellseter i Bymarka.  

Målgruppen er barn og ungdommer i alderen 11 til 14 år som har vært med på klubbenes 

orienteringstreninger i løpet av våren. Med leiren ønsker vi å gi barn/ungdom mulighet til å 

bruke og utvikle sine orienteringsferdigheter. Det vil også være fokus på samarbeid og sosialt 

samhold. Erfaringene fra siste års arrangement er at Sommer-O-leiren er en fin arena for å få 

trent orientering og bli kjent med andre o-ungdommer på tvers av alders- og klubbgrensene. 

Kort beskrivelse av Sommer-O-leiren:  

Oppmøte hver dag vil være Freidig sin klubbhytte, Fjellseter.  

Barna vil få servert brødmat mandag og tirsdag, mens det på onsdagen blir grilling av pølser 

og hamburgere. Tørking av klær er det liten kapasitet til, så man bør ha med seg et sett klær til 

hver økt + skiftetøy mellom uteøktene.  

Mandag 19. juni: Orienteringstrening (2 økter), stafetter, sosiale aktiviteter. 

Tirsdag 20. juni: Orienteringstrening (2 økter), sosiale aktiviteter, myrfotball. 

Onsdag 21. juni: Vandring i Bymarka med innlagte aktivitetsposter. Joggesko eller tursko 

anbefales, samt sekk med skifteklær. 

Instruktørene på leiren vil være Freidig og Byåsen sine juniorer. 

Praktiske opplysninger: 

Tidspunkt: Mandag til onsdag kl. 09.00 - 16.00. 

  

Alle deltagerne må kunne gjennomføre en normal orienteringsløype (ref. vårens treninger) 

uten følge. Orienteringstreningene vil være differensiert fra N- til B-nivå. 

Pris: kroner 1000,- Dette dekker instruksjon, kart og øvrig materiell på leiren og alle måltider. 

Deltagerne må selv ha med seg kompass, brikke og egnede klær og sko. De som ikke har 

brikke eller kompass får låne. 

 

Påmelding og spørsmål kan rettes til: 

Mari Angell-Petersen, Freidig  angellpetersen@yahoo.com, tel. 416 55 657  

Påmeldingsfrist fredag 9. juni. Send: navn på deltaker, klubb, fødselsår og mailadresse, navn 

og telefonnr til foresatt. 
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