
   
Stokke IL O-gruppe inviterer til Camp Stokke under Midtsommerløpene 2015 .    
Den suksessfulle samlingen er først og fremst rettet mot ungdom i alderen 13-16 år som  
skal på Hovedløpet som går i Vestfold 2015.  Nytt i år er at vi vil ha et eget opplegg for 
juniorer samtidig. De vil ha noe egne treninger, foredrag og aktiviteter, men ellers følge 
samme opplegg. I år vil også flere Svenske og Danske klubber inviteres til Norges største 
treningssamling. 

    Det er nå 7 mnd siden vi arrangerte Camp Stokke 14-16. juni på Stokke U. skole. For en fantastisk fin helg, så mange 
flotte, snille og positive ungdommer og for ikke å glemme alle de supre lederne som bruker så mye av sin tid for å utøve sporten 

og legge til rette for disse ungdommer. Vi ble totalt 255 stk fra hele 11 fylker noe som gjorde dette til en veldig sosial og flott 
samling. Vi er i gang med neste års Camp Stokke som blir på Melsom Barneskole.          

 
midtsommerlopene.no 

Program:                                                                                             

                      

     

 

 

 

 

  

Camp Stokke 12-14. juni 

Invitasjon til åpen samling under 

Midtsommerløpene 2015. 

Fredag 12. juni: 

 Kl: 17-19.00, oppmøte/ innkvartering 

 Kl: 17-18.30, sprinttrening 

 Kl: 19.00, middag.  

 Kl: 20-21.00, foredrag. «Forberedelser til hovedløpet» 

 

Lørdag 13. juni 

 Kl: 08.00-09.00, frokost.  

 Kl: 09.00-11.00, trening/aktiviteter.  

 Kl: 13.00, avreise løp.  

 Kl: 14.00, Midtsommerløpet. 

 Kl: 16-17.00. dusj, osv. 

 Kl: 17-18.00. Middag.  

 Kl: 19.00-20.00, Aktivitet/ event. foredrag. 

 kl: 21.00-23.00, quiz for voksne. 



Quiz og sosialt for lederne lørdag! 

                      

 

 

 

   

 

 

     
Følg med på hjemmesidene til midtsommerlopene.no 

  

   

Pris fredag-søndag: 

 Overnatting, frokost, middag, foredrag osv       kr: 600.- pr pers. 

 Kart            kr:   30.- pr stk. 

Pris lørdag-søndag: 

 Overnatting, frokost, middag, foredrag, disko,  kr: 425.- pr pers. 

 Kart            kr:   30.- pr stk. 

 

For mer informasjon: se www.stokkeil.no/orientering 

eller kontakt ansvarlig for samling Bjørnar Olsrød 
tlf: 95884302, e-post: orientering@stokkeil.no 

Søndag 14. juni: 

 Kl: 08.00-09.00, frokost. 

 Kl: 09.00-09.45, pakking, rydding, utsjekking.  

 Kl: 09.45, avreise til løp.  

 Kl: 11.00, Midtsommerløpet, mellomdistanse,  

 Hjemreise etter løpet.  

 

Påmelding: 

 Påmeldingsfrist snarest mulig, senest 1. juni 

 Maks antall deltagere er 300 stk. (Maks antall juniorer er 30 stk) 

 Påmelding gjøres klubb- eller kretsvis på e-post til orientering@stokkeil.no 

 Fakturering skjer i etterkant av samlingen. 

 

http://www.stokkeil.no/
mailto:orientering@stokkeil.no

