
Sommersamling 13-16 år 

Fredag 10. juni - søndag 12. juni 
________________________________________________________________ 

 

Akershus og Oslo orienteringskrets og Fet Orienteringslag ønsker velkommen til samling 
for alle orienteringsløpere 13 – 16 år. Samlingen er tilrettelagt for løpere med ulike 

ferdigheter, fra nybegynnere til erfarne løpere.  
 

Det er orienteringsløp både lørdag: https://eventor.orientering.no/Events/Show/15590 
og søndag: https://eventor.orientering.no/Events/Show/15444 

denne helgen som vi skal delta på, i tillegg til en o-teknisk økt og andre fellesaktiviteter. 
 

Vi ønsker velkommen til 3 dager med fysisk aktivitet og sosialt samvær! 
 

 
Sted og overnatting 

 
Halsnes friluftssenter i Aurskog-Høland kommune 
https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/natur-friluft-og-
miljo/friluftsliv/badeplasser/halsnes-friluftssenter/ 
 
Det blir overnatting utendørs i telt / lavvo / hengekøye. Det bør samarbeides 
innad i klubbene om hvem som tar med dette. 
 
NB! IKKE DUSJER – KUN BADING I MJERMEN!  
   

 
Reise 

 
Med busser fra Sandvika, Oslo S, Ullevål stadion og Olavsgård. Kjørerute og 
tidsplan bestemmes når vi ser hvem som har meldt seg på.  
 
Det er bestilt 2 busser med total seteplass til 100. Har mulighet til å bestille 
en buss ekstra hvis antallet påmeldte blir over 130.  

 
Ledere  

 
Kontaktperson Fet Orienteringslag:  
Randi Høilund, randi@hrevisjon.no, tlf 99518647 
 
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  

   

 
Følgende mat blir servert: 
Middag fredag: Taco  
Frokost lørdag: smøring av matpakke til lunsj 
Middag lørdag: Hamburgere 
Frokost søndag: smøring av matpakke til lunsj 
Drikke: Vann, saft, melk, juice, kaffe og te 
 
Meld fra om det er spesielle allergier det må tas hensyn til. 
 
Utover dette må brus og godis tas med selv.  
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Ha med 

 
Treningstøy /o-tøy til 1 trening og 2 konkurranser. O-sko, Kompass, 
stemplingsbrikker, holder til postbeskrivelse, drikkeflaske. 
Telt, sovepose, liggeunderlag, ekstra skift. Regntøy og varmt tøy etter 
værmelding. 
 
Fotball etc. Badetøy og håndkle!  

 
Pris pr.pers 

 
Kr 1 400,- for dekning av utgifter til overnatting, måltider og busstransport. 
Regning sendes til klubbene etter samlinga.   

 
Påmelding 

Påmelding i Eventor innen 3 juni kl 23:59. 
Det er ingen begrensning i antall plasser for selve leieren, men påmelding 
buss stopper når vi har fylt opp 150 seter.  

 
 

VEL MØTT TIL EN AKTIV SOMMERSAMLING !  

 

Foreløpig program:  

 

Fredag 10. juni  

Kl. 15:00  Bussene reiser fra første påstigningssted 

Ca kl. 17  Ankomst Halsnes Leirsted 

   Trening på kart 

   Bade 

Slå opp telt og ordne leiren 

Kl. 20:00  Middag (Taco) 

Kl. 21:00-23:00  Kveldsaktivitet, frisbee, fotball, badminton, etc 

Kl. 23:00  Ro 

 

Lørdag 11. juni  

Kl. 08:30  Frokost, smøre matpakke for lunch 

Kl. 10:00  Buss til Hvalstjern for å løpe Huldersprinten m/Trimtex-cup 

Kl. 11:00  Ankomst Hvalstjern 

Kl. 12:00  Første start Huldersprinten m/Trimtex-cup 

Kl. 16:00  Buss tilbake til Halsnes 

Kl. 17:00  Ankomst Halsnes 

Kl. 17:30  Middag (Hamburgere) 

Kl. 18:30  Quiz-O løype, bading, kanopadling, frisbee, fotball, badminton 

   PS: Klubblederne må ta ansvaret under bading/padling. 

Kl. 21:00  Premiering av Quiz-O 

Kl. 23:00  Ro 

 

 

Søndag 12. juni  

Kl. 08:00  Frokost, smøre matpakke for lunch 

https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4583


Sommersamling 13-16 år 

Fredag 10. juni - søndag 12. juni 
________________________________________________________________ 

   Rydde og pakke 

Kl. 09:45  Bussavgang til Bråtejordet for å løpe Høydepunktet, KM mellomdistanse 

Kl. 11:00  Ankomst Bråtejordet skole 

Kl. 12:00  Første start Høydepunktet, KM mellomdistanse 

 

 

 

 

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

 

 

 

    


