
Juniorrettet tiltak vinter 2020.  

 

Norges Orienteringsforbund inviterer med elever fra Heimdal VGS, NTG 

Lillehammer, WANG og andre som satser mot junior VM 2020 til samling i 

Tyrkia fra tirsdag 25 februar til tirsdag 3. mars 2020.  

 

Sted: Grunnet usikre vinterforhold der hvor junior-VM arrangeres, legges samlingen til Antalya. 

Mange av de samme terrengtypene som venter under VM i Gebzeområdet, vil være meget like i 

områdene vi skal trene på i Antalya (kvalitetssikret gjennom tyrkiske arrangører).  

 

Fly: Vi har booket en gruppereise tur/retur Oslo – Antalya med Norwegian. Flyet nedover går grytidlig 

fra Gardermoen tirsdag 25.februar klokka 07.00. Det vil si oppmøte 05.30 (ugunstige flytider ved 

reisen nedover, men dette var definitivt beste alternativ ut fra kostnader som er diskutert med 

trenere fra Heimdal i Trondheim). Det vil si at overnatting på Gardermoen trengs for dem som 

kommer utenfra Østlandsdistriktet ved utreise. Hjem igjen lander vi på Gardermoen tirsdag 3.mars 

klokka 16.10.  

 

Foreløpig Program 

Dag Trening 1 Trening 2 

Tirsdag Avreise Sprint: Kemer 

Onsdag Skog; Phaselis Skog: Tekirova 

Torsdag Skog: Hardøkt lang Gökbuk Løp + styrke fra hotell. 

Fredag Skog: Olympos Sprint: Antalya Sentrum 

Lørdag Skog: Cakirlar  Skog: Kumköy 

Søndag Skog: Hardøkt Mellom Cakirlar Sprint: Cam Piramit Park 

Mandag Skog: Stafett Gebiz Skog: Gebiz  

Tirsdag Hjemreise  

 

Dette er et foreløpig program. Det kan endres! Hovedfokus teknisk er veivalg i kontinentalt terreng, 

samt orientering i skråli. Fysisk er fokus å holde høy fart i kontinentalt terreng. Det forventes at man 

tåler å løpe minimum 1 økt om dagen. 

 

Påmelding: Sendes til eskil.gullord@orientering.no innen 20.november. Påmelding er bindende. 

Påmelding skal inneholde navn, klubb, fødselsdato, telefonnummer, og navn på foresatt med 

telefonnummer.  

 

Ledere for samlingen vil være: Terje Maroni, Oskar Andren, Bojan Blumenstein, Svend Sondre 

Frøshaug, Fanny Birkeland Horn og Eskil Sande Gullord (hovedleder).  
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Kostnad: Estimert pris per person er cirka 9500 kroner. Dette inkluderer: Fly tur/retur Antalya-

Gardermoen, all reise tur-retur økter i Antalya, kartøkter med poster ute i skogen, overnatting, samt 

frokost, lunsj og middag hver dag. I tillegg kommer en liten kostnad på visum (cirka 200kroner). 

Visum: I Tyrkia må man ha visum. Dette må hver enkelt ordne på egenhånd. Info om dette kommer 

senere. 

Reiseforsikring: Hver enkelt utøver må ha egen reiseforsikring. Denne SKAL medbringes! 

Vi følger som alltid UDs reiseanbefalinger ved samlinger.  

 

Spørsmål, ta kontakt med Eskil Sande Gullord på mail: eskil.gullord@orientering.no  
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