
VELKOMMEN TIL ÅPEN SAMLING FOR JUNIOR/SENIORER SOM ØNSKER Å DELTA  

SANDNES 22.-27.oktober 2021 

 

Bilde fra åpen juniorsamling på Os 2021 

 

I forbindelse med oppstartssamlingen til nye juniorlandslaget i Sandnes i slutten av oktober, ønsker vi 

å invitere til åpen samling for junior- og evt. seniorløpere fra hele landet.  

 

OVERNATTING/OPPLEGG 

1. Juniorlandslaget (NB: nytt lag for 2021-22 sesongen, tas ut i starten av oktober) har bestilt 

overnatting på Thon Hotel Sandnes for hele perioden 22.-27.oktober. Her vil man få servert 3 

hovedmåltider, frokost – lunsj – middag. Menyen vil trenerteamet utforme sammen med 

hotellet.  

 

2. Vi har reservert plass til ytterligere 30 personer (15 dobbeltrom) på samme hotell, med 

mulighet for samme matopplegget som JL.  

 

Ta kontakt direkte med hotellet for bestilling, tlf: 51 96 20 00 mail: sandnes@olavthon.no. 

Oppgi koden «Norges Orienteringsforbund» for å bestille enten hele perioden 22.-27.okt 

eller helgen 22.-24.okt.  

Man vil kunne ha muligheten til å bestille enkeltrom (hvis det er ledige rom på hotellet) for 

de som ønsker det.  

Pris dobbeltrom pr. natt kr. 924,- (2 personer)  

Pris enkeltrom pr. natt   kr. 764,-  

Frokost er inkl. i romprisen.   

 

Lunsj + middag kan bestilles som «fullpakke» ved henvendelse til hotellet. 

Pris kr 345,- pr dag (middag 195,- og lunsj 150,-).   

 

Deltakere på åpen samling betaler/gjør opp for seg ved avreise som vanlige gjester. 

Rommene holdes reservert til oss frem til 08.10.2021.   

  

3. Man har anledning til å bo hjemme/privat eller på eget egnet sted, og delta på åpne 

treningsøkter.  
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PÅMELDING I EVENTOR! 

Husk at alle må melde seg på via Eventor: https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4207 

Vi trenger oversikt over hvor mange som deltar på både variant 1, 2 og 3 av opplegget.   

Påmeldingsfrist: 8.oktober 2021.  

 

MATALLERGIER/ANNET 

Gi beskjed til hotellet ved booking om evt. matallergier eller annet som trengs å ta hensyn til. Dersom 

det er ting som trenerteamet bør være klar over ifbm. økter/treninger, ta kontakt med trenerteamet.  

 

TRANSPORT 

Alle deltakere på åpen samling er selv ansvarlige for å sørge for biltransport i forbindelse med 

samlingen. For juniorlandslaget vil det komme egen informasjon om reise/transport under 

samlingen. Det kreves biltransport til alle økter. Gå sammen i grupper og avtal kjøring før dere 

bestiller overnatting og melder dere på!  

 

KORONA-forbehold: Det er pr. dags dato fortsatt noe usikkerhet knyttet til Korona-situasjonen, 

spesielt med tanke på lokale utbrudd, men vi planlegger samling for fullt. Vi vil selvfølgelig følge 

utviklingen tett, og justere/tilpasse opplegget til gjeldende regler. Det vil være normale smitteverns-

regler som samtlige deltakere må følge gjennom samlingen! 

 

TRENINGSPROGRAM 

Dato 1.økt 2.økt 

22.okt - Oppmøte samling til middag kl. 19:00. 

23.okt 3000m-test Rolig o-teknikk skog 

24.okt Rolig o-teknikk skog Sprintøkt 

25.okt Samlingsmesterskap sprint Alternativ trening/hvile/egentrening  

26.okt Rolig o-teknikk skog Sprintøkt 

27.okt O-intervall skog Hjemreise etter lunsj. 

Det kan bli små endringer på treningsprogrammet. Møter/sosialt på kveldstid kommer det mer info 

om på et senere tidspunkt. 

Norges landslagstrenere vil ha fokus på løpsfart for norske o-løpere, da vi ser at dette er veldig viktig i 

internasjonale konkurranser. Derfor vil det oftere bli lagt inn en ren fysisk økt i samlingene, som i 

dette tilfellet er en 3000m-test. Andre ganger kan dette være en terrengøkt eller f.eks. intervall på 

sti.  
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TRENINGSSENTER 

Vi har tilgang til et treningsrom på hotellet som er reservert for vår gruppe. Dette er spesielt for de 

som har behov for alternativ trening/annet treningsopplegg på enkelte økter. Husk at her må vi 

rydde og vaske godt etter oss! 

 

KARTPRINTAVGIFT 

Det vil komme en liten kartprint-avgift til alle deltakere for print av kart til økt. Dette faktureres 

klubbvis/team-vis i etterkant. Gi beskjed til trenerteamet om hvor regningen skal sendes 

(utgangspunktet er til klubb). For de som ikke deltar på alle økter, er det eget ansvar å gi beskjed til 

trenerteamet om hvor mange økter man har deltatt på.   

 

FORESPØRSLER/SPØRSMÅL 

o Ang. samlingen/treningsøkter: Håvard Haga,  

tlf: 91 80 23 09, mail: havard.haga@orientering.no 

o Ang. påmelding/overnatting/bespisning/logistikk:  

o Fanny H. Birkeland, tlf: 95 27 27 29, mail: fanny.birkeland@orientering.no  

(går ut i permisjon fra 27.9, men vil sporadisk være innom telefon/mail for å svare på 

henvendelser). 

o Marianne Dæhli, tlf: 41 66 41 27, mail: mardaehli@gmail.com  

(trener/leder underveis i samlingen) 

 

Vi håper at det er mange som ønsker å delta på en fin høstsamling i Rogaland i slutten av oktober       

 

Mvh, 

 

Trenerteamet 

 

Håvard, Marianne og Fanny 
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