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Camp Norway Østerdalen 25.-29.06.17 
 

Velkommen til Camp Norway i Østerdalen! 

Camp Norway er en serie treningssamlinger med høy kvalitet på treninger og faglig 
påfyll. Samlingen i Østerdalen vil starte direkte etter O-Festivalen i Oppdal i et 
fantastisk område for orientering. Fokus på samlingen er økter på raskt underlag med 
noen krevende tekniske økter i tillegg. 

 
Camp Norway vil alltid ha treninger med god kvalitet og et godt faglig innhold. Nedre 
aldersgrense på samlingen i Østerdalen er 17 år og det er en anbefaling fra 
forbundets side at løperne som deltar har ledere til å følge opp treningen før, under 
og etter. Gjennom jenteprosjektet vil det være egne ledere og trenere tilstede.  
 
Vi har booket 4 steder for overnatting i Os, og det er førstemann til mølla mtp 
overnatting. Per i dag har vi holdt av ca 120 senger. 

 

Program: 

Mandag  

I økt Fjelltur     II økt: valgfri trening på kart/fri 

Tirsdag 

I økt O-intervaller i nedoverbakke II økt: valgfri trening på kart 

Onsdag 

Gutte/jenteøkt gruppejobbing  II økt: valgfri trening på kart 

Torsdag 

Hardøkt mellomdistanse/stafettøkt Avreise 

De valgfrie øktene vil bli presentert som en meny av økter som dere kan sette 
sammen til en passende samling for deg og din gruppe.   

Felles høyøkter blir tirsdag og torsdag formiddag. Vi vil gjerne hjelpe alle til å 
få trent på de fineste terrengene, derfor tilbyr vi buss til to av treningene for de 
som ikke har egen bil. De andre treningene er innenfor løpeavstand fra 
overnatting, dvs maksimalt 5 km en vei.  

 

Løperutvikling: 
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Vi legger opp til to faglige foredrag, ett ved trener 3 studentene som lager en 
gps analyse og diskuterer dette i grupper. Trener 3 studentene vil også gi 
oppfølging på økter om det er ønskelig. 

Jenteprosjektet vil ha noe eget opplegg på denne campen. 

Trenerutvikling: 

Trener 3 vil ha seanser som er åpent for trenere og ledere å være med på: 

Søndag 

19-21:30 Løpsanalyse og mentale faktorer ved Harri Luchsinger og Birgitte 

Husebye 

Mandag 

09-11:00 Coaching ift analyse ved Leif Størmer og Birgitte Husebye 

11-15:00 O-teknikk/metodikk ved Leif Størmer (Lunsj i løpet av foredraget) 
 

Overnatting: 

Vi har per dags dato holdt av ca 120 senger i Os. Ved påmelding vil du få 
tildelt en seng sammen med den gruppa du tilhører så langt det lar seg gjøre. 
Jenteprosjektet vil bo på samme overnattingssted med catering til middag.  

Det legges opp til at løperne kan lage mat selv, men det vil bli mulig å ha 
catering til lunsj og middag.  

Det er selvfølgelig ok om dere velger å bo et annet sted i nærheten. 

Pris: 

Pris på overnatting varierer fra 150-400 kroner natta avhengig av standard.  

Valgfri busstransport til fra O-Festivalen og til 2 treninger kommer på 400 
kroner. Vi får sendt løpere på tog etter samlingen er slutt på torsdag. 

Det er mulig å få catering til lunsj 110 kroner og middag 140 kroner. 

Påmelding: 

I Eventor http://eventor.orientering.no/Activities/Show/1952 før den 25.mai. 

Informasjon til deltakerne går på eposten du har registrert i din Eventorprofil. 

Spørsmål rundt samlingen sendes til Eivind Tonna på 

eivind.tonna@orientering.no eller 92019807 
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