
INVITASJON TIL O-TROLL-LEIR PÅ BUDOR 16.-17. SEPTEMBER 2017 

i forbindelse med Nammo-Cup finalen 
 

Oppland og Hedmark Orienteringskretser har herved gleden av å invitere løpere i aldersgruppen 8-12 år til O-troll 

samling i forbindelse NAMMO-cup finalen lørdag 16. september. Vi overnatter i storhytter på Budor gjestegård og 

camping, og deltar i Vallset/Stange sin mellomdistanse søndag 17.september. Samlingen vil by på morsomme o-

aktiviteter, lek, moro og nye bekjentskaper.  

Meld deg på og bli kjent med flere o-løpere på din egen alder! 

 
Foreløpig program for samlingen (kan bli små endringer underveis) 

Lørdag 

12:00   NAMMO-CUP finale, Budor. Alle spiser medbragt matpakke etter løpet. 

14:00-15:00  Innsjekking i storhytter på Budor gjestegård og camping 

16:00   O-aktiviteter og lek ute 

18:00   Middag 

19:00   Lek, spill og kos. (Det er lov å ha med godteri for 20 kroner) 

Søndag 

07:30-08.30  Frokost 

08:45   Utsjekk av hytter 

09:00  Felles avreise til Vallset/Stange sin mellomdistanse. Samlingen avsluttes på  

Vallset/Stanges løp, og hjemtransport må ordnes av hver enkelt. 

  

Ledere: Anders Skjeset fra Hedmark Orienteringskrets og Hilde Grøneng fra Oppland Orienteringskrets stiller 

som ledere på samlingen. Alle klubber med 3 løpere eller mer må stille med egen leder. For øvrig 

oppfordres flest mulig klubber til å ha med en leder slik at vi voksne også kan bli bedre kjent. 

Påmelding:  til hilde@ram-arkitektur.no eller 928 15 560 innen 11.september. Påmelding må inneholde navn på 

løper(e), fødselsår og klubb samt navn på leder(e). Evt. matallergier må opplyses ved påmelding. Gi 

også beskjed om leder kan stille med bil. 

Husk også påmelding til Nammo-cup finale og mellomdistansen Vallset/Stange via Eventor.  

Ta med:  Treningstøy for hele helga, kompass og brikke 

Laken, sovepose eller sengetøy, håndkle 

 

Vi håper tilskudd fra Oppland og Hedmark o-krets dekker alle utgifter slik at samlingen blir gratis for deltagerne. Blir vi 

mange deltagere må vi forutsette en mindre egenandel pr. løper som faktureres klubbene i etterkant. 

Vel møtt på O-troll samling!          

Hilsen Oppland og Hedmark Orienteringskretser 
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