Invitasjon til Camp Stokke 16.-18. juni 2017
For 13-16 år
Stokke IL Orientering inviterer til Camp Stokke 16-18. juni under
Midtsommerløpene 2017 . Samlingen er, som tidligere suksessfulle
samlinger, først og fremst rettet mot ungdom i alderen 13-16 år. Vi
håper ungdommen vil kose seg, trene, løpe løp, treffe mange supre
ungdommer, og skaffe seg mange nye venner. Som tidligere er vi på
Melsom Barneskole.

Fredag 16. juni:
 Kl: 17-19.00, oppmøte/ innkvartering
 Kl: 17-18.30, sprinttrening
 Kl: 19.00, middag. Gryterett
 Kl: 20-21.00 Forberedelser til hovedløpet

Lørdag 17. juni
 Kl: 08.00-09.00, frokost.
 Kl: 09.00-11.00, trening/aktiviteter.
 Kl: 13.00, avreise løp.
 Kl: 14.00, Midtsommerløpet.
 Kl: 17-18.00. Middag. Taco.
 Kl: 19.00-20.00 Foredrag.

Søndag 18. juni:
 Kl: 08.00-09.00, frokost.
 Kl: 09.00-09.45, pakking, rydding, utsjekking.
 Kl: 09.45, avreise til løp.
 Kl: 11.00, Midtsommerløpet, mellomdistanse,
 Hjemreise etter løpet.
For mer informasjon: se http://www.midtsommerlopene.no

For Buskeruds løpere:
Påmelding:
 Til samlingen: http://eventor.orientering.no/Activities/Show/2017 Frist tirsdag 30. mai.
Kretsen sender samlet påmelding etterpå.
 Til sprint-trening fredag: http://eventor.orientering.no/Events/Show/8488 Frist 14/6
 Til løp lørdag: http://eventor.orientering.no/Events/Show/7879 Frist tirsdag 13/6
 Til løp søndag: http://eventor.orientering.no/Events/Show/7880 Frist tirsdag 6/6
Ledere: Vi trenger 5 ledere fra våre klubber. Alle klubber med en håndfull løpere vil bli spurt om
å stille med ledere til Camp Stokke eller Hovedløpet. Ledere melder interesse på mail til Odd
Strand.
Pris: Fredag-Søndag: Kr 750 (inkl. overnatting, mat, kart osv). Fakturering skjer klubbvis i
etterkant. Håper flest mulig blir med fra fredag-søndag. Flere klubber sponser deltakelse.
Overnatting: I klasserom på Melsom barneskole. Ta med liggeunderlag (ikke størrelse XL) og
sovepose.
Mat: All mat fra middag fredag til frokost søndag er inkludert. De har også glutenfritt.
Transport: Hver klubb er ansvarlig for transport av sine løpere til Melsom på fredag og hjem
igjen etter løp på søndag. Det er litt dårlig med KOL sin buss Bushen i år, så det blir ikke noe
felles buss.
Ta med: Nok treningstøy og skiftetøy, sovepose, underlag, kompass, brikke, toalettsaker,
drikkeflaske

Spørsmål? Ta kontakt med Odd Strand, KOL, tlf 98263337, odd.strand@broadpark.no.

