
 

Invitasjon til felles ungdomssamling 5.-7. desember 
 
Påmelding innen 1. desember her: http://eventor.orientering.no/Activities/Show/1011  
 

Ungdommene fra Lillomarka OL, Nittedal OK, Raumar OL og Østmarka OK møtes til en 

sosial og oteknisk samling i Moss helga 5-7. desember. Her blir det både 

orienteringstrening, bading og sosiale konkurranser. Juniorene vil ha spesielt nytte av 

treningsøktene både lørdag og søndag. 

 
Program 

 

Fredag 5. 

17:00 – Avreise Oslo 

18:00 – Ankomst Moss 

18:30 – Start natto 20:00 

– Kveldsmat 

 
Lørdag 6.     

09:00 – Frokost 

10:00 – Start orientering 

12:00 – Lunsj 

13:00 – Avreise Østfoldbadet 14:00 

 17:00 – Bading og leking 18:30 – 

Taco middag 

20:00 – Aktiviteter, hver klubb stiller med en aktivitet, oppgave, quiz eller lek 

 
Søndag 7. 

08:30 – Frokost 

10:00 – Langtur på kart med innlagt vaffelstopp på Skihytta i Moss 12:00 

– Enkel lunsj 

13:00 – Utvasking og pakking 14:00 

– Hjemreise 

 
Alle øktene vil ha tre nivåer A, B og C. Man velger selv hvilken løype som passer. På 

langturen blir det trening på langstrekk og veivalg. Der løper vi i grupper og alternativene 

er lang, lenger og lengst. På langturen tar vi også turen innom Skihytta i Moss for å fylle 

på med en vaffel eller to. 

 

http://eventor.orientering.no/Activities/Show/1011


 

Sosialt: 

Samling er alltid samling så det blir gode muligheter til å bli kjent med ungdommer fra 

andre klubber mellom øktene, på kvelden eller ved frokostbordet. 

 
I tillegg blir det Badeland og Aktivitetscup på lørdag kveld. Vi drar til Øsfoldbadet i 

Askim, et av Norges beste badeland, med sklier, bølgebasseng og masse mer.  

På kvelden stiller alle klubbene med en aktivitet arrangert av klubblederne. 

 
Pakkeliste: 

Otøy for tre økter, sjekk værmeldingen Osko 

Kompass og brikke Skift 

til alle økter 

Klær til mellom øktene 

Håndkle 

Badetøy 

Liggeunderlag og sovepose 

Litt lommepenger til vaffel på skihytta eventuelt til badingen 
 
Overnatting: 

Overnatting skjer på Nordødegården (klubbhytta til OK Moss). Her er det 20 madrasser 

som det går an å bruke, men vi blir antageligvis flere enn det, så ta med liggeunderlag 

og sovepose. Nordødegården: https://goo.gl/maps/FDSVg 

 
Annen informasjon: 

Samlingen er relativt fleksibel så om noen ikke vil være borte hele helgen er det mulig å 

velge litt hvilke dager man er der. Bare husk å si fra når du melder deg på. Juniorer 

anbefales å komme ned på lørdag morgen. Vi trenger sjåfører for denne samlingen, så gi 

beskjed om det passer best for dere å levere evt. hente i Moss. 

 
Har du allergi eller noe annet vi burde vite om, skriv også det i kolonnen spesiell 

tilrettelegging feltet under påmeldingen: http://eventor.orientering.no/Activities/Show/1011 

 

Det vil bli mindre en egenandel for inngang på Østfoldbadet, mat og overnatting. 

Nærmere informasjon om dette kommer på e-post til dere som er med på e-postlista til 

ungdomsgruppa. Hvis du ikke mottar ukentlig aktivitetsmail, send e-post til 

ingear@ostmarkaok.no. 

 
Vel møtt til samling! 

http://eventor.orientering.no/Activities/Show/1011
mailto:ingear@ostmarkaok.no

