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Trening på tirsdager kl. 1800-1930: 

 5/4 – Sesongstart trening ute. Finstad skole.  

 12/4-10/5 Sandbekken, oppmøte på p-plassen til Sandbekken 

Ungdomsskole 

Trening på onsdager kl. 1800-1930: 

 18/5 - 15/6 Sandbekken, oppmøte på p-plassen til Sandbekken 

Ungdomsskole/ Sandbekkhallen 

 
Dag Trening o-løp, 

samling 
Sted / Aktivitet Ansvarlig 

Tirsdag 
5/4 

x  Finstad skole, Råtassløype 
Foreldremøte mens barna trener. Pizza etter trening på 

Sørli 

Hans 
Olav/Jørn 
Svein/Terje 

Tirsdag 
12/4 

x  Sandbekken 
O-teknikk og lek 

SO: O-tek 
JM: Lek 

Onsdag 
13/4 

 x Park Karusell løp 1, Rådhusparken i Lørenskog  

Lørdag 
16/4 

 x Lørdagskjappen, Moss 
Klubben deltar 

 

Søndag 
17/4 

 x Smaalenene løpet, Mysen  

Klubben deltar 
 

Tirsdag 
19/4 

x  
 

Sandbekken,   
 O-teknikk og lek 

JM: O-tek 
HOH: Lek 

Onsdag 
20/4 

 x Park Karusell løp 2, Rådhusparken i Lørenskog  

Lørdag 
23/4 

 x Vårstafetten, Halden 
Klubben deltar 

  

Søndag 
24/4 

 x Solrenningen, Sarpsborg 

Klubben deltar, Anbefalt rekrutt   
Tirsdag 
26/4 

x  Sandbekken,   
 O-teknikk og lek 

HOH: O-tek 
SO: Lek 

Onsdag 
27/4 

 x Park Karusell løp 3, Rådhusparken i Lørenskog  
  

 

30/4 
Lørdag 

 x Vårløpet, Ski 
Klubben deltar, Anbefalt rekrutt  

1/5  x Folloløpet, KM sprint, Nesodden  

Trening og løp 
våren 2016 

Østmarka OK  
Rekruttgruppa 
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Søndag Klubben deltar 

Tirsdag 
3/5 

X  Sandbekken,   
 O-teknikk og lek 

SO: O-tek 
JM: Lek 

Onsdag 
4/5 

  x 
 

Park Karusell løp 4, Rådhusparken i Lørenskog  

Søndag 
8/5 

 x Askerløpet 
Klubben deltar 

 

Tirsdag 
10/5 

 x Østmarka-karusellen, løp 1, Ekerud P-plass 
NB! Karusell i stede for trening denne dagen. 

 

Onsdag 
11/5 

 x Park Karusell løp 5, Rådhusparken i Lørenskog  
Verdens Orienteringsdag 

 

14/5 og 
15/5 

  Løvspretten og Elgdilten (Løten/Hamar) 
Tradisjonsrike og fine løp, men mange deltar på 10-mila 

denne helgen 

 

Onsdag 
18/5 

 x  Sandbekken,   
 O-teknikk og lek 

JM: O-tek 
HOH: Lek 

Lørdag  
21/5 

 x 15 stafetten, Oppsal 
Klubben deltar, anbefalt rekrutt  

Søndag 
21/5 

 x Knut Valstadsminneløp, Oppsal  
Klubben deltar, anbefalt rekrutt  

Tirsdag 
24/5 

 x Østmarka-karusellen, løp 2, Sanbekkhallen  

Onsdag 
25/5 

X  Sandbekken,   
 O-teknikk og lek 

HOH: O-tek 
SO: Lek 

Tirsdag 
31/5 

 x Østmarka-karusellen, løp 3, Marikollen 
På dette løpet har rekruttgruppa felles samling med 

kveldsmat etter løpet i skihytta 

 

Onsdag 
1/6 

X  Sandbekken,   
 O-teknikk og lek 

SO: O-tek 
JM: Lek 

Lørdag 
4/6 

  Nydalten, Nydalen 
Klubben deltar 

 

Søndag 
5/6 

  Nittedalløpet, Nittedal 
Klubben deltar, anbefalt rekrutt  

Tirsdag 
7/6 

 x Østmarka-karusellen, løp 4, Ekerud p-plass  

Onsdag 
8/6 

X   Sandbekken,   
 O-teknikk og lek 

JM: O-tek 
HOH: Lek 

11/6-
12/6 

 x O-troll samling 
Samling for rekrutter over hele landet. Østmarka er 
ansvarlig arrangør i år. Alle kretser har sine samlinger. 

 

Tirsdag 
14/6 

  x Østmarka-karusellen, løp 5, Sandbekkehallen   

Onsdag 
15/6 

X  Sandbekken,   
 O-teknikk og lek. Siste trening før ferien 

HOH: O-tek 
SO: Lek 

Lørdag 
18/6 

  Høydepunktet, Østmarka ok 
Klubben sitt eget løp. Anbefalt rekrutt  



Side 3 av 5 

 

Tirsdag 
21/6 

 x Østmarka-karusellen, løp 6, Hvalstjern (Fet)  
Innlagt klubbmesterskap med bading, St Hans fest og 

grilling 

 

24/6-
26/6 

  x O-festivalen, Sarpsborg,  
Norges største o-løp. I år går disse løpene i Sarpsborg. Det 

anbefales å prøve å være med på minst 1 av dagene. 

Klubben deltar 

 

   Sommerferie 
Trening starter opp igjen i august og vil da foregå i fra 

Bråtejordet bak Strømmen stasjon 

 

 
Skrives ut og henges på et godt synlig sted!  
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KONTAKTPERSONER/TRENERE 
 

Trenere Svein Otterlei (SO) 
Jørn Mjøster (JM) 
Hans-Olav Hygen (HOH) 

sveinotterlei@yahoo.com 
mjoster@hotmail.com  
hohygen@gmail.com 

Tlf. 951 200 70 
Tlf. 997 08 782 
Tlf. 413 69 048 

Oppmann Hanne Margrethe  
Sandernes (HMS) 

hmsan@nets.eu 
 

Tlf. 928 60 388 

 
ØVRIG INFORMASJON 
 
Påmelding O-løp 
Påmelding til løp skjer gjennom Eventor. Nye rekrutter kan ta direkte kontakt med oss på treningen for 
hjelp eller ved å ringe/sende e-post til oppmann. Vi trenger opplysninger om navn, fødselsdato, adresse, 
samt mobilnummer og e-post til minst en av foreldrene. All informasjon om treningene sendes ut per 
mail, angi en adresse som du leser ofte. 
 
Kostnad  
Medlemsavgiften for 2016 er kr 650 og kr 1500 for familie og inkluderer opplegg, kart og utstyr for 
treningene, samt deltagelse på alle løp for barn og ungdommer, unntatt løp i sommerferien. Avgiften 
dekker ikke etteranmeldingstillegg til løp, ei heller avgifter til løp ved manglende oppmøte. Disse 
avgiftene blir etterfakturert til den enkelte etter sesongslutt. Medlemsavgift sendes til den enkelte. 
 
Karuselløp 
Flere o-løp fra Rådhusparken i Lørenskog på våren og fra Marikollen i Rælingen på høsten. Alle som 
deltar på et visst antall løp får premie. Karuselløpene har egen påmelding via 
www.deltager.no/Rådhusparken eller www.deltager.no/Marikollen Mer informasjon kommer når løpene 
nærmer seg.  
 
Drakter og kompass 
Bestilling av o-tøy: Løps- og overtrekkstøy bestilles i Trimtex sin webshop. Den er åpen i flere perioder 
gjennom året. Opplysninger om dette finner du på klubbens hjemmeside. 
Det er absolutt ikke nødvendig med spesiell o-drakt, men barna må ha klær og sko som tåler å bli våte og 
skitne. Når det er vått og glatt i skogen er det en fordel med orienteringssko med pigger. Dette kan blant 
annet kjøpes på Foss Sport hvor klubbens medlemmer får 20 % rabatt. Sko kan også kjøpes på 
Løpslabbet i Oslo, Oslo Sportslager, www.sport8.no og større o-løp. De selger også sko med pigge på 
XXL-sport. O-tøy kan også kjøpes på www.trimtex.no.  
 
Kompass kan kjøpes på www.idrettsbutikken.no eller i de fleste sportsbutikker. Vi oppfordrer til bruk av 
”tommelkompass”. Vi har også noen tommelkompasser til salg og utlån på trening.  
 
Løpsbrikker 
Alle som løper løp må ha løpsbrikke. Det er det eneste utstyret barnet må kjøpe. Brikken koster ca. 600 
kr og varer i mange år. Den fås kjøpt blant annet på www.idrettsbutikken.no.  Østmarka OK har kjøpt inn 
en rekruttpakke som inneholder kompass og løperbrikke som vi selger videre til klubbens medlemmer 
for kr 500 på treningene.  
 
På vintertreninger trengs normalt ikke brikke, men når vi skal ut i skogen er det fint om du har med. Vi 
har med ekstra brikker på treninger. Brikker må alltid leveres igjen når treningen er slutt!  
 

mailto:sveinotterlei@yahoo.com
mailto:mjoster@hotmail.com
mailto:hohygen@gmail.com
mailto:hmsan@nets.eu
http://www.deltager.no/Rådhusparken
http://www.deltager.no/Marikollen
http://www.sport8.no/
http://www.trimtex.no/
http://www.idrettsbutikken.no/
http://www.idrettsbutikken.no/
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De som vil prøve noen O-løp før de kjøper brikke kan låne brikke fra klubben. Når du skal melde deg på 
til et løp må du ha et brikkenummer. For karusell løpene vil brikke og brikkenummer bli utlevert før start. 
Det er mye administrasjon rundt utlån av brikker da brikkenummer og navn må kobles i 
tidtakingssystemet. Det oppfordres derfor sterkt til at barna har egne brikker der nummer og navn 
kobles sammen med en gang. 
 
Tillatelse til å kunne avbildes i avis / nettavis  
Østmarka OK følger normal skikk og bruk vedrørende publisering av bilder og nyheter. Hvis det er noen 
som ikke ønsker at deres barn blir avbildet i avis eller nettavis, eller kommer med på bilde på nettsiden 
vår, må dere ta kontakt med oss. Mer informasjon om dette finnes på nettsiden til klubben. 
 
Løp og konkurranser 
Det er mange o-løp hver sesong. Hver helg og flere dager i uken er det løp for de som ønsker. Man kan 
være med på så mange man ønsker selv. Oversikt over alle o-løp i Norge finner dere her: 
http://eventor.orientering.no/Events. Det er også mange Østmarkaløpere som deltar i løp andre plasser i 
Norge i forbindelse med ferier.  Ta kontakt med en av trenerne hvis dere ønsker å vite mere om et løp, 
eller lurer på hvilket løp som passer dere. I oversikten på første side (gjelder vår- og høstplanen) har vi 
forsøkt å plukke ut løp i nærområdet som det er gøy om flest mulig er med på. 
 
Husk at ”påmelding etter frist” samt ”ikke start og man er påmeldt” betyr at den enkelte må dekke 
påmeldingsavgiften selv!  
 
På løp vil vi trenere og andre foreldre gå gjennom kart og løyper med barna på forhånd. Dette for å 
skape trygghet og mestring. Aktuelle klasser er D/H 10, D/H 12, D/H 12N eller N-åpen. N står for 
nybegynnere. I de yngste klassene og nybegynnerklassene har barna fri-start. De har da lov til å løpe 
sammen, eller ha følge av en voksen(skygge) 
 
Tur-orientering  og Stolpejakt 
Om sommeren tilbyr Østmarka OK «Skogtrim». Poser legges ut for salgs i slutten av april, for mer 
informasjon se www.ostmarkaok.no  
 
Om vinteren tilbyr vi «Skijegeren» som kan kjøpes fra klubbens hjemmeside 
http://www.ostmarkaok.no/index.php/skijegeren/kjop-posen-na, G-sport på Strømmen Storsenter og G-
sport på Triaden.  
 
Detter er også en super julegave for venner og familie. 
 
Klubben arrangerer også Stolpejakt i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Les mer om dette på 
www.ostmarkaok.no 
 
 
Ta med en venn! 
I 2015 sesongen hadde vi om lag 30 barn på treningene og nesten 150 deltagere på karuselløpene. Det 
går greit å stå over noen treninger, men orientering blir morsommere jo mer man kan, og deltagelse 
skaper miljø. 
 
Vi tar gjerne imot flere barn. Send denne terminlisten til venner og kjente som liker å ferdes i skog og 
mark og/eller som har barn som liker å løpe og være ute. 
 
Ta med en venn på neste trening! 
 

http://www.ostmarkaok.no/
http://eventor.orientering.no/Events
http://www.ostmarkaok.no/
http://www.ostmarkaok.no/index.php/skijegeren/kjop-posen-na
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