
 
 
 
Klubbtur til KM i Hemsedal 26. og 27. august 2017 

Ringerike o-lag arrangerer tur med felles overnatting til kretsmesterskapet i 

Hemsedal. Her er det plass til alle! - nybegynnere, unge rekrutter, voksenrekrutter, 

ungdommer, juniorer, seniorer og veteraner. Dette er turen hvor vi håper at alle 

stiller! – uansett form, alder og ferdigheter. 

Program: 

Fredag ettermiddag Avreise fra Ringerike i privatbiler  

Fredag kveld Middag i leilighetene, eller på veien 

Lørdag 11.30  Første start KM langdistanse (individuell start) 

Lørdag 19.00 Grillbuffet på Lodgen Spiseri 

Lørdag kveld Sosialt! Uhøytidelig konkurranse/Quiz på tunet. 

Mingling med ROL-inger og de andre klubbene i Buskerud   

Søndag 11.00  KM stafett og muligheter for direkteløyper i alle nivåer for de som 

 ønsker å løpe en vanlig løype i stedet for stafett. 

Søndag ettermiddag  Hjemreise 

 

 

Innbydelsen til løpene ligger på Eventor og frister med følgende kart og terreng: 

 

 

http://eventor.orientering.no/Events/Show/8145


Vi har booket overnatting i tre store leiligheter i Hemsedal Alpin logde - mulighet for 

opptil 14 personer i hver. Vi fordeler deltakerne slik at en av leilighetene vil ha en 

ungdomsprofil, en vil ha en veteranprofil og den siste vil være en miks. Mulig 

innsjekk fra kl 17 på fredag.  

Info om leiligheter: 14 senger, 134 m², åpen kjøkken/stueløsning , 5 soverom, 3 

dusjer, 3 WC, 1 badstu. Sluttrengjøring er inkludert, sengesett og håndklær må tas 

med. 

 

Påmelding klubbtur – gjøres under våre klubbaktiviteter på Eventor, 

http://eventor.orientering.no/Activities/Show/2113, eller ved å sende mail til 

agnokleby@gmail.com. 

På grunn av leilighetsbooking ønsker vi påmelding innen 1. august. Etter denne 

datoen er påmeldingen bindende. 

 

Egenandeler – Klubben sponser deler av turen slik at egenandelen for barn og 

ungdom under 20 år er kr 200, mens det for voksne er en egenandel på kr 600. Det 

inkluderer da overnatting fredag – søndag, samt grillbuffet lørdag kveld. Transport 

og mat (frokost mm) utover dette dekkes av den enkelte.  

Kontaktperson for klubbturen:  

Anne Guro Nøkleby, mob 909 67576, mail agnokleby@gmail.com. 

 

Dette ligger an til å bli en knallhelg i august – håper vi ser 

mange fra Ringerike o-lag på startstreken i Hemsedal! 
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