
Påskesamling 2016 

 

Årets påskesamling går til Five-o i Sverige onsdag 23. til mandag 28. mars. Five-o er 5 løp i 

Trollhättän/Udevalla-området med både nattløp, sprint, mellom og langdistanse.  Det er også flere 

gode WOC2016-treninger i området. 

 

 

 

Løpene: 

Det er løp torsdag-mandag: 

 Torsdag 24.: Häxjakten, nattløp 

 Fredag 25.:   Kortfredan, sprint 

 Lørdag 26.:   Öjetrampen, langdistanse 

 Søndag 27.: Bohuslunken: mellomdistanse 

 Mandag 28.: Vikingaträffen: mellomdistanse 

Mer info om løpene finner dere på http://www.five-o.se/ 

Det er lengst å kjøre til nattløpet (ca 1:25t), mens de andre løpene er innenfor 20-40 minutter fra der 

vi bor. 

 

Treninger: 

Det legges opp til følgende treninger: 

 Onsdag:  en o-trening på vei ned. 

 Torsdag:  en o-trening på formiddagen og mulighet for en o-trening på ettermiddagen  

  for de som ikke løper nattløpet. 

 Fredag:  en rolig o-trening i tillegg til sprintløpet. 

 Lørdag:   valgfri styrke/bevegelighetsøkt i tillegg til langdistansen 

 Søndag: valgfri o-trening i tillegg til mellomdistansen. 

 Mandag: vi reiser hjem etter mellomdistansen 

 

Vi kommer til å benytte en del av WOC2016-treningene. 

 

http://www.five-o.se/


Overnatting: 

Vi skal bo på Edet Värdshus & Hotell i Lilla Edet, www.edetvardshus.se .  Vi har fått et tilbud på SEK 

450,- per natt hvor vi tror frokost, matpakke og middag inngår.  (Vi har fått litt uklar informasjon fra 

hotellet så vi er i øyeblikket litt usikre på om middag er inkludert.) 

Vi har fått bestilt 36 plasser – ett 4-mannsrom og resten fordelt på 2- og 3-mannsrom. 

 

Transport: 

Vi benytter privatbiler under samlingen. 

 

Påmelding: 

Hvis du vil være med så melder du deg på til leif.stormer@gmail.com .  Som nevnt har vi kun 36 

plasser på hotellet og vi fyller opp til det er fullt – førstemann til mølla med andre ord. 

Du må selv melde deg på til løpene på http://eventor.orientering.se  

Påmeldingsfrist til løpene er 18. mars. Husk at du bruker SI-brikke i Sverige. 

 

Betaling: 

Alle gjør opp selv for overnatting og mat på hotellet. 

Fossum vil sende ut faktura for kostnader til kart og treninger. 
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