
Påskesamling 2017 

 

Årets påskesamling går til Gøteborg i Sverige onsdag 12. til mandag 17. april. Som kjent går 10mila 

rett utenfor Gøteborg i år.  Det blir en trening på vei nedover onsdagen, treningsøkter i Gøteborg-

området torsdag til søndag, og så deltar vi på siste løp i Five-O på vei hjemover mandagen.  Det er 

også mulig å dra nedover torsdag eller fredag. 

 

 

Treninger: 

Det legges opp til følgende treninger: 

 Onsdag:  en o-trening på vei ned. 

 Torsdag:  en o-trening på formiddagen, 

                            og en nattøkt på kvelden med fellesstart (høyøkt). 

 Fredag:  to rolige treninger på kart 

 Lørdag:   «Samlingsmesterskap». Høyøkt på kart med to runder i samme løype. 

                            Alternativ trening på ettermiddagen (det er svømmebasseng og trimrom på  

                            hotellet). 

 Søndag: to rolig treninger på kart 

 Mandag: vi reiser hjemover og deltar på siste løpet i Five-O på veien. 

 

Det kommer også til å bli gjennomgang av utvalgte kart og økter på kveldstid. 



Vi kommer til å benytte treningene som 10mila-arrangøren har laget + et par vi ordner selv.  

Treningene har stort sett A-vanskelighetsgrad og noe B-vanskelighetsgrad.  10mila-arrangøren tar 

SEK 60,- per kart på treningene. 

 

Sosialt 

Som på tidligere påskesamlinger blir det diverse aktiviteter og leker på kveldstid. De fleste må regne 

med å finne på noe til en av kveldene. 

 

Overnatting: 

Vi skal bo på Scandic Backadal like ved E6’en i nordenden av Gøteborg.  Link til hotellets web-side: 

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/goteborg/scandic-backadal 

Vi har fått et tilbud på SEK 327,- per natt i 3-mannsrom og 440,- per natt i 2-mannsrom.  Frokost 

inngår i prisen.  På hotellet får man kjøpt kveldsbuffet for SEK 169,-.  Mat til lunch og mellommåltider 

regner jeg med vi kjøper i en vanlig matbutikk. 

Vi har fått bestilt 50 plasser – 10 stk. 3-mannsrom og 10 stk. 2-mannsrom. Regner med å avbestille en 

del og dette må skje senest onsdag 29. mars. Derfor påmeldingsfrist tirsdag 28. mars. 

 

Transport: 

Vi benytter privatbiler under samlingen.  Har vi ikke nok biler/sjåfører så må noen bli hjemme. 

 

Five-o løpet mandag 17. april: 

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

Dere må melde dere på selv i svenske Eventor. Link til løpet:  

https://eventor.orientering.se/Events/Show/15193 

Påmeldingsfrist til løpet er søndag 9. april.  Husk at du bruker SI-brikke i Sverige. 

 

Påmelding til samling og overnatting: 

Du melder deg på i Fossum o-gruppes Facebook gruppe.  Alternativene er: 

 Onsdag-mandag, 2-mannsrom 

 Onsdag-mandag, 3-mannsrom  

 Torsdag-mandag, 2-mannsrom 

 Torsdag-mandag, 3-mannsrom 

 Fredag-mandag, 2-mannsrom 

 Fredag-mandag, 3-mannsrom 

 

Påmeldingsfrist er tirsdag 28. mars.  Onsdag 29. mars blir ledige rom på hotellet avbestilt. 

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/goteborg/scandic-backadal
http://www.five-o.se/
https://eventor.orientering.se/Events/Show/15193


 

Betaling: 

Alle gjør opp selv for overnatting og mat på hotellet. 

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

 

 


