
 

Årets samling blir i forbindelse med Norwegian Spring i Sarpsborg og Halden 

25.-27.april. 

 

Dato: 

Fredag 25.- søndag 27.april. Ønsker du bare overnatting en natt er det også mulig. 

 

Transport:  

All transport og koordinering av samkjøring må ordnes av den enkelte selv. Det blir ikke noe felles 

transport for Mjøs-O. Det er ca. 50 minutters kjøring mellom Einarbu og løpene.  

 

Overnatting 

Det er overnatting på hardt underlag, også i år på Indre Østfold sin klubbhytte, Einarbu ved Mysen. 

Det betyr at alle må ta med sovepose og liggeunderlag!  Det er gode garderobefasiliteter med dusj, 

og muligheter for å tørke litt klær. Klubbhytta har eget kjøkken som er godt utstyrt. Annekset er 

forbeholdt juniorer som skal løpe Norges-Cup.  

 

Løp 

Vi deltar på Norwegian Spring i Halden/Sarpsborg.  

Fredag: Vårsprinten – Norgescup sprint jr. og sr. 

Lørdag: Vårspretten, inkludert Norgescup mellomdistanse for jr. og sr. Vårstafetten for ungdom. 

Søndag: Solrenningen, inkludert Norgescup langdistanse for jr. og sr. 

Mer informasjon på: http://www.norwegianspring.no/ 

Påmelding (Frist er 13.april): http://eventor.orientering.no/Events 

 

Mat og logistikk: 

På lørdag blir det felles middag! Dette er inkludert i prisen. Tørrmat og evt. middag til fredagskvelden 

må alle ordne selv!  

 

 

 

http://www.norwegianspring.no/
http://eventor.orientering.no/Events


Kostnader: 

Pris for hele samlinga vil være 350,- kr. Det inkluderer middag på lørdag. Ønsker du bare overnatting 

1 natt inkl. middag blir prisen 250,- kr. Dette faktureres klubbene i etterkant! 

 

Aldersgrense:  

Dette er et tilbud for alle! Klubbene må sørge for å ha med ansvarlige for de yngste.  

 

Veibeskrivelse til Einarbu: 
 

For å komme til klubbhytta vår Einarbu, tar du av mot Mysen fra E18 i Ramstadkrysset (6 mil øst for 
Oslo). Etter 1 km kommer du til Susebakke, hvor du tar av sørøstover mot Trømborg. Etter drøyt 3 
km, rett etter å ha passert tunet på gården Øyerud, går det av en bomvei med skilt til 
Einarbu. Herfra er det snaut 1,5 km på grusvei opp til hytta. 

 
 

 

Påmelding: 

Påmelding gjøres til Johannes Narum på mail: 

johannes_narum@hotmail.com 

Spørsmål kan også rettes til tlfnr: 993 33 569. 

Påmeldingsfrist er 15. april! 

VELKOMMEN TIL EINARBU!  

 

mailto:johannes_narum@hotmail.com

