
 

Invitasjon til treningssamling på Skaret i Molde 

Møre og Romsdal Orienteringskrets (MROK) og MOI Orientering har gleden av å invitere til 

treningssamling for alle barn og ungdom i kretsen. Vi håper å samle «alt» av råtasser, 

nybegynnere, rekrutter, ungdom og kanskje til og med juniorene til en treningssamling på 

Skaret i Molde den 10. juni med overnatting til den 11. juni hvor vi avslutter samlingen med 

å delta på Eldestafetten som arrangeres av MOI. 

 

 

 

Hvem:   Alle barn, ungdom og juniorer i kretsen. Ingen nedre aldersgrense, men de 

yngste løperne vil jo gjerne være avhengig av å følges av foreldre. Dette er 

dere foreldre nærmest til å bedømme. Vi skal uansett lage opplegg til alle som 

kommer. Det er gledelig og velkomment om foreldre ønsker å være med.   

Hvor:  Skaret i Molde. Oppmøte blir på Skaret Skisenter ved MOI sitt klubbhus. Etter 

treninga forflytter vi oss til Skarstua hvor vi skal overnatte (ca. 1 km fra 

skisenteret). Vi skal trene på kartene Ulvshaug og Årødalen. 

Når:   Vi starter på lørdag 10. juni med ei trening kl. 12.00 og gjennomfører ei til 

treningsøkt i løpet av lørdagen. Lørdag kveld skal vi spise middag på Skarstua 

og ha det sosialt i lag. Søndag formiddag pakker vi ut og forflytter oss til 

samlingsplass for Eldestafetten, hvor vi avslutter treningssamlinga med å delta 

på stafetten.  

Overnatting:  Overnatting er på Skarstua hvor de har både familierom, motellrom og hytter. 

Detaljene for innkvartering må vi komme tilbake til når vi vet antallet. Det er 

oppredde senger så vi trenger ikke soveposer.  

 

http://www.orientering.no/


 

 

Mat:  Vil lager til brødmat til lunsj på MOI sitt klubbhus mellom de to 

treningsøktene på lørdag. Middag spiser vi på Skarstua ca. kl. 19.00 lørdagen 

og der blir det også servert frokost om morgenen søndag. Under frokosten må 

alle smøre med niste til søndag.  

Klær:  Det blir to treningsøkter lørdag pluss stafett på søndagen så alle må ha med 

tilstrekkelig med skift. Det skal være muligheter for å vaske og tørke 

treningsklær på Skarstua. 

Ta med: Godt med o-tøy, overtrekk, sko, byttetøy, kompass, brikke, drikkeflaske og 
nisteboks (til å smøre niste søndagen). 

 

Kostnader:  Klubbene må organisere og dekke reise til samlingen. Mat og overnatting for 

barna dekkes av krets/klubb. Overnattende foreldre må betale en egenandel 

på 300,-. 

Påmelding:  Påmelding på e-post til teigene@yahoo.com, pr telefon/sms 97983592 eller 

muntlig, så snart som mulig og helst innen onsdag 23.05.17. Vi må ha 

forhåndspåmelding for å ha oversikt over overnatting, kart og matinnkjøp. 

 

Eldestafetten: På søndag arrangerer MOI Eldestafetten. Dette er en artig stafett med 

tilfeldig sammensatte lag. Vi vil lage til et tilpasset opplegg for de yngste, muligens parløp. 

Det er ikke obligatorisk å delta på søndagen, men vi håper så mange som mulig vil få med 

seg også det løpet. Les mer på eventor: http://eventor.orientering.no/Events/Show/8333 

Merk at det er separat påmelding til Eldestafetten. Dersom noen trenger hjelp til påmelding 

eller vil ha mer informasjon om stafetten er det bare å ta kontakt. Vi håper også 

medfølgende forelde tar utfordringen og blir med på stafett   
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