Camp Stokke
14.-16. juni.
Midtsommerløpene 2019.
Stokke IL Orientering inviterer for 7. året på rad til Camp Stokke 14.-16. juni under
Midtsommerløpene 2019. Som de siste årene blir campen på Melsom barneskole. Der
er vi nær butikk, flotte uteområder, badestrand og kort vei til løp/treninger. Samlingen
er rettet mot ungdom i alderen 13-16 år. Vi håper ungdommene vil kose seg, trene,
delta på Midtsommerløpene, treffe mange ungdommer og skaffe seg nye venner. Vi
håper klubber og kretser finner veien til Stokke nok en gang og gjør dette til en super
helg for ungdommene som er fremtiden i orientering.

Program:

midtsommerlopene.no

Fredag 14. juni:
•
•
•
•

Kl: 17-18.30, Sprinttrening.
Kl: 17-19.00, Innkvartering.
Kl: 19.00-20.00, Middag.
Kl: 20-21.00 Forberedelser til Hovedløpet.

Lørdag 15. juni
•
•
•
•
•
•
•

Kl: 08.00-09.00, Frokost.
Kl: 09.00-11.00, Trening/aktiviteter.
Kl: 12.30, Avreise løp.
Kl: 14.00, Midtsommersprinten.
Kl: 17-18.00. Middag.
Kl:19-20.00. Foredrag
kl: 21.00-23.00, quiz for voksne.

Tradisjonsrike Quiz'n for lederne lørdag!

Søndag 17. juni:
•
•
•
•
•

Kl: 08.00-09.00, Frokost.
Kl: 09.00-09.45, Pakking, rydding, utsjekking.
Kl: 09.45, Avreise til løp.
Kl: 11.00, Midtsommerløpet, mellomdistanse,
Hjemreise etter løpet.

Pris fredag-søndag:
•
•

Overnatting, frokost, middag, osv
Kart

kr: 710.- pr pers.
kr: 30.- pr stk.

Pris for 1 overnatting:
•
•

Overnatting, frokost, middag osv
Kart

kr: 510.- pr pers.
kr: 30.- pr stk.

Følg med på hjemmesidene til midtsommerlopene.no
Følg Midtsommerløpene på Facebook.
NB! Husk og melde deg på i Eventor til sprinttreningen fredag,
og løpene lørdag og søndag.
Påmelding:
•

Påmeldingsfrist snarest mulig, senest 1. juni

•
•

Maks antall deltagere er 350 stk.
Påmelding gjøres klubb- eller kretsvis i egen excelfil til
campstokke@stokkeil.no
Fakturering skjer i etterkant av samlingen.

•

For mer informasjon: se http://www.midtsommerlopene.no
eller kontakt ansvarlig for samlingen Elin Fredheim Gravningen
tlf: 48 137 137, e-post: campstokke@stokkeil.no

