Camp Stokke
og Midtsommerløpene 2021

18.-20. juni
Stokke IL Orientering inviterer for 9. gang til Camp Stokke! Samlingen er rettet mot ungdom
i alderen 13-16 år. I år er samlingen fra 18.-20. juni. Etter at koronapandemien førte til
avlysning av fjorårets Camp, og det fremdeles er utfordringer knyttet til smittevern har vi i år
måttet flytte Campen fra Melsom skole til Oslofjord Convention Center.
Der kan vi tilby virkelig flotte inne- og uteområder med muligheter for mange aktiviteter,
badestrand og kort vei til treninger. Overnatting er valgfritt i alt fra enkeltrom til 8-mannsrom, og det vil bli servert 5 måltider fra fredag kveld til søndag morgen. Dessuten vil oløpene både lørdag og søndag være i kort gåavstand fra Campen. Vi tar selvfølgelig alle
hensyn til gjeldende smittevernregler, og håper årets Camp lar seg gjennomføre.
Vi ser fram til ungdommer som koser seg sammen, trener, deltar på Midtsommerløpene,
treffer andre ungdommer og skaffer seg nye venner. Vi håper derfor at klubber og kretser
igjen finner veien til Stokke og gjør dette til en super helg for ungdommene - fremtiden i
orientering.

Program:
Fredag 18. juni:
•
•
•
•

Kl: 17-18.30 Sprinttrening
Kl: 17-19.00 Innkvartering
Kl: 19-20.00 Middag
Kl: 20-21.00 Forberedelser til Hovedløpet

Lørdag 19. juni
•
•
•
•
•
•
•

Kl: 08.00-09.00 Frokost
Kl: 09.00-11.00 Trening/aktiviteter
Kl: 12.00-13.00 Lunsj
Kl: 14.00-16.00 Midtsommersprinten
Kl: 17.00-18.00 Middag
Kl: 19.00-20.00 Foredrag
kl: 21.00 Quiz for lederne

Tradisjonsrik Quiz for lederne lørdag!

Søndag 20. juni:
•
•
•
•

Kl: 08.00-09.00 Frokost
Kl: 09.00-10.30 Pakking, rydding, utsjekking
Kl: 11.00-14.30 Midtsommerløpet, mellomdistanse
Hjemreise etter løpet

Priser:
På grunn av smittevernregler blir det hotellstandard på
overnatting og måltider. Priser pr pers inkluderer 2 overnattinger,
2 middager, 2 frokoster, 1 lunsj, kart til trening fredag og lørdag:
•
•
•
•

Enkeltrom:
3-mannsrom:
5-mannsrom:
7-mannsrom:

kr 2730,kr 1670,kr 1500,kr 1400,-

2-mannsrom:
4-mannsrom:
6-mannsrom:
8-mannsrom:

kr: 1920,kr: 1600,kr: 1430,kr: 1380,-

Ta kontakt ved andre behov, f.eks. hvis kun 1 overnatting. Det vil
bli informert om evt. prisendringer pga. smittevernregler.

NB! Husk påmelding i Eventor til sprinttreningen fredag, og løpene lørdag og søndag.
Påmelding til Camp Stokke:
•

Påmeldingsfrist snarest mulig, senest 19.mai

•

Påmelding gjøres klubb- eller kretsvis i egen excelfil til
campstokke@stokkeil.no.
Romfordeling må oppgis ved påmelding (av hensyn til
smittevern). Oppgi også evt. matallergier.
Påmeldingsskjema (excel) kan hentes i Eventor – se Camp
Stokke-sprinten 18. juni.
Fakturering skjer i etterkant av samlingen.

•
•
•

Mer informasjon:

Oppdateringer i forhold til smittevernregler, evt. avlysning og annet, se
www.midtsommerlopene.no
Eller kontakt oss på e-post: campstokke@stokkeil.no

