Program för utvecklingsläger violett
13-18 augusti 2019
Årets utvecklingsläger violett genomförs i trakterna av Sarpsborg i samband med VM i Norge. Vi
kommer att varva träning och publiktävlingar med att även heja på våra svenska hjältar på VMs
stafett, medel och långdistans.
Resan sker med buss från Stockholm mot Sarpsborg tisdag morgon och vi kommer att bo
tillsammans i en sommartom skola centralt i Sarpsborg – staden som också är centrum för VM.

Preliminärt och ungefärligt tidsschema
Tisdagen den 13 augusti
09:45

14:00
17:00
21:00

Samling för tisdagen den 13 augusti kl 09.45 vid Älvsjömässan, på vägen utanför
First Hotel -Royal Star (100 m söder om huvudentrén för Älvsjö Mässan) för avfärd
10.00.
Träning (pass 1) från Skutberget i Karlstad på USM-banorna från 2016
Middag på IKEA i Karlstad
Ankomst Sarpsborg

Onsdagen den 14 augusti
10:00
e.m.

Träning (pass 2) kl 10 och (pass 3)kl 14.30, Kirkebygden (område för WC 2018)
WOC-final lång (start 10.30-18.45), Arena Mørk

Torsdagen den 15 augusti
10:00
16:00

Publiktävling 4* (pass 4), medel på förmiddagen (start 10-12.30), Fredrikstad
Träning (pass 5) omkring kl 16 (Fredrikstad, område för Blodslitet 2018)

Fredagen den 16 augusti
11:00
e.m.

Publiktävling 5* (pass 6), medel mitt på dagen (start 11-13.30)
WOC-final medel på eftermiddagen (start 10.30-18.45), Arena Mørk

Lördagen den 17 augusti
09:00
e.m.
kväll

Sprintträning (pass 7) vid 9-tiden (banor från publiktävling 1)
Publiktävling 6* (pass 8), lång tidig eftermiddag (start 12.30-15.00)
WOC-stafett: damstart 16:20, herrstart 18:30, Arena Mørk

Söndagen den 18 augusti
09:00
12:00
15:00
20:30

Avresa mot Stockholm
Lunch på IKEA i Karlstad
Träning (pass 9) i Himmeta, Köping på USM-banorna från 2014
Hemkomst

Ta del av en inspirerande film från terrängen kring Sarpsborg

Målgrupp: Lägret vänder sig till alla födda 2003 och 2004 som tränar på och kan klara en bana
på violett nivå på egen hand.
Ledare:
Varje ledare kommer att ha huvudansvar för upp till 10 ungdomar och innefattar
tillsyn av att
-tider och regler efterlevs
-näringsintaget är hållbart utifrån träningsmängd
-teknikpass och tävlingslopp analyseras konstruktivt
- det råder gemenskap och god stämning
Ledaren är en länk till vårdnadshavare genom att ha alla kontaktuppgifter
Mer detaljerade förhållningsregler tas fram vid ledarmöte före resan.
Deltagare: Som deltagare tar man på sig att följa de regler och förhållningssätt som ledarna
sätter upp. I det ingår gemensamt ansvar för att hjälpa till med städning, handling
och matlagning.
Packlista: Sovsäck, liggunderlag/luftmadrass, kudde, toalettartiklar och handduk.
Vardagskläder inkl underkläder för 5 dygn
Tränings- och tävlingskläder för 9 träningspass/tävlingar. Mer än ett par OL-skor.
Kompass och hållare för kontrollbeskrivning. Emit stämplingssystem på tävlingar.
GPS-klocka om man har.
Pengar/bankkort för att handla mat som inte ingår i lägeravgiften (se nedan)
Laddare till mobila enheter och klockor. I Norge tillkommer inga surf-avgifter.
Kostnad:
2300 kr som faktureras klubben i efterhand. I priset ingår resa, logi, träningar,
frukost alla dagar samt ytterligare ett mål mat, onsdag-lördag
Det som inte är inräknat är startavgifter till publiktävlingarna* samt mat utöver
det som ingår enligt ovan. Arrangörerna utlovar ett bra utbud på tävlingsplatserna
och vi kommer att bo centralt i Sarpsborg.

Länkar:
Anmälan:
Info:

*) Var och en anmäler sig individuellt eller klubbvis till publiktävlingarna på
https://eventor.orientering.no/Events. En manual för detta återfinns sist i denna
inbjudan. Vi planerar att delta i publiktävling 4-6 och kostnaden för deltagare i W15,
W16, M15 och M16 är 195 kr inklusive hyra av Emit-bricka.
Inbjudan till publiktävlingarna
I Eventor senast den 2 juni kl 23:59
Per Forsberg, Stockholms OF: per.forsberg@stockholmsidrotten.se
08-627 40 50

Manual Eventor Norge
Eller ”konsten att anmäla sig till publiktävlingarna i samband med WOC 2019”
Eventor Norge är väldigt lik Eventor Sverige. Tävlingskalendern ser ut så här:

Att söka upp de tre publiktävlingar vi ska springa (15-17 augusti) funkar därför på samma sätt
liksom förfarandet att anmäla sig

För att anmäla sig måste man såklart vara inloggad och för att göra detta måste man vara registrerad
i Eventor Norge.

Det är dock enkelt genom den koppling som finns till Eventor Sverige. Du måste dock skapa en ny
inloggning – man kan inte använda samma som till Eventor Sverige. Använd helst mailadress som
”brukernavn”.

Undantagsvis saknas dock kopplingen till din klubb varpå du måste registrera klubben manuellt. Så
var det med exempelvis IFK Enskede. Det är dock inte så krångligt men stöter du på problem så kan
du höra av dig.

Nästa steg är själva anmälan och det fungerar precis som i Eventor Sverige när man väl är
inloggad. Glöm dock inte att du måste anmäla tjänsten ”Leiebrikke for 1 løp” eftersom det är Emit
som gäller vid WOC. Lägerdeltagarna ska ju anmäla sig i W15 eller 16 och M15 eller 16 vilket kostar
175 plus 20 NOK för anmälan och brickhyra (195 NOK = 214 SEK i skrivande stund).

Slutligen måste man förskottsbetala eftersom vi är utländska löpare. Har man ett bankkort som är
öppet för internetköp är det väldigt smidigt att följa instruktionerna.

Det genereras också ett kvitto som
sparas i anmälan.

